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PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2008 

Per a l’any 2008, el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa 

Nostra) pretén continuar amb les tasques pròpies del CEDOC que venim 

desenvolupant des de la creació de l’entitat el 2000. A la vegada té com a 

filosofia de feina l’organització, coordinació i gestió d’un conjunt d’activitats 

que són finançades per altres organismes i entitats. El conjunt d’activitats 

del CEDOC per a l’any 2008 són les següents: 

1. Ordenació i catalogació d’arxius 

Un dels objectius del CEDOC és crear i gestionar un servei de documentació i 

una base de dades sobre la societat contemporània de les Illes Balears. El 

CEDOC ja compta amb tota una sèrie d’arxius catalogats de diferents persones 

i entitats, les quals no tenen prescrita l’obligatorietat d’arxivar la seva 

documentació d’una forma sistemàtica, i aquesta corre perill de perdre’s o 

fer‐se mal bé. Aquesta documentació però, pot tenir importància en el 

moment d’investigar múltiples facetes de la societat contemporània, des del 

punt de vista històric, econòmic o social. 

D’entre les noves incorporacions documentals s’han d’esmentar els arxius: 

§ Fundació Maria Ferret ‐ Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca 

§ Aula Cultural 

§ Documentació de caire polític cedida per Josep Ramis Salamanca 

§ Arxiu de Catalina Jiménez Vidal, documentació de caire cultural. 

§ Arxiu Josep Moll Marquès. 

2. Digitalització d’articles d’opinió i bolcatge d’aquests a la xarxa 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) ha vengut 

desenvolupant des de l’any 2001 la digitalització dels articles d’opinió
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apareguts a la premsa escrita de les Illes Balears, i més concretament dels 

periòdics Última Hora, Diari de Balears, El Mundo i Diario de Mallorca. 

La digitalització d’aquests articles té com a objectiu, facilitar als usuaris una 

ràpida consulta dels mateixos. Per tal de dur això a terme, s’ha optat per 

bolcar‐los a la xarxa. Per a la consulta d’algun article de qualsevol mitjà de 

comunicació escrit de les Illes és pot realitzar a través del  nostre portal web: 

http://cedoc.uib.es. 

El procés és complex i s’elabora des de la selecció i extracció d’un article de 

premsa des d’un Cd‐Rom del diari, per això hem cregut oportú explicar el 

procés que s’ha anat desenvolupant en aquest àmbit durant l’any 2007. Un 

cop digitalitzats i classificats els articles es transformen en format PDF 

(Portable Document Format), per després bolcar‐los en xarxa amb la pertinent 

fitxa tècnica, procediment laboriós ja que cada article s’ha de bolcar a la 

xarxa de manera individual. 

En aquests moments es troben bolcats a la xarxa tots els articles fins a l’any 

2004. La previsió per a l’any 2008, és intensificar el procés de bolcatge 

d’articles d’opinió en xarxa. 

3. Elaboració de la Base de Dades d’Activitats Culturals 

La Base de Dades d’Activitats Culturals, és una eina de recopilació i d’accés a 

la informació cultural repartida amb diferents temàtiques: activitats 

benèfiques, activitats esportives, animació infantil, ballada popular, ballet, 

cinema, conferència, cultura, cursos, dansa, desfilada de moda, exposició, 

festa popular/patronal, fires i congressos, homenatge, literatura, música, 

òpera, poesia, presentació noves entitats, teatre, visita, xerrada / col·loqui / 

Taula rodona. 

Fins el moment està actualitzada fins el desembre de 2007. La previsió per a 

l’any 2008, és continuar completant‐la diàriament.
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4. Elaboració d’una cronologia des de l’any 2008 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) ha 

elaborat i penjat al seu portal web una cronologia que abraça des de l’inici 

del segle XX fins a l’actualitat, i que està distribuïda en diverses etapes. Per a 

l’any 2008 es durà a terme la redacció i bolcatge a la web de la cronologia de 

l’any 2007 i es començarà a treballar amb la del 2008. 

5. Organització del Curs de Cinema: El temps present en imatges IV. 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) té previst 

organitzar una quarta edició del curs de cinema El temps present en imatges. 

El curs se celebrarà durant el segon quadrimestre del curs acadèmic 2007‐ 

2008 i tendrà com a fil argumental els periodistes i els mitjans de 

comunicació. La coordinació d’aquest curs anirà a càrrec de Sebastià Serra 

Busquets, director CEDOC, i la col·laboració dels senyors Elena Gili Sampol i 

Xavier Jiménez González, membres del Grup d’Estudi de la Cultura, la 

Societat i la Política al món contemporani de la UIB i professors del CESAG 

com el senyor Arturo Cadenas. 

