
Discurs de la Rectora Montserrat Casas 
Acte de Graduació de la UIB 2007-2008 
 
 
Benvinguts a la Universitat de les Illes Balears, benvinguts a casa vostra. 
 
Permeteu-me que m’adreci especialment als graduats i graduades del curs 
acadèmic 2007-08, que són els protagonistes d’aquest acte. 
Fa uns anys vàreu arribar a la Universitat de les Illes Balears amb  la 
il·lusió d’iniciar els vostres estudis superiors. Avui és un dia important per 
a tots vosaltres perquè tancau un capítol i n’obriu un altre de nou. Rebeu en 
nom de tot el claustre de professors la nostra més cordial enhorabona per 
haver aconseguit una fita segurament moltes vegades somiada.  
Una felicitació que en el vostre cas és molt important perquè a partir d’ara 
formau part del petit tant per cent de titulats superiors de les Illes Balears, 
una Comunitat Autònoma en la qual l’escolarització entre els 16 i els 22 
anys es troba més de 25 punts per sota del objectiu de la Unió Europea per 
al 2010.  
Això vol dir que la vostra situació és privilegiada, però també que teniu una 
alta responsabilitat en el futur de la nostra terra, una terra amb una 
economia basada en la indústria del oci i de la construcció i que fins ara 
s’ha servit de mà d’obra no gaire qualificada. Malauradament, els 
esdeveniments recents posen en evidència que cal explorar noves vies, en 
les quals vosaltres certament heu de tenir un paper clau. 
Ara, amb la il·lusió d’una fita ja aconseguida, quan es tanca un  capítol, 
sempre és un bon moment per reflexionar. Potser us podríeu preguntar: He 
trobat tot allò que esperava a la Universitat? He gaudit estudiant? He triat 
els estudis més adequats?  
Per a cadascun de vosaltres les respostes seran segurament diferents. Però 
encara que un no hagi trobat tot allò que somiava, segur que la seva estada 
a la UIB li ha donat moltes coses que mai no havia pensat. A part d’un 
bagatge de coneixements, competències i habilitats de la vostra especialitat, 
estic segura que heu tingut experiències molt enriquidores amb els vostres 
companys, amb el professorat i amb el personal d’administració i serveis.  
En qualsevol cas puc assegurar-vos que tots els que feim feina a la UIB 
hem dedicat el nostre temps a fer-hi la vostra estada  profitosa i agradable. 
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La formació és sinònim d’autonomia: per això és tan important continuar-la 
al llarg de tota la vida. Pensau en tot el que us va ajudar aquell primer 
mestre que us va ensenyar a llegir i a escriure i tots aquells professors que 
han despertat el vostre interès per un tema determinat i que us han mostrat 
el camí per millorar en el  domini d’una matèria. 
Per això aquest acte de graduació també ha de ser un moment  d’agraïment, 
no sols envers aquells que han incidit en el vostre procés formatiu des de 
les institucions educatives, sinó també a les vostres famílies. Tots som fruit 
de la nostra història i segur que molts de vosaltres no seríeu aquí sense 
l‘ajuda dels vostres pares, dels vostres padrins, que de petits us esperaven a 
la porta de l’escola. Ells han donat valor al vostre esforç i us han donat 
suport en els moments difícils. 
Heu passat moltes hores a les aules de la nostra universitat, a les 
biblioteques, a les sales d’estudi, als bars...,  i també heu viscut les angoixes 
dels exàmens, però estic segura que la UIB us ha ajudat a ampliar els 
vostres horitzons. Segur que heu aprofitat l’oportunitat de participar en 
diferents activitats culturals, conferències, cinema, teatre, òpera... com 
també l’oportunitat adquirir capacitat crítica. Són moltes les mancances del 
nostre món globalitzat  i també s’espera de vosaltres que amb la vostra 
actitud  ajudeu a construir una societat més justa.  
