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NOTÍCIES

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) es va crear gràcies a un conveni de
col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i Sa Nostra, Caixa de Balears, el 7 de juliol de
2000. Des d’aleshores, aquest servei —vinculat al Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries— es va marcar com a objectius: organitzar cursos, conferències i debats sobre
els reptes de la societat actual; crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la
societat contemporània de les Illes Balears; promocionar i efectuar estudis sobre la societat pertanyent a
l’època contemporània; fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i altres persones
que no estan vinculades a l’àmbit universitari; promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels reptes
del temps present i futur a la societat balear i, finalment, resoldre consultes i elaborar dictàmens per a les
persones particulars i entitats públiques que ho sol·licitin.
Al llarg dels anys, el CEDOC ha recuperat alguns arxius privats —la conservació dels quals perillava—
i també ha catalogat arxius d’entitats i empreses privades. A més, ha treballat en nombrosos projectes
d’investigació i de recerca —com els vinculats amb el patrimoni periodístic i el turisme cultural— i ha
creat diverses bases de dades, com és el cas de la referent a activitats culturals i patrimoni. Altrament, a
la seva pàgina web, es troben disponibles algunes de les memòries i dels recursos elaborats per l’equip
del CEDOC, els quals arriben a esclarir alguns aspectes de l’època contemporània, com és el cas de: la
mostra de publicacions d’història contemporània de les Illes Balears des de 1998 fins a l’actualitat; els
documents per a la reflexió i el debat sobre la diversitat cultural i les cronologies dels segles XX i XXI.
Les activitats de caràcter formatiu són les que més acollida presenten. Les Jornades d’Història Contemporània i els seminaris La Formació Interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials, organitzats
conjuntament amb el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani i l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) —ambdues entitats pertanyents a la Universitat de les Illes
Balears—són els esdeveniments que més destaquen a l’agenda del CEDOC. De totes maneres, altres
seminaris, exposicions, congressos, conferències, cursos, projeccions de documentals i cicles de cinema
també ajuden a provocar la reflexió col·lectiva —no només entre les persones que formen part de la comunitat universitària, sinó també a la societat en general— sobre alguns temes actuals.
El 2010, la direcció del diari Última Hora va tenir la iniciativa de permetre que el CEDOC coordinés la secció «Campus Obert. Cuestiones de actualidad desde la óptica de expertos universitarios». Des
d’aquell any, cada mes d’octubre s’inicia una nova etapa en aquest apartat del diari, que possibilita que
cada dimarts s’acostin als lectors de l’Última Hora diferents articles amb l’objectiu d’aportar una visió
de l’actualitat des de la perspectiva de professionals universitaris.
Després de vint anys en actiu, el CEDOC es continua encarregant de la coordinació de «Campus
Obert» i està a punt de presentar, en societat, una recopilació digitalitzada de tots els articles que s’han
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publicat a la secció mencionada durant aquests deu anys. A més, a través del seu blog —CEBLOG— i de
les seves xarxes socials —el CEDOC està present a Facebook, Twitter i Instagram amb el nom d’usuari
«@cedocuib»— fa difusió, una vegada a la setmana, de la majoria d’esdeveniments culturals que es duen
a terme a les Illes Balears. En un primer moment, les xarxes socials només anunciaven aquelles iniciatives
culturals que tenien a veure amb la història de l’època contemporània, però a dia d’avui, cada setmana es
publiquen diferents informacions que fan referència a qüestions culturals d’allò més diverses —ja siguin
projeccions de pel·lícules, estrena de documentals, presentacions de llibres i organització de jornades,
congressos i cursos, entre d’altres.
Durant aquest 2020, per primera vegada, el CEDOC ha decidit introduir dins les seves activitats la
realització de dues memòries sobre actualitat: una de les memòries recopila informació sobre producció
cultural, mentre que l’altra reuneix algunes notícies vinculades a la conflictivitat social. Aquests dos documents, executats pels dos alumnes col·laboradors del CEDOC, pretenen resumir algunes de les informacions més rellevants que han succeït al llarg d’aquest any, ja que la societat, tot i rebre contínuament
informació sobre els esdeveniments que es produeixen a diari i de tenir accés de manera immediata a
qualsevol tipus de dada, no acaba de ser sabedora dels fets que ocorren al seu voltant. Per aquesta mateixa raó, es considerà que la publicació, a la web del CEDOC, de les memòries de producció cultural i
de conflictivitat social podria ajudar a difondre entre la ciutadania alguns dels fets més destacables que
s’han esdevingut al llarg de l’any analitzat.
Així doncs, a dia d’avui, el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània segueix sent fidel als
objectius que va establir l’any de la seva creació, encara que ha adaptat les seves activitats als interessos i
peticions de la societat de les Illes Balears. Els cursos, congressos, seminaris i jornades ajuden a apropar
a la població les noves recerques i investigacions que s’estan duent a terme i contribueixen a formar les
persones que s’inscriuen a aquestes activitats, mentre que la secció «Campus Obert» procura fer arribar a
un públic molt més ampli les opinions i els nous estudis realitzats per especialistes universitaris. Les xarxes socials i les noves memòries de producció cultural i conflictivitat social tenen la intenció de difondre
i posar a l’abast de tothom, d’una manera ràpida i immediata, els esdeveniments —sobretot culturals—
que tenen lloc a l’àmbit illenc. D’aquesta manera, el CEDOC procura ser un referent en la formació dels
estudiants universitaris i de la societat en general, fent arribar a la població balear activitats que poden
ser de gran interès social.
Enguany, a causa de la situació provocada per la COVID-19, s’hauran d’adaptar les diferents formacions i labors a la situació que es presenti en cada moment, encara que aquesta qüestió no suposarà un
impediment perquè el CEDOC continuï executant les diverses activitats que cada any manté programades. Per tal de poder seguir les novetats que ofereix el CEDOC, us convidem a visitar la seva pàgina web
(<https://cedoc.uib.cat/>) i, aprofitant aquesta ocasió, agraïm a totes les persones que han participat
en el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània al llarg d’aquests, per ara, vint anys.
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