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Memòria d’activitats del Centre d’Estudis i Documentació 

Contemporània – CEDOC (UIB) 
 

1. Campus Obert: des de 2010 cada dimarts es publica Campus Obert. Cuestiones de 

actualidad desde la óptica de expertos universitarios. Es tracta d'una iniciativa de la 

direcció del diari Última Hora i executada pel CEDOC, amb la qual apropem als lectors 

del diari, diferents articles amb l'objectiu d'aportar una visió de l'actualitat des de la 

perspectiva de professionals i de tècnics de la nostra Universitat, amb les darreres 

recerques fetes, i també del món científic en general. La coordinació d'aquesta publicació 

és a càrrec de Sebastià Serra Busquets, Antoni Vives Reus i  Rafel Puigserver Pou. Els 

primers deus anys d’aquesta secció es troben digitalitzats a la Biblioteca Digital de les 

Illes Balears. 

 

2. Jornades, seminaris i conferències:  el CEDOC participa i col·labora amb l'organització 

de jornades, conferències i seminaris relacionades amb la història contemporània, el 

cinema i la història, les efemèrides o presentacions de llibres. 

 

3. Col·laboracions amb iniciatives que provenen de diversos departaments de la 

universitat. Sempre que els departaments i laboratoris ens han demanat col·laboració ens 

hem posat a la seva disposició per oferir ajuda, tant en la recerca com amb la difusió. 

 

4. Xarxes socials: Facebook, Twitter i instagram.  

Les encarregades de dur a terme aquestes publicacions són na Marina Castillo i Elisabeth 

Ripoll, fent-se ressò de totes les activitats relacionades amb les Ciències Humanes i 

Socials i la Universitat de les Illes Balears.  

 

5. Recopilació i participació en estudis locals. El CEDOC dona ajuda i empara davant la 

sol·licitud d'entitats i ajuntaments que volen celebrar jornades d'estudis històrics locals 

com és el cas de les Jornades locals de Santa Maria d'octubre de 2020.  
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6. Tutorització d'alumnes col·laboradors i de pràctiques de màster i de pràctiques de grau. 

La nostra tasca no seria possible sense entendre la nostra tasca formativa. Per això en el 

CEDOC hi participen alumnes col·laboradors, però també estudiants de grau i postgrau 

que hi realitzen les seves pràctiques a partir dels plantejaments i objectius del CEDOC.  

 

7. Protecció i projecció del patrimoni periodístic: des de sempre el CEDOC ha treballat 

el patrimoni periodístic. Fruit de la nostra col·laboració amb les recents recerques i 

accions especial del Govern, comptam amb nombrosa bibliografia sobre aquesta 

temàtica.  

 

8. Documentació del temps present. El CEDOC recopila tota quanta informació hi ha 

disponible sobre el temps present, recollint i elaborant diferents dossiers que sovint són 

emprats per a l'actualització docent.  

 

9. La nostra web cedoc.uib.cat inclou un recull que tots els nostres treballs així com l'accés 

a altres webs específiques sobre patrimoni i premsa o turisme i patrimoni, fruit de la 

nostra participació en projectes de recerca.  

 

10. Cicles de documentals.  

 

11. Projectes de digitalització en coordinació amb el Servei de Biblioteca i Documentació 

de la UIB. 

 

12. Manteniment i continuació del projecte Eleccions i Debats d'Investidura als 

Parlaments Autonòmics de l'Estat Espanyol (1980-2018) a la web de la Biblioteca Digital 

de les Illes Balears, ibdigital.uib.es  

 

13. Recerca, manteniment i classificació de documentació i bibliografia.  

 

13. Composició de l’equip:  

Equip de coordinació 

• Sebastià Serra Busquets. Director del CEDOC (Catedràtic emèrit d'Història 

contemporània de la Universitat de les Illes Balears). 
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• Miquel Pastor Tous. Subdirector del CEDOC (director del Servei de Biblioteca i 

Documentació de la UIB). 

• Rafel Puigserver Pou. Secretariat del CEDOC, web i Campus Obert (doctor en 

Humanitats i Ciències Socials i Màster en comunicació per la UIB).  

• Xavier Jiménez González. Web i audiovisuals del CEDOC (Servei de Biblioteca i 

Documentació). 

• Elisabeth Ripoll Gil. Cursos, jornades i xarxes socials (subdirectora del Departament 

de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, doctora i professora d’Història 

contemporània).  

• Marina Castillo Fuentesal. Xarxes socials del CEDOC (beca predoctoral Clara 

Hammerl).  

Equip de documentació  

• Dr. Antoni Marimon Riutort. 

• Dr. Arnau Company Matas. 

• Dra. Francisca Lladó Pol. 

• Dr. Antoni Vives Reus. 

• Dr. Tomeu Canyelles Canyelles. 

• Dr. Tomeu Carrió Trujillano. 

• Dra. Bel Peñarrubia i Marquès. 

• Eduard del Valle Pérez (cap de Digitalització & Accés Obert).  

• Elena Gili Sampol. 

• Jaume Munar i Arrom. 

• Lourdes Melis Gomila. 

• Miquel Àngel Serra Roca. 

• Paula Nigorra Vaquer.  

 

 