La nostra terra és d’horitzons amples: només té com a frontera la mar; i la 
universitat és una finestra oberta al món del coneixement que no entén ni 
de fronteres polítiques ni de fronteres geogràfiques. Per això molts de 
vosaltres heu tingut l’oportunitat de participar en els programes 
d’intercanvi que us han  permès dur a terme una part dels vostres estudis a 
una altra universitat espanyola, europea o d’Iberoamèrica. Uns programes 
que permeten l’enriquidora experiència de conèixer altres països  i de tenir 
entre els vostres companys estudiants d’altres indrets. Uns programes que 
ajuden a fer de la Unió Europea una realitat i que ens ajuden a  mantenir els 
lligams amb les terres de l’altre costat de l’Atlàntic. La nostra institució té 
vocació internacional, i ha fet una opció ferma per potenciar aquests 
intercanvis, molt ben valorats en l’àmbit professional.  Per això vull agrair 
a totes les institucions públiques i privades el suport que us han donat per 
dur-los a terme.  
Ara comença per a molts de vosaltres la vida professional: escolliu allò que 
us agradi, seguiu el somni que us ha portat fins aquí. A partir d’ara el futur 
és una porta oberta davant vostre. Haureu de prendre decisions en 
condicions d’incertesa, però allò que és realment més important és que 
l’opció escollida la faceu vostra i doneu el millor de vosaltres mateixos en 
el vostre lloc de treball. Pensau que si teniu la sort de tenir una feina que us 
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apassioni, hi podreu dedicar la vida. No sé si us fareu rics –potser tampoc 
no cal–, però esper que sigueu feliços. 
Els coneixements ja els teniu. Tingueu ara en compte que a la vostra vida 
professional sereu sobretot jutjats per la vostra actitud, per la vostra 
capacitat d’aplicar el que sabeu i sobretot per la vostra capacitat 
d’aprendre. A tot això la UIB amb el seus serveis d’Orientació i Inserció 
Professional  i de Suport a l’autoocupació, com també amb els cursos de 
Formació Continuada, els Màsters Oficials i els Doctorats, us hi pot ajudar. 
Aquells de vosaltres que vulgueu integrar-vos en el món laboral podeu 
utilitzar la borsa de treball del departament d’Orientació i Inserció 
Professional de la Fundació Universitat-Empresa, que proporciona titulats 
universitaris a les empreses que ens fan arribar una oferta laboral. El darrer 
curs aquesta borsa ha tingut 2.764 usuaris, 1.142 empreses ens han 
presentat ofertes de treball, s’han tramitat 686 convenis de cooperació 
educativa i 309 contractes de treball. Les enquestes ens diuen que el 76% 
dels nostres titulats troben feina abans de sis mesos. Tanmateix, no oblideu 
que la vostra formació no s’ha acabat, i que la Universitat us ofereix per al 
proper curs un programa que es concreta en 58 cursos de postgrau de 
caràcter presencial i 15 cursos en línia que us poden ajudar a conciliar la 
vida laboral amb la necessitat de formació continuada. 
Si el que voleu en canvi és formar la vostra pròpia empresa, us ajudarem 
amb el vostre projecte emprenedor: la Fundació Universitat Empresa 
estudiarà la vostra proposta i les beques aprèn-emprèn del programa 
RESET us permetran fer una estada a  una empresa i una reincorporació a 
la UIB. Posteriorment un sistema de microcrèdits us permetrà iniciar el 
vostre camí a la incubadora d’empreses del Parc-Bit. A la revista Enllaç 
que us hem distribuït podreu trobar més informació. 
Tenir les persones amb la formació adequada és una necessitat per a 
qualsevol país que vulgui afrontar el futur amb garanties d’èxit. Per això la 
recerca, el desenvolupament i la innovació són un valor afegit i 
indispensable per al futur de la nostra terra.  Us convid a seguir la vostra 
formació en el marc dels 27 màsters oficials adaptats a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior que en els diferents àmbits del coneixement  
s’impartiran el curs vinent. I  si el que voleu és iniciar-vos en el món de la 
recerca podeu fer-ho en el marc dels 37 programes de doctorat existents, 
tretze dels quals  tenen la menció de qualitat del Ministeri de Ciència i 
Innovació. 
