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Memòria acadèmica 2021-22 

Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) 

Resum  

• El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) es creà el 7 de juliol 
de 2000 gràcies a un conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes 
Balears i «Sa Nostra», Caixa de Balears. Des d'aleshores el CEDOC ha recuperat 
alguns arxius privats i ha promogut la informació i reflexió col·lectiva sobre els 
reptes que ofereix el temps present.  
 

• Coordinació de la secció Campus Obert. Cuestiones de actualidad desde la óptica de 
expertos universitarios al diari Última Hora. Aquesta secció s'inicià l'any 2010 i es 
publica durant els mesos corresponents al curs acadèmic —des d'octubre fins a 
juny, exceptuant-ne els períodes de vacances. La secció, coordinada per Sebastià 
Serra Busquets, Antoni Vives Reus i Rafel Puigserver Pou, apareix cada dimarts i 
ofereix tres articles redactats per diferents professionals que posen a l'abast dels 
lectors del diari les darreres recerques realitzades, aportant una visió científica de 
l'actualitat. La Biblioteca Digital de les Illes Balears ja ha digitalitzat tots els articles 
publicats durant els nou primers anys de funcionament.  
 

• Difusió per xarxes socials. El CEDOC disposa de blog (CEBLOG) i comptes de Twitter 
(@cedocuib), Facebook (@cedocuib) i Instagram (@cedocuib) i, per mitjà 
d'aquestes xarxes, difon al públic en general les activitats que organitzen ell mateix 
i altres entitats vinculades a la UIB i anuncia qualsevol altra iniciativa que tingui a 
veure amb la cultura de les Illes Balears, com són les publicacions i presentacions 
de llibres, la convocatòria de beques i la inauguració d'exposicions, entre altres 
qüestions.  
 

• Organització de jornades, seminaris i conferències. El CEDOC ha intervingut en 
l’organització i la coordinació de jornades, conferències i seminaris relacionats amb 
la Història Contemporània, el cinema i les efemèrides, a més de presentacions de 
llibres, entre els quals enguany es troben: 
o Curs «La història i la cultura de les Illes Balears a l’ensenyament secundari: 

propostes didàctiques», del 24 de setembre a l'1 d'octubre de 2021. 
o Jornada sobre El Moviment Associatiu Cultural i Social a les Illes Balears des de 

l'Estatut d'Autonomia fins a l'Actualitat (1983-2019), el 22 d'octubre de 2021. 
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o Seminari «Realitat museística i diàleg euroregional. Estat actual i perspectives 
de futur», del 18 al 20 de novembre de 2021. 

o Jornades d’Història Contemporània 2022, el 6 de maig de 2022.  
o Seminari «La representació política menorquina a les institucions 

democràtiques des de la Transició fins a l'actualitat (1977-2020)», el 8 de juliol 
de 2022. 

 

• Tutorització d'alumnes col·laboradors. Per mitjà de les places B-CEDOC001 i B-
CEDOC002 es tutoritzaren dos alumnes col·laboradors, que s'encarregaren de 
documentar les diferents activitats culturals que es duen a terme a les Illes Balears, 
registrar els conflictes socials existents a les Illes i dur a terme un seguiment de 
Campus Obert.  
 

• Tutorització d'un alumne que realitza les pràctiques de grau. Durant aquest curs 
s'ha tutoritzat un alumne del grau d’Història que va fer les pràctiques al CEDOC 
durant un període de 120 hores, el qual es dedicà a tasques vinculades a l’arxivística 
i la biblioteconomia mitjançant els documents custodiats pel CEDOC que es troben 
dipositats al laboratori 6 de l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda del campus de la 
UIB.  
 

• Protecció i projecció del patrimoni periodístic. A part de la nombrosa bibliografia de 
què disposam sobre el tema, també preservam publicacions pertanyents a les 
diferents etapes de la història contemporània, com és el cas de les publicacions Cort 
i Fotos, entre d'altres.  
 

