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Parlament de la Rectora de la UIB 

Montserrat Casas 

 

Siau benvinguts a la seu universitària d’Eivissa-Formentera 

És realment per a mi un plaer saludar a tots els  nous graduats i graduades. Rebeu en 
nom de tot el claustre de professors la nostra més cordial enhorabona per haver 
aconseguit una fita segurament moltes vegades somiada. 
 
Quan arribàreu a la UIB veníeu amb la il·lusió de tenir una formació superior. Les 
vostres famílies estaven orgulloses que anàssiu a la Universitat. Avui, d’una manera 
simbòlica, heu arribat aquí com a universitaris i en sortireu convertits en professionals. 
Estic segura que els qui us acompanyen tornen a repetir aquesta sensació d’orgull i, amb 
tots vosaltres, comparteixen el nerviosisme d’estar a punt de començar una nova etapa. 
El somni de la graduació, d’adquirir uns coneixements especialitzats o de ser doctors, 
que us semblava llunyà, avui és una realitat. 

 

Per això aquest acte també ha de ser un moment d’agraïment a tots els que us han 
acompanyat al llarg d’aquest viatge que és el procés de formació: la família, els pares, 
els padrins, els amics, aquelles persones que han estat per a vosaltres un referent. Si 
pensau què volíeu ser quan éreu petits, us temereu que molts de vosaltres heu canviat 
les vostres opcions, però el que és més important és que heu decidit ser titulats 
superiors, i per això teniu i tindreu una responsabilitat més gran en l’exercici de la 
vostra professió.  

 
Estic segura que heu rebut la formació adequada per dur-la a terme amb garanties 
d’èxit. Per això voldria que no us oblidàssiu dels vostres professors, ells us acompanyen 
en aquest acte, ja no com a docents sinó com a espectadors d’una cerimònia en la qual 
també han participat. Podeu estar segurs que us han donat el millor de si mateixos, i no 
dubteu que per a tots ells és un orgull veure com avui una nova generació de titulats i 
d’investigadors es troba aquí per recollir el merescut premi als seus esforços. 
 
Ja no sou els mateixos joves que fa un temps començàreu els estudis superiors. Tots 
sabem per experiència pròpia que els anys de la Universitat són els de major creixement 
personal i intel·lectual. Heu passat moltes hores a les aules de la seu universitària, a la 
biblioteca, a les sales d’estudi,..., també heu viscut les angoixes dels exàmens, però estic 
segura que la UIB us ha ajudat a ampliar els vostres horitzons, us ha donat a conèixer el 
gust per descobrir, per cercar noves respostes als problemes. I sobretot us ha ajudat a 
aconseguir la vertadera llibertat, aquella que donen el coneixement i l’educació. 
 
Heu estudiat en una bona universitat, que en aquest moment ocupa els primers llocs 
d’alguns dels rànquings de recerca entre les universitats espanyoles, en podeu estar 
orgullosos. No dubteu que la formació que heu rebut serà la base dels vostres èxits com 
a professionals i com a éssers humans. Com a membres que sou de la UIB, m’agradaria 
que féssiu de l’excel·lència i del pensament crític la senya d’identitat de la nova etapa 
que avui iniciau. 
 
Però aquest llarg viatge que és el vostre procés de formació també ha estat el viatge de 
la Universitat, que en aquests darrers anys ha sofert canvis importants per adaptar-se als 
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nous models educatius d’ensenyament-aprenentatge. Perquè volem uns estudis 
homologables en 46 països, el curs 2009-2010 tindrem 27 graus, 33 màsters 
universitaris i 26 programes de doctorat adaptats a l’espai europeu d’educació superior. 
Però tot això s’ha aconseguit gràcies a la feina del professorat, del personal 
d’administració i serveis i dels estudiants. El meu agraïment pel vostre suport i ajuda. 
Igualment hem reconduït les infraestructures de les aules del campus i de les seus 
universitàries per ajustar-les a les noves formes de treball entre el professorat i els 
estudiants. Hem ampliat les relacions internacionals per incrementar la mobilitat dels 
membres de la comunitat universitària. I en aquests moments treballam en el projecte de 
campus d’excel·lència, juntament amb el Govern de les Illes Balears, per connectar 
plenament amb una Europa sense fronteres i per mantenir els lligams amb les terres de 
l’altre costat de l’Atlàntic i de la Mediterrània. 
 
Pensau que vivim en un món en canvi constant. Un món on les coses segures han deixat 
d’existir per donar pas a un replantejament de les professions i de les tècniques, que són 
imprescindibles per innovar.  
 
A títol d’exemple, no fa tants anys les fotografies tardaven dies a revelar-se, ara amb 
qualsevol telèfon mòbil es pot treure una fotografia instantània, i les càmeres 
fotogràfiques són un perifèric d’un ordinador. És evident que els enginyers de Kodak o 
de Canon s’han hagut de reciclar per mantenir el seu lloc entre les empreses del sector i 
adaptar-se a les noves tecnologies. 
 