Aquest curs tindrà una segona edició en el Centre d’Ensenyament Superior 

Alberta Giménez. 

6. Mostra de Publicacions referents al 25 anys d’Autonomia. 

El CEDOC durant els darrers anys ha realitzat, amb una gran acollida, 

diferents mostres de publicacions de llibres i de revistes, enquadrades en 

fragments temàtics: 

  2003: Mostra de Publicacions d’Història contemporània de les Illes 

Balears des de 1998 fins a l’actualitat.
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  2004: Les publicacions dels Ajuntaments i dels Consells de l’època 

contemporània de les Illes Balears 

  2005: Mostra de les publicacions periòdiques de la Part Forana de 

Mallorca. 

  2006: Mostra de les publicacions periòdiques editades a Palma 

  2007: Mostra de publicacions juvenils 

Seguint en aquesta línia, el CEDOC durant el mes d’abril de 2008 organitzarà 

una mostra de llibres escolars. Aquesta activitat tendrà lloc als edificis Ramon 

Llull i Guillem Cifre del campus universitari. Amb posterioritat, la mostra es 

traslladarà al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez. 

7. Participació a la VII Fira de la Ciència 

Tal i com s’ha fet en els cinc anys, el CEDOC participarà en la VII Fira de la 

Ciència que organitza la Conselleria de Economia, Hisenda i Innovació del 

Govern de les Illes Balears, a través de Fires i Congressos de Balears i amb la 

col·laboració de la Universitat de les Illes Balears. Enguany la Fira anirà 

dedicada al Museu de la Ciència de les Illes Balears, i tindrà lloc entre els 

mesos d’abril i maig de 2008 en el Recinte Firal d’Eivissa i en el Recinte Firal 

de l’Aeroport de Son Sant Joan de Palma. 

El CEDOC tornarà a ser‐hi present, ensenyant als estudiants i al públic en 

general les tasques de documentació i digitalització que es desenvolupen 

diàriament, així com realitzant un taller de premsa. En aquesta fira hi 

participaran els tres becaris del CEDOC, a més del suport de l’alumna 

col·laboradora. 

El CEDOC amb la seva participació mostra una part de la producció científica 

en ciències humanes i socials que elabora la nostra Universitat.
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8. Curs dins el marc de la Universitat d’Estiu 2008 

Dins dels cursos que organitza el Servei d’Activitats Culturals de la Universitat 

de les Illes Balears en el marc de la Universitat d’Estiu, el CEDOC té previst 

organitzar durant el mes de juliol, un curs que tractarà sobre la realitat 

històrica i problemàtica actual, i que seguirà els criteris marcats per al 2008 

pel SAC. Hi ha diverses propostes a damunt la taula però el curs quedarà 

definit aquest mes de gener. 

La coordinació tècnica d’aquests curs anirà a càrrec d’un dels becaris del 

CEDOC. 

9. II Olimpíada d’Història. 

El Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, juntament amb la 

Facultat de Filosofia i Lletres i la col·laboració tècnica del CEDOC té previst 

organitzar la II Olimpíada d’Història per tal de fomentar aquests estudis entre 

els estudiants d’Educació Secundària. Aquesta olimpíada serà coordinada pel 

Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular Història contemporània de la 

UIB. 

Aquesta Olimpíada es durà a terme el 25 d’abril de 2008 a l’edifici Ramon 

Llull i si escau a les diferents seus universitàries. 

10. Projecte de recerca “Els mallorquins emigrants a França” 

A partir d’una iniciativa del Consolat General de França a Barcelona, i de la 

Fundació del Grup Serra, s’ha plantejat la possibilitat de dur endavant un 

projecte de recerca per estudiar la presència d’emigrants mallorquins a 

l’Estat francès. En aquest sentit, està prevista la convocatòria d’una beca de 

col·laboració per a que persona investigui la situació actual dels descendents 

dels nostres emigrants a França.
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11. Recopilació de material fotogràfic comentat. 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània té previst dur a terme 

durant el 2008 una recopilació de material fotogràfic antic per a ser 

incorporat a la pàgina web del CEDOC i que anirà acompanyat d’un comentari 

històric. 