M’agradaria que la vostra estada a la UIB us hagués ensenyat a volar ben 
amunt. No penseu com molts d’altres que la recerca que no té una aplicació 
immediata no serveix. Deixau-me que us conti una anècdota. El primer 
ministre britànic va visitar el laboratori de Michael Faraday i aquest li va 
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fer unes explicacions sobre l’electricitat i el magnetisme. El polític li va 
preguntar “i tot això per què serveix?”, Faraday va respondre: “jo no ho sé, 
però sé cert que algun successor de vostè cobrarà imposts sobre activitats i 
productes nascuts del que jo faig”. I va ser així, només cal fer un cop d’ull 
a la factura de la llum. 
La ciència fa que hi pugui haver avenços tecnològics i serveix per 
incrementar la qualitat de vida. Només cal pensar en les millores produïdes 
el darrer segle en l’àmbit de la salut, de la informació o dels habitatges. 
Vosaltres sou part del futur que pot ajudar a fer que la tradició científica en 
tots els àmbits s’implanti en el nostre país.  
En el transcurs del darrer any hem impulsat més l’arrelament de la UIB al 
nostre entorn i confiam en el Consell Social com a organisme clau per 
continuar fent-ho. Tenim quatre càtedres noves, finançades per institucions 
públiques i privades, i hem continuat treballant per tenir una Universitat 
més atractiva i de qualitat. D’entre els resultats de les inversions realitzades 
voldria destacar les dues aules clíniques per als estudis d’Infermeria i 
Fisioteràpia, la instal·lació de la xarxa sense fils a tot l’espai del Campus i a 
les Seus universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera, com també la 
renovació i l’increment del nombre d’ordinadors a les aules d’informàtica, 
un nombre que situa la UIB tres punts per damunt d’altres universitats 
espanyoles de  dimensions  semblants. 
L’ampliació de l’Edifici Ramon Llull i  la unió entre els edificis Mateu 
Orfila i Guillem Colom, com l’ampliació dels Serveis Científico-Tècnics, 
són l’inici d’uns espais més dignes i adaptats. Es tracta d’un esforç en 
infraestructures necessari per agafar el tren d’Europa amb els estudis de 
grau a partir del curs 2009-2010. Aquest esforç és paral·lel a l’adaptació 
dels estudis actuals que es duu a terme d’acord amb les consultes fetes a 
tots els sectors socials.  
La presència de les primeres autoritats en aquest acte de graduació reafirma 
el compromís de les institucions amb la generació de joves més ben 
formada de la nostra història. Per això estic també segura del compromís 
del Govern amb la construcció de les futures i necessàries  infraestructures 
i amb l’ampliació dels recursos humans, dos desenvolupaments que ens 
permetran mirar Europa sense por i segurs de les nostres capacitats. 
El nostre trentè aniversari l’hem volgut celebrar amb una programació 
cultural oberta a tothom, però no ha estat més que un revulsiu que ens ha 
mostrat el camí de participació que volem seguir des d’ara. Us esperam a 
vosaltres i a les vostres famílies a tots els actes culturals i de participació 
que ja programam per al curs que ve. 
Diguin el que diguin els registres de la propietat, el millor que tenim tots 
són les possessions intangibles, aquelles que els notaris no poden certificar, 
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aquelles que ens fan més lúcids, aquelles que ens permeten analitzar les 
informacions amb esperit crític i separar el gra de la palla.  
Vosaltres, graduats i graduades heu estat formats per tenir tot això i estic 
segura que ho posareu en pràctica i que sabreu defensar la nostra terra. 
Encara que avui, com a merescut reconeixement a la vostra feina, tancau un 
primer capítol de la vostra estada a la UIB, m’agradaria que deixàssiu el 
llibre mig obert, que no us acomiadeu del tot de la Universitat, que una part 
vostra quedi aquí amb nosaltres i que us sentiu orgullosos de ser membres 
de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Moltes felicitats: sort i èxit en la vostra vida personal i professional. 
Recordau que la UIB tindrà sempre la porta oberta per a tots vosaltres!. 
 
Moltes gràcies  
Montserrat Casas 
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