
Cloenda de la XIX edició del  
Club d’Inversió Sa Nostra-UIB 

 
 

227 alumnes han participat en aquesta edició, organitzats en 65 grups, dels quals 
56 han acabat el concurs. 

 
 
Un poc d’història: 
 
La primera edició del Club data de l’any 1989 i va iniciar-se de la mà del doctor Vicenç 
Moratal (catedràtic d’escola universitària del Departament d’Economia Aplicada de  la 
UIB) i del Sr. Carlos Sáenz (aleshores cap de Valors de Sa Nostra). 
 
Amb els anys el concurs ha anat adquirint rellevància, s’ha incrementant el nombre de 
participants i el nombre d’activitats de formació, motiu pel qual l’1 de desembre de 
1995 es va signar un protocol de col·laboració entre ambdues institucions a l’objecte de 
consolidar la iniciativa. 
 
Aquesta iniciativa s’ha mantingut viva durant dinou anys de manera ininterrompuda 
gràcies a la dedicació del professor Vicenç Moratal i la participació els darrers anys dels 
professors Javier Capó, actual director del Club, i Margalida Payeras, directora de 
l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials de la UIB i coordinadora del Club. Per 
part de Sa Nostra, el Club s’ha beneficiat del suport de la Sra. Immaculada Duran, Cap 
de la Sala de Mercats i coordinadora del Club, i de l’ajuda de professionals com la Sra. 
Mònica Salas, el senyor Francesc Comas i el Sr. Fernando Mestres. Així mateix, el Club 
ha rebut el suport del Centre de Recerca Econòmica (CRE), dirigit pel Dr. Antoni Riera. 
 
Objectius del Club: 
 
El Club d’Inversió va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer el funcionament dels 
mercats financers des d’un punt de vista eminentment pràctic que permetés als alumnes 
participants viure el dia a dia dels mercats reals realitzant operacions d’inversió, en 
dades i temps real, amb capital fictici.  
 
Es pretén en definitiva que l’alumne complementi la visió teòrica que s’imparteix a les 
aules, de forma amena, però sempre amb clara finalitat pedagògica, en especial en allò 
que fa referència a: 

• El funcionament pràctic dels mercats de renda variable (mercat continu 
espanyol i Eurostoxx-50) i dels mercats de derivats (Meff). 

• El maneig dels instruments de cobertura de riscs. 
• L’evolució econòmica i financera de les empreses que cotitzen en borsa.  

 
La darrera edició: 
 
Avui, el Club d’Inversió Sa Nostra-UIB és el club de borsa més antic d’Espanya, 
juntament amb el del diari Expansión. En aquesta darrera edició hi han participat 227 
estudiants, dividits en 65 grups, inclosos 19 alumnes de la Seu universitària d’Eivissa i 
Formentera (5 grups) i 3 estudiants de la Seu universitària de Menorca (1 grup). Així 
doncs, la participació al Club d’Inversió s’ha incrementat respecte a l’edició anterior, 



quan hi varen participar 193 alumnes organitzats en 55 grups, 48 a Mallorca i 7 des 
d’Eivissa. 
 
 
Activitats formatives: 
 
El Club ha realitzat quatre accions formatives destinades a introduir els alumnes en el 
funcionament de la borsa i dels mercats de derivats, l’aplicació de criteris d’inversió i 
l’operativa en derivats de mercats organitzats (futurs i opcions). Les quatre accions 
s’han impartit tant al campus de la UIB com a les seus universitàries de Menorca i 
d’Eivissa i Formentera. Aquestes activitats han estat desenvolupades gràcies a la 
col·laboració dels professionals de la Sala de Mercats de Sa Nostra. 
 
 
Patrimoni a disposició de cada equip: 
 
 • 100.000 euros per a l’operativa en valors de renda variable. 
 • 50.000 euros per a l’operativa en el mercat d’opcions i futurs sobre renda

variable. 
 
 
Rendibilitats: 
 
En el període que va del 19/11/07 fins al 25/04/08 (durada del concurs) els tres grups 
guanyadors han obtinguts rendibilitats del 173,2%, 71% i 50,2%. Cal destacar que 16 
grups, dels 56 equips que han finalitzat el concurs, han obtingut rendibilitats positives. 
 
 
Premis: 
 

• Viatge. El primer grup classificat visitarà la Borsa de Madrid o la de Barcelona i 
les sales de mercats de les principals entitats que operen en els mercats financers 
des d’aquestes ciutats. 

• Premi monetari. Els tres primers grups classificats es repartiran entre tots 6.000 
euros de forma proporcional a les rendibilitats obtingudes. 

• Premi especial. Dos alumnes que hagin destacat pel seu interès i participació 
activa acompanyaran el grup guanyador al viatge.  

 
 
Iniciatives desenvolupades pels alumnes: 
 
Un grup d’alumnes, participants al concurs, i els becaris del Club d’Inversió han posat 
en marxa una revista mensual d’informació financera que ha estat distribuïda de forma 
gratuïta. La revista (El Parké) ha rebut col·laboracions de professors de la UIB i de 
professionals de Sa Nostra, però en tot cas ha estat una iniciativa exclusiva dels 
estudiants, els quals han realitzat l’edició i la redacció de la major part dels continguts. 
 
 
 


