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Quaranta anys de la Universitat de les Illes Balears 

 

La renaixença de la Universitat va satisfer les expectatives creades, i la nova institució 
va obtenir suports immediats, però també generà desconfiances. La Universitat de les 
Illes Balears és tanmateix, avui, una realitat brillant, contundent, que desafia 
pronòstics adversos i continua amb el coratge necessari per créixer i no estancar-se. 
 
Amb la Llei 18/1978, sobre creació d’una Universitat amb seu a Palma de Mallorca, publicada 
al BOE número 66, de 18 de març, es crea la Universitat, integrada inicialment per 
«les facultats de Ciències, Dret i Filosofia i Lletres, així com per les escoles 
universitàries d’Estudis Empresarials i de Professorat d’Educació General Bàsica, 
actualment existents a Palma de Mallorca i dependents de les universitats 
barceloneses». 
 
Conseqüència d’aquest fet és la gestació de nous estudis que, com a diplomatures o 
llicenciatures, hom va instaurant successivament a l’Escola d’Informàtica (1985), 
l’Escola de Turisme (1985), la Facultat d’Empresarials (1987), la Facultat d’Informàtica 
(1988), l’Escola d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions (1989), l’Escola 
d’Infermeria (1990), l’Escola Politècnica (1992), la Facultat de Ciències de l’Educació 
(1992), la Facultat de Psicologia (1999), etc. 
 
L’any 1985 es varen aprovar els Estatuts, i la Universitat passà a ser Universitat de les 
Illes Balears (UIB). Aquests estatuts han estat reformats els anys 1989, 1999, 2003 i 
2010; els actualment vigents duen aquesta darrera data. 
 
L’any 1983 es va començar, a la carretera de Valldemossa, al quilòmetre 7,5, la 
construcció del campus, al qual es traslladaren tots els serveis i els estudis l’any 1992. 
Tan sols la Facultat de Ciències hi era present ja abans. La resta d’estudis es trobaven 
distribuïts en edificis separats a Palma (Facultat de Filosofia i Lletres a Son Malferit; 
facultats de Dret i d’Economia i Rectorat a Sa Riera; Escola de Formació de Professorat 
a l’actual IES Josep Maria Llompart).   
 
L’edifici Sa Riera, a Palma, va romandre com a seu de l’Institut de Ciències de 
l’Educació i, des de 1999, acull, a més, el que actualment és el Vicerectorat de 
Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries.  
Des de l’any 1996 funcionen dues seus universitàries: la de Menorca, a Alaior, que 
ofereix els graus d’Administració d’Empreses, Dret, Educació Infantil, Educació 
Primària i Infermeria, i Turisme, i la d’Eivissa-Formentera, a Eivissa, que incorpora, a 
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més, el grau de Turisme a través d’un centre adscrit. També ofereixen diversos estudis 
de màster, títols propis i de la Universitat Oberta per a Majors. 
Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva 
actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol 
bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de 
coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de 
la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una 
Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món 
cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que 
permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la 
solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi. 

Fites més destacades, 1978-2018 

1978 

• Fundació de la Universitat de Palma de Mallorca. Decret publicat al BOE el 18 de 
març de 1978, que crea la Universitat, «integrada per les facultats de Ciències, 
Dret i Filosofia i Lletres, així com les escoles universitàries d’Estudis 
Empresarials i de Professorat d’Educació General Bàsica, actualment existents 
a Palma de Mallorca i dependents de les universitats barceloneses». 

• Antoni Roig Muntaner és nomenat president de la Comissió Gestora. 

Curs 1978-79 

Professors/es 209 

Personal d’administració i serveis 41 

Alumnes 3.704 

 

*Font: Llibre Blanc de la UIB. Consell Social de la UIB. 1990 

1979 

• Doctor honoris causa. Joan Miró i Ferrà. Nomenat per la Comissió Gestora del 
dia 15 de maig de 1979. 
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1980 

• Doctor honoris causa. Camilo José Cela Trulock. Nomenat per la Comissió 
Gestora del dia 15 de maig de 1979. Fou investit el dia 22 de gener de 1980. 

1981 

• Antoni Ribera i Blancafort és elegit Rector. 

• Doctor honoris causa. Ignasi Ribas Marquès. Nomenat per la Comissió Gestora 
del dia 28 de març de 1980. Fou investit el dia 19 d'octubre de 1981. 