12. Col·laboració amb els Centres de Cultura de “SA NOSTRA” 

Una vegada s’ha tornat a obrir el Centre de Cultura “SA NOSTRA” de Palma, el 

CEDOC es posa a la disposició de la Fundació “SA NOSTRA” per tal d’organitzar 

diferents conferències, cicles i activitats que puguin ser d’interès per al 

públic en general. 

13. Proposta de col·laboració amb els Centres de la Tercera Edat de “SA 

NOSTRA” 

El CEDOC té en projecte col·laborar amb els Centres de la Tercera Edat de 

“SA NOSTRA” en l’organització de cursos i conferències. 

14. Publicacions digitals del CEDOC 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – “SA NOSTRA”) 

inaugurà l’any 2005 una nova secció de publicacions digitals dins el seu portal 

d’Internet. En aquest sentit, es va crear la col·lecció Quaderns del CEDOC 

amb l’objectiu de publicar obres de temàtica cultural i actual. 

Per a l’any 2008, es treballa en l’edició del tercer número d’aquesta 

col∙lecció, que anirà a càrrec de la llicenciada en Ciències de la Informació 

Margalida Blanquer Genovard i, que tractarà alguns aspectes de la història de 

la televisió. L’edició d’aquests llibres es realitzarà sota la direcció de Rafel 

Puigserver Pou i Sebastià Serra Busquets, directors de la col·lecció.
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15. Revista Digital Difusió de la Recerca en Ciències Humanes i Socials a les 

Illes Balears 

En aquests moments està en estudi la creació d’una revista digital per donar a 

conèixer la recerca i les activitats que es realitzen a les Illes Balears en 

matèria de Ciències Humanes i Socials i que no tenen sortida. Seria una 

revista de divulgació científica social però amb un caire acadèmic. 

16. Documents del Temps Present. 

El CEDOC continuarà amb la tasca de recopilació i bolcatge de documents de 

rellevància política, econòmica, social i cultural i posar‐los a l’abast de tota 

la societat a la nostra pàgina web. 

17. Selecció de discursos significatius d’entitats i activitats socioculturals. 

Per al 2008 el CEDOC continuarà amb la selecció de discursos que 

determinades persones han realitzat amb motiu d’actes commemoratius, 

culturals, etc. 

18. Publicacions editades a les Illes Balears durant els anys 2006‐2007 

El CEDOC continuarà amb l’elaboració de la llista de publicacions que s’han 

editat a les Illes Balears, segons consten a les bases de dades del Dipòsits 

Legals dels Consells insulars de cada illa. 

19. Catàleg de producció audiovisual a les Illes Balears. 

El CEDOC vol continuar amb l’actualització del Catàleg de produccions 

audiovisuals realitzades a les Illes Balears durant els darrers anys.



PROPOSTA D’ACTIVITATS 2008 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 
Universitat de les Illes Balears – “SA NOSTRA”, Caixa de Balears 

9 

20. Suport tècnic a col·lectius i grups de recerca de la UIB 

Tal i com venim fent des de 2005, el CEDOC pretén continuar desenvolupant 

tasques de col·laboració amb els diferents grups de recerca de la UIB, que 

permet un aprofitament mutu dels coneixements i activitats que venim 

desenvolupant dins la nostra Universitat. 

21. Manteniment i millora de la web del CEDOC. 

Des de setembre de 2007, el CEDOC va procedir a renovar la seva pàgina web 

per tal d’adaptar‐la a la nova imatge de la web de la UIB. Els motius que 

expliquen el canvi és una redistribució dels servidors de la UIB i que en 

compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 

(LSSI) establerta per a les administracions públiques, estam obligats a adaptar 

la web perquè compleixi les directrius d'accessibilitat fins a un nivell de doble 

A (AA), definides en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en 

la Web (WCAG) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide 

Web Consortium (W3C) 

La pàgina web del CEDOC ha experimentat en els darrers anys un augment 

considerable de les visites, directament proporcional a l’augment de 

continguts que ha vengut oferint el CEDOC a la seva finestra al món. Per al 

2008, totes les activitats que desenvolupi o que hi col·labori el CEDOC es 

veuran reflectides a la web, com pugui ser el cas de la present proposta. 

22. Activitats diverses 

A més a més, el CEDOC continuarà organitzant activitats diverses, com puguin 
ser: 

1.) Presentació de llibres o revistes 

2.) Organització de conferències 

3.) Organització de taules de debat 

4.) Actualització de la seva pàgina web
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5.) Diferents tasques de gestió i coordinació. 

6.) Col·laboració amb altres entitats i institucions, com el 

Parlament de les Illes Balears, així com la difusió de les seves 

activitats a la comunitat universitària


