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Campus d’excel·lència internacional  

Discurs de la Rectora de la UIB Montserrat Casas 
 

 

 

En nom de la Universitat de les Illes Balears vull fer-vos palès en primer lloc el meu 

agraïment per la vostra adhesió al projecte de campus d’excel·lència que presentarem al 

Ministeri d’Educació. Un projecte mitjançant el qual la Universitat vol retornar a la 

societat el fruit d’allò que li ha donat.   

 

Els objectius estratègics que ara ens marcam per contribuir a incrementar l’arrelament a 

l’entorn i l’impacte econòmic de la universitat a les Illes Balears es basen en: 

a) La innovació i el desenvolupament en turisme i sostenibilitat ambiental, sectors 

estratègics de la nostra comunitat autònoma 

b) La consolidació i la internalització de les àrees de recerca amb prestigi acreditat 

c) La transformació del nostre campus pluriinsular en un pol d’atracció de talent 

d) L’impuls a les tecnologies de la informació i les comunicacions 

 

La implementació d’aquests objectius es farà mitjançant un model autofinançat 

d’innovació i desenvolupament en el qual, a partir d’una aportació inicial aconseguida 

en el projecte que presentam, l’agrupació estratègica d’entitats públiques i privades ens 

ajudarà a coordinar les iniciatives i aportarà noves idees en un marc d’avaluació 

permanent. 

 

Sabem que comptam amb l’impuls de les administracions públiques, tal com demostren: 

• El projecte pilot de regeneració de zones turístiques madures: la Platja de Palma 

• El Centre de Recerca, Desenvolupament i Innovació en Turisme (CIDTUR) 

• El Sistema d’Observació Costanera de les Illes Balears (SOCIB) 

 

L’aposta del sector privat per la Universitat s’ha incrementat de manera considerable; en 

són una bona mostra les setze càtedres d’empresa que manté actualment la UIB. Per 

això, vull agrair a tots i cada un dels representants del món empresarial la confiança que 

han dipositat al llarg d’aquests anys en la nostra universitat. Podeu estar segurs que les 

vostres iniciatives seran fonamentals per al desenvolupament correcte d’aquest projecte. 

 

La nostra comunitat autònoma és una referència internacional en l’àmbit del turisme. La 

creació de clústers com Balears.t i TurisTEC, on s’agrupen la major part de les 

empreses turístiques de les Illes Balears, és una mostra que a l’impuls públic i privat 

s’uneix una recerca de qualitat feta des de la UIB, una recerca que singularitza la nostra 

universitat en el context de les universitats espanyoles i europees per la seva 

especialització en innovació i sostenibilitat turística i mediambiental. 

 

En aquests moments, treballen directament en aquest àmbit dos instituts de recerca (un 

dels quals és mixt amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques) i vuit grups 

competitius de recerca segons les darreres convocatòries de la CAIB. Col·laborem 

també amb l’Institut Espanyol d’Oceanografia, l’Institut Nacional d’Investigació i 

Tecnologia Agrària i Alimentària, i amb Agència Estatal de Meteorologia.  

 

La Universitat és darrere molts dels projectes que es desenvolupen a la nostra comunitat 

autònoma en l’àrea de la sostenibilitat turística. En són exemples el pla de vigilància 
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ambiental, els projectes pilot d’energia solar, el Laboratori de Domòtica, el mateix pla 

estratègic del CIDTUR, o el control de l’aigua de mar, als quals hem d’afegir un 

programa de formació amb 4 titulacions de grau, 9 màsters, 3 doctorats amb menció de 

qualitat, i 5 títols propis (1 de grau i 4 de postgrau). 

 

Un altre eix vertebrador del projecte de campus d’excel·lència el constitueix la recerca 

avançada en l’àmbit de la física i la matemàtica aplicada, amb dos instituts de recerca i 

diversos grups competitius que mantenen una sòlida relació amb l’Institut Max Planck 

de Dresden i que han demostrat una capacitat de creació de coneixement i de 

transferència reconeguda nacionalment i internacionalment. 

 

En les àrees de la salut i l’alimentació, destaca, a més de diversos grups competitius, 

l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut, que col·labora estretament 

amb els hospitals universitaris i ha generat 14 patents i 3 empreses derivades. La creació 

d’un institut sanitari acreditat suposaria la consolidació d’aquesta línia de treball. 

 

La potenciació de les tecnologies de la informació i les comunicacions, que ens ha 

permès des de fa 13 anys compensar d’una manera eficient el problema de la 

pluriinsularitat, ens ha de facilitar una major integració en la societat balear i un canvi 

cap a l’economia basada en les noves tecnologies i les seves aplicacions. 

 

En aquest aspecte vull agrair al Molt Honorable president de la comunitat autònoma el 

seu suport al conveni que, amb el cofinançament de fons FEDER, ens permetrà ja 

millorar la xarxa de comunicacions de la UIB.  

 

L’optimització de l’espai del campus, les millores en les infraestructures, la construcció 

d’un centre internacional de postgrau són una aposta de futur per aconseguir un campus 

sostenible i integrat que atregui projectes i talent, amb places d’investigadors que 

incrementin el nostre potencial de recerca i de transferència a les empreses, així como el 

tant per cent del PIB dedicat a R+D+I a la nostra comunitat autònoma. 

 

Tenim una universitat amb una eficiència investigadora reconeguda internacionalment, 

que ocupa la primera posició entre les universitats espanyoles pel que fa a la ràtio de 

publicacions per doctor, la quarta en publicacions ISI per professor permanent i la 

segona en publicacions amb coautoria internacional. Que participa en sis projectes 

CONSOLIDER per a equips de recerca d’alt nivell. La consolidació d’aquests equips 

requereix l’atracció dels millors estudiants i la potenciació de la carrera investigadora 

que, mitjançant la creació de places postdoctorals, de tenure track, d’investigador sènior 

i la concessió de beques per a personal investigador en formació, han d’ajudar a 

aconseguir que la UIB sigui un centre de recerca de referència internacional.  

 

La nostra ubicació privilegiada a la Mediterrània i les nostres excepcionals 

comunicacions amb Europa, són el marc idoni per situar la UIB al mapa de les grans 

col·laboracions científiques internacionals i incrementar la qualitat en les àrees en què la 

Universitat té un prestigi acreditat i en aquells àmbits relacionats amb la innovació 

turística i la sostenibilitat ambiental.  

 

El nostre model d’universitat ens ha de permetre millorar la nostra posició i aconseguir 

una formació i una investigació d’excel·lència impulsant la innovació, reforçant els 
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programes de foment de la cultura emprenedora i el suport i la internacionalització de 

les empreses de base tecnològica. 

 

Avui la Universitat ha demanat la implicació de la societat en un projecte comú: 

convertir la UIB en un campus d’excel·lència. Vull reiterar el meu agraïment al Molt 

Honorable president de les Illes Balears i a tot el seu equip, com també a totes les 

institucions, les empreses i els agents socials per la seva adhesió al projecte i la seva 

presència en aquest acte.  

 

Un acte que per a la UIB suposa la confirmació que el nostre projecte acadèmic i 

científic és de tots i per a tots els ciutadans de les Illes Balears. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 