1982 

• Nadal Batle i Nicolau és elegit Rector. 

1983 

• Aprovació de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'autonomia per a les 
Illes Balears, publicada al BOE núm. 51, d’1 de març, que reconeix la Universitat 
com «la institució oficial consultiva per a tot el que es refereixi a la llengua 
catalana». 

• S'aprova la Llei de reforma universitària (LRU), que introdueix canvis significatius 
en l'organització i en el govern de les universitats públiques espanyoles. 

• Planificació del campus universitari. Comencen les obres del campus 
universitari a la carretera de Valldemossa. 

• Doctor honoris causa. Francesc de Borja Moll i Casasnovas. Nomenat per la Junta 
de Govern del dia 18 de febrer de 1982. Fou investit el dia 3 de maig de 1983. 

• Doctor honoris causa. Josep Sureda i Blanes. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 11 de juliol de 1983. 
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El curs 1982-83 va sortir la primera promoció pròpia del que llavors era la Universitat 
de Palma de Mallorca. 

  

Curs 1982-83 

 

Centres 

Alumnes que 
acabaren la 
carrera 

Tesis de 
llicenciatura 

Tesis doctorals 

F. Dret 58 6 5 

F. Ciències 29 1  

F. Filosofia 77 7 2 

Esc. Univ. 
Empresarials 

37   

Esc. U. Prof. 
EGB 

190   

Esc. “Alberta 
Giménez 

64   

 

*Font: Dades publicades a la revista Pissarra, 42, de maig de 1987 (pàgines 15 a 21). 
 

1984 

• Doctor honoris causa. Manuel Tuñón de Lara. Nomenat per la Junta de Govern 
del dia 11 de juliol de 1983. Fou investit el dia 15 d'octubre de 1984. 

1985 

• Reial decret 1140/1985, de 25 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat de les Illes Balear, aprovats pel Claustre constituent a la sessió del 
dia 15 de febrer de 1985 (BOE de 12 de juny, modificat i completat pel Reial 
decret 463/1986, de 10 de febrer, BOE de 7 de març, i pel Reial decret 
473/1987, de 27 de febrer, BOE de 10 d’abril). S’adopta el nom d'Universitat de 
les Illes Balears. 

• Constitució del primer Consell Social de la Universitat, presidit per Carles 
Blanes Nouvilas. 
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1986 

• El Ministeri d’Educació i Ciència concedeix l’ús de Ca n’Oleo a la UIB. 

• L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), primer institut de recerca 
universitària de la UIB, inicia la marxa el 16 d'abril de 1986, amb una 
proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears. Un any després neix com 
a centre de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC) l'Institut d'Estudis Avançats. 

1988 

• Doctor honoris causa. Gabriel Escarrer Julià. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 15 de juny de 1988. Fou investit el dia 20 de desembre de 1988. 

1989 

• Reial decret 1666/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de 
la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Claustre universitari a la sessió 
del dia 5 d’octubre de 1989 (BOE de 4 de gener de 1990). 

• S’aprova també el Reglament del Consell Social de la UIB. 

• Doctor honoris causa. Fèlix Pons Irazazábal. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 15 de juny de 1988. Fou investit el dia 17 de març de 1989. 

1990 

• Doctor honoris causa. Antoni Tàpies Puig. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 15 de juny de 1988. Fou investit el dia 15 de novembre de 1990. 

1992 

• Es crea la Facultat d’Educació. 

• Doctor honoris causa. Fernando A. Rubió i Tudurí. Nomenat per la Junta de 
Govern del dia 24 de juny de 1992. Fou investit el dia 24 d'octubre de 1992. 
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• Doctor honoris causa. Raymond Mildmay Wilson Rickett. Nomenat per la Junta 
de Govern del dia 24 de juny de 1992. Fou investit el dia 14 de desembre de 
1992. 

• Doctor honoris causa. Bernat Nadal Ginard. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 24 de juny de 1992. Fou investit el dia 14 de desembre de 1992. 

1993 

• Es completa el trasllat al campus universitari de les facultats situades a Sa 
Riera. 

• El curs 1993-94 s’inaugura la Residència d’Estudiants al campus universitari. 

1994 

• Ca n’Oleo queda inscrit al registre de la propietat a nom de la UIB. L’edifici 
estava en runa, i calia una reforma integral.  