• Recopilació de publicacions i informacions referents al temps present perquè 
puguin ser utilitzades a les futures investigacions i serveixin per a l’actualització 
docent.  
 

• Projectes de digitalització amb el Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 
 

• Continuació del projecte «Eleccions i debats d'investidura als parlaments 
autonòmics de l'Estat espanyol (1980-2018)» amb la Biblioteca Digital de les Illes 
Balears.  
 

• Col·laboració en diferents iniciatives dels diversos departaments de la Universitat, 
tant pel que fa referència a la recerca com a la difusió.  
 

• L'equip està compost per les persones següents:  
o Equip de coordinació  
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- Dr. Sebastià Serra Busquets. Catedràtic d'Història Contemporània de la 
Universitat de les Illes Balears. Professor emèrit. Director. 

- Miquel Pastor Tous. Director del Servei de Biblioteca i Documentació de la 
UIB. Subdirector.  

- Marina Castillo Fuentesal. Contratada predoctoral Clara Hammerl de la UIB. 
Responsable de cursos, activitats i xarxes socials del CEDOC. Secretària. 

- Dr. Rafel Puigserver Pou. Doctor en Humanitats i Ciències Socials i màster 
en Comunicació per la UIB. Investigador col·laborador de la UIB (ICUIB). 
Corresponsable de Campus Obert. 

- Dra. Elisabeth Ripoll Gil. Subdirectora del Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts, professora ajudanta doctora d'Història 
Contemporània. Responsable de cursos, jornades i xarxes socials del CEDOC. 

- Xavier Jiménez González. Servei de Biblioteca i Documentació i professor 
associat. Responsable de la pàgina web i d’audiovisuals del CEDOC. 

- Dr. Antoni Vives Reus. Professor del Centre d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez (CESAG). Investigador col·laborador de la UIB (ICUIB). 
Corresponsable de Campus Obert. 

o Equip de documentació   
- Dr. Antoni Marimon Riutort. Professor titular d'universitat d'Història 

Contemporània. 
- Dra. Francesca Lladó Pol. Professora titular d'universitat d'Història de l'Art. 
- Eduard del Valle Pérez. Cap de digitalització i accés obert. Servei de 

Biblioteca i Documentació de la UIB.  
- Dr. Arnau Company Matas. Professor associat d'Història Contemporània. 
- Dra. Lourdes Melis Gomila. Professora associada de Turisme i d'Història de 

l'Art. 
- Dra. Bel Peñarrubia i Marquès. Investigadora col·laboradora de la UIB 

(ICUIB). 
- Dr. Tomeu Canyelles Canyelles. Investigador col·laborador de la UIB (ICUIB).  
- Dra. Elena Gili Sampol. Tècnica de l'Arxiu General del Consell de Mallorca. 

Doctora en Documentació: Arxius i Biblioteques en l’Entorn Digital. 
Investigadora col·laboradora de la UIB (ICUIB).  

- Dr. Tomeu Carrió Trujillano. Investigador col·laborador de la UIB (ICUIB). 
- Jaume Munar i Arrom. Màster universitari en Patrimoni Cultural: Investigació 

i Gestió i cap de Divulgació Institucional del Parlament de les Illes Balears. 
- Paula Nigorra Vaquer. Doctoranda en Història, Història de l'Art i Geografia 

a la UIB. 
- Miquel Àngel Serra Roca. Servei de Biblioteca i Documentació. Tecnologia i 

informàtica. 
- Miquel Payeras Femenias. Historiador i periodista. 
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Enllaços a pàgines web d'interès 

• <https://cedoc.uib.cat/> 
• <https://cedoc.uib.cat/Que-oferim/campus_obert/> 
• <https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/collection/ultimaHoraCampusObe

rt/page/about;jsessionid=DFA6ECC93B031E97C31338A0FAABBCA0?l=ca> 
• <https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/collection/debatsInvestiduraCCAA

/page/about> 
 
 