Els professionals necessiten un aprenentatge permanent i visió de futur. Per això convid 
el nous titulats a seguir la seva especialització en el marc dels postgraus de formació 
contínua i dels 33 màsters universitaris adaptats a l’espai europeu d’educació superior 
que cobreixen els diferents àmbits del coneixement. Uns estudis oficials de postgrau que 
han incrementat en un 45 per cent el nombre d’estudiants el darrer any i en un 77 per 
cent els que procedeixen d’altres països. Això és una mostra més de la qualitat de la 
docència de la nostra universitat, que en la darrera enquesta, feta al 61 per cent dels 
titulats, obtingué una valoració de 2,97 sobre 4. 
 
Amb la finalitat que pugueu conciliar la vida laboral i la familiar, hem establert la figura 
de l’estudiant a temps parcial i hem ampliat considerablement el nombre de cursos en 
línia, tant de grau com de postgrau, per tal de facilitar el seguiment formatiu dels 
professionals i titulats de la nostra comunitat. Al llarg del curs que ha finalitzat, 12.899 
estudiants, tant del campus de Mallorca com de les seus universitàries de Menorca i 
d’Eivissa-Formentera, han utilitzat la plataforma virtual de Campus Extens. 
Una plataforma que permetrà el proper curs impartir el primer curs del nou grau 
d’educació social on line a la seu universitària, així com els d’infermeria, administració 
d’empreses, educació infantil i dret. Aquest darrer amb un plantejament a sis anys per 
aquells que estudien i treballen.  La manca d’espai a la seu universitària farà difícil que 
es puguin impartir totes les classes aquí el curs vinent  i és inviable pensar en el curs 
2010-2011. Per lo que esperem que amb la col·laboració del Consell Insular, puguem 
comptar el més aviat possible amb les instal·lacions adequades per dur a terme els nous 
ensenyaments amb les garanties de qualitat adequades. 
 
 

Els qui vulguin integrar-se en el món laboral poden utilitzar la borsa de treball del 
Departament d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa 
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de les Illes Balears, que proporciona titulats universitaris a les empreses que ens fan 
arribar una oferta laboral. Aprofiteu la delegació presencial que teniu a la seu 
universitària, que hem pogut establir gràcies a la col·laboració del Consell Insular 
d’Eivissa. En aquest marc, durant el darrer curs hem tingut 3.320 usuaris, s’han tramitat 
618 convenis de cooperació educativa amb 876 empreses i s’han gestionat 1.899 ofertes 
de treball. Les enquestes ens diuen que el 70 per cent dels nostres titulats fan feina al 
cap de tres mesos de finalitzar els estudis, xifra que al cap de tres anys es converteix en 
un 91 per cent, i el 62 per cent dels que s’han inserit en el mercat de treball utilitza els 
coneixements i les competències adquirits. 

Si el que voleu, en canvi, és formar la vostra pròpia empresa, us ajudarem en el vostre 
projecte emprenedor; la Fundació Universitat-Empresa estudiarà la vostra proposta, i les 
beques Aprèn-Emprèn del programa RESET us permetran iniciar el vostre camí com a 
empresaris. Perquè volem una Universitat ben connectada amb Europa, però també amb 
el món empresarial, amb les nostres institucions i amb la nostra terra. Volem comptar 
amb tots vosaltres.  

 

Avui ens acompanya la Coral Universitària, una mostra més del compromís de la UIB  
per aportar el que és el seu referent més internacional en l’àmbit cultural a la Seu 
universitària. Gràcies  a La Caixa i al Consell Insular de Formentera, per la seva 
col·laboració, que ha permès que demà gaudim també d’un concert a les festes de Sant 
Jaume a Formentera, on per primera vegada aquest any hem iniciat un cicle de 
conferències en el marc de la universitat oberta per a majors. Som i volem ser la 
universitat de totes les Illes Balears i això dedicarem els nostres esforços. 

 

Teniu l’optimisme de la joventut, no el perdeu, seguiu el vostre somni i estimau la 
vostra feina. No es tracta de fer-se ric, es tracta que sigueu rics en iniciatives i en 
lideratge. Sigueu conscients d’allò que no funciona per intentar millorar-ho. Treballau 
amb generositat i sense por del fracàs. Sigueu sobretot persones amb qui els altres 
puguin comptar. Teniu molt per agrair, moltes coses de les quals podeu sentir-vos 
orgullosos i molt per salvaguardar per a les generacions futures. Un món s’obre davant 
vostre, i l’heu d’intentar millorar. 

 

Això és el que de vosaltres espera la que ja mai no deixarà de ser la vostra universitat. 
Moltes felicitats, sort i èxit en la vostra vida personal i professional. 

Moltes gràcies  

Montserrat Casas 