• Doctor honoris causa. Miquel Batllori i Munné. Nomenat per la Junta de Govern 
del dia 24 de juny de 1992. Fou investit el dia 11 de febrer de 1994. 

• Gabriel Oliver Capó assumeix la presidència del Consell Social de la UIB. 

1995 

• El doctor Llorenç Huguet Rotger és elegit Rector de la Universitat de les Illes 
Balears. 

• En data 19 de juny de 1995 s'estableix un nou conveni específic entre la UIB i 
el CSIC , pel qual es reestructura l'IEA, que passa a denominar-se Institut 
Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), i es constitueix en dos 
departaments: Recursos Naturals i Física Interdisciplinària. 

• Doctor honoris causa. Marià Villangómez i Llobet. Nomenat per la Junta de 
Govern del dia 30 de novembre de 1993. Fou investit el dia 27 d'abril de 1995. 

• Creació de l′Escola d′Hoteleria de les Illes Balears a càrrec del Govern de les Illes 
Balears i la Universitat de les Illes Balears. 
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1996 

• Creació de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 

• Doctor honoris causa. Òscar Ribas i Reig. Nomenat per la Junta de Govern del dia 
30 de novembre de 1993. Fou investit el dia 15 de maig de 1996. 

• Doctor honoris causa. Miquel Dolç Dolç. Nomenat per la Junta de Govern del dia 
30 de novembre de 1993. Fou investit a títol pòstum el dia 15 de maig de 
1996. 

• Creació de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. 

• Reial decret 2243/1996, de 18 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de 
l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en 
matèria d'Universitats (BOE 08-11-1996. Correcció d'errors BOE. 19-11-1996). 

1997 

• Posada en marxa de Campus Extens, servei d'ensenyament flexible i a distància 
que incorpora l'ús de la telemàtica en l'ensenyament universitari. 

• Doctor honoris causa. Joan Mascaró i Fornés. Nomenat per la Junta de Govern 
del dia 11 de juliol de 1983. Fou investit a títol pòstum el dia 5 de setembre de 
1997. 

• Doctor honoris causa. Raimon Pannikar Alemany. Nomenat per la Junta de 
Govern del dia 17 de febrer de 1997. Fou investit el dia 25 de juny de 1997. 

• Doctor honoris causa. Miquel Colom Mateu. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 12 de juny de 1997. Fou investit el dia 21 d'octubre de 1997. 

1998 

• Creació dels centres universitaris municipals i posada en marxa de la Universitat 
Oberta de Majors. 

• Doctor honoris causa. Vinton Gray Cerf. Nomenat per la Junta de Govern del dia 
12 de juny de 1997. Fou investit el dia 19 de febrer de 1998. 

• Doctor honoris causa. Enric Valor i Vives. Nomenat per la Junta de Govern del dia 
31 de març de 1998. Fou investit el dia 8 de juny de 1998. 
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• Doctor honoris causa. Antoni Truyol Serra. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 17 de febrer de 1997. Fou investit el dia 3 de juliol de 1998. 

• Doctor honoris causa. Josep Melià i Pericàs. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 23 de juliol de 1998. Fou investit el dia 23 d'octubre de 1998. 

• Es va llicenciar la primera patent resultat de recerca a la UIB: Utilització 
d’anticossos contra la lipooxigenasa en aliments o en els seus ingredients. 

1999 

• Declaració de Bolonya, document de referència a l'espai europeu d'educació 
superior. 

• Creació de la Facultat de Psicologia i de l’Escola Politècnica Superior. 

• Doctor honoris causa. Josep Massot i Muntaner. Nomenat per la Junta de Govern 
del dia 28 de setembre de 1998. Fou investit el dia 18 de juny de 1999. 

• Doctor honoris causa. Jafar Jafari. Nomenat per la Junta de Govern del dia 17 de 
desembre de 1998. Fou investit el dia 18 de maig de 1999. 

• Doctor honoris causa. Emilio Lledó Íñigo. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 31 de març de 1998. Fou investit el dia 25 d'octubre de 1999. 

• Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d’abril), de modificació 
dels Estatuts de la Universitat. Amb aquesta reforma s’incorpora a la 
Universitat la figura del Síndic de Greuges. 

• Les instal·lacions esportives de la UIB es creen amb l’objectiu de tenir unes 
instal·lacions de qualitat per fer esport a la Universitat i amb la intenció 
d’albergar part de les competicions de waterpolo i voleibol de la Universíada 
1999, que es va celebrar del 3 al 13 de juliol. L’1 de setembre de 1999 
CampusEsport va obrir oficialment les portes. 
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2000 

• Visita dels reis Joan Carles i Sofia al campus de la Universitat de les Illes 
Balears. Podeu consultar el discurs del Rector i el vídeo de la visita. 

• Doctor honoris causa. Joan Pons Álvarez. Nomenat per la Junta de Govern del dia 
21 de març de 2000. Fou investit el dia 18 de novembre de 2000. 

• Elecció de la primera Síndica de Greuges de la UIB, la doctora Montserrat 
Casas, el 6 de març, al Claustre presidit pel Rector Llorenç Huguet. Obertura 
de l’oficina de la Sindicatura de Greuges al servei de la comunitat universitària. 

• L’any 2000 es creà l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR) com a servei de suport 
administratiu integral a la R+D de la UIB, on els investigadors poden adreçar-se 
per a qualsevol tràmit o consulta referent a projectes de recerca o captació de 
talent investigador, tant en les fases de sol·licitud com durant l'execució i la 
justificació, així com la revisió tècnica i econòmica final. 

• Nomenament de Felicià Fuster Jaume com a president del Consell Social de la 
UIB. 

2001 

• Doctor honoris causa. Antoni Martorell Miralles. Nomenat per la Junta de Govern 
del dia 15 de maig de 2001. Fou investit el dia 26 de novembre de 2001. 

2002 

• Doctor honoris causa. Cesare Segre. Nomenat per la Junta de Govern del dia 15 
de maig de 2001. Fou investit el dia 16 de maig de 2002. 

• El programa Càtedra Meliá d'Estudis Turístics es va crear el setembre de l'any 
2002 en el marc del conveni de col·laboració signat entra la Universitat de les 
Illes Balears i l'entitat Sol Meliá (ara Meliá Hotels International), amb l'objectiu 
de desenvolupar accions formatives, investigadores i de divulgació 
relacionades amb el turisme. 
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2003 

• Celebració de la segona volta de les eleccions a Rector en les quals el doctor 
Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic de Dret Administratiu, es elegit Rector de la 
Universitat de les Illes Balears. 

• Creació de l’Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut, que sorgeix de 
la necessitat d'unir i ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat en 
ciències de la salut a les Illes Balears. 

• Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre), de 
modificació dels Estatus de la Universitat.   

• La presidència del Consell Social de la UIB recau en Miquel Triola Fort, que va 
ocupar el càrrec fins al febrer de 2008. 

2004 

• Inauguració de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, seu dels estudis 
d'Economia i Dret. 

• Doctor honoris causa. Jean Dausset. Nomenat pel Consell de Govern del dia 5 de 
novembre de 2003. Fou investit el dia 12 de febrer de 2004. 

• Creació de l'Institut de Ciències de l'Educació, un organisme interdisciplinari 
propi de la UIB amb funcions de recerca educativa, formació del professorat, 
informació i difusió d'experiències d'interès pedagògic i d’assessorament 
tècnic de professors i centres per a la planificació i la innovació educativa. 

• El curs 2004-2005 es va realitzar la primera convocatòria dels Premis 
d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior 
convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. 

2005 

• Visita del príncep d'Astúries, Felip de Borbó, a la Universitat. 

• Doctor honoris causa. Josep Palau i Fabre. Nomenat pel Consell de Govern del 
dia 17 de desembre de 2004. Fou investit el dia 24 de febrer de 2005. 

• Elecció de la segona Síndica de Greuges, la doctora Magdalena Gianotti, el 18 
d’abril, al Claustre presidit pel Rector Avel·lí Blasco. 
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• L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, encarregada de gestionar 
els programes de cooperació al desenvolupament i el programa de voluntariat, 
fou creada el 10 de maig de 2005. 

2006 

• La xarxa sense fils arriba a totes les biblioteques del campus. 

• Doctor honoris causa. Francisco J. Ayala. Nomenat pel Consell de Govern del dia 
28 de setembre de 2004. Fou investit el dia 11 de maig de 2006. 

• Doctor honoris causa. Cristóbal Serra Simó. Nomenat pel Consell de Govern del 
dia 7 de novembre de 2005. Fou investit el dia 12 de gener de 2006. 

2007 

• Celebració de la segona volta de les eleccions a Rector en les quals la doctora 
Montserrat Casas Ametller, catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, 
és elegida Rectora de la Universitat de les Illes Balears. 

• Inauguració de la primera línia de metro, que uneix el centre de Palma amb el 
campus universitari. 

• Creació de l’IFISC, Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (UIB - 
Consell Superior d'Investigacions Científiques). 

• Doctor honoris causa. Miquel Barceló Artigues. Nomenat per la Junta de Govern 
del dia 19 de desembre de 2000. Fou investit el dia 1 de febrer de 2007. 

• Doctor honoris causa. Antoni M. Badia i Margarit. Nomenat pel Consell de 
Govern del dia 19 de desembre de 2006. Fou investit el dia 8 de novembre de 
2007. 

• Posada en marxa de la Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar (CBMEF), una 
iniciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de 
l’Empresa Familiar (IEF), l’Associació Balear de l’Empresa Familiar (ABEF) i la 
Banca March per a l’estudi i investigació de les característiques i la 
problemàtica de l’empresa familiar. 
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2008 

• Es commemora el 30 aniversari de la UIB. Al canalUIB es presenten trenta 
testimonis de persones que fan feina, estudien o estan lligades a la UIB o hi 
han estat en algun moment de la seva història. 

• Doctor honoris causa. Felicià Fuster i Jaume. Nomenat per la Junta de Govern del 
dia 30 de novembre de 1993. Fou investit el dia 4 de desembre de 2008. 

• Creació de la Càtedra EndesaRed-UIB d’innovació energètica, a través d’un 
conveni entre EndesaRed i la Universitat de les Illes Balears. 

• El senyor Felicià Fuster Jaume assumeix per segona vegada la presidència del 
Consell Social de la UIB. N’és president del 22 de febrer de 2008 al 13 de 
febrer de 2012. 

2009 

• Creació de la Facultat d’Economia i Empresa. 

• Creació de la Càtedra Red Eléctrica per al foment de la recerca i la transferència 
de coneixement en l'àmbit mediambiental, energètic i de les noves 
tecnologies. 

2010 

• Decret 64/2010, d’aprovació dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears 
(BOIB núm. 76, de 22 de maig), actualment en vigor.  

• Creació de la Facultat de Turisme. 

• Doctora honoris causa. Nancy E. Bockstael. Nomenada pel Consell de Govern del 
dia 13 de maig de 2009. Fou investida el dia 6 de maig de 2010. 

• Elecció de la tercera Síndica de Greuges, la doctora Joana Maria Petrus, el 8 de 
novembre, al Claustre presidit per la Rectora Montserrat Casas. 

2011 

• Inauguració de l'ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB. 
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• Celebració de les eleccions a Rector, en les quals la doctora Montserrat Casas 
Ametller, catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, és reelegida 
Rectora de la Universitat de les Illes Balears. 

• Inauguració de la reforma integral de Ca n’Oleo. Aquí en teniu el vídeo  

• El projecte Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), 
presentat per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat de Girona 
(UdG), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut 
Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), obté el segell de Campus d’Excel·lència 
Internacional d’àmbit regional que atorga el Ministeri d’Educació. 

• Doctor honoris causa. Eduard Punset i Casals. Nomenat pel Consell de Govern 
del dia 21 d'octubre de 2010. Fou investit el dia 9 de febrer de 2011. 

• Al mes de juny es va crear l’Oficina Web de la Universitat de les Illes Balears, 
amb l'objectiu de coordinar la publicació d’informació de la UIB a través del 
web institucional i altres tecnologies web, vetllar pel compliment de les 
normatives aplicables, tant legals com d’imatge institucional, i explorar nous 
entorns tecnològics en l’àmbit de les tecnologies de la informació al web. 

2012 

• Creació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 

• El senyor Antoni Verd Noguera és nomenat president del Consell Social de la 
UIB, càrrec que ocupa fins al 28 de novembre de 2015. 

2013 

• La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, doctora Montserrat Casas 
Ametller, mor el dia 30 de març, a l’edat de 57 anys, a la ciutat de Barcelona, a 
causa d’una malaltia. Podeu consultar la seva semblança  i la  notícia 
relacionada. 

• Celebració de les eleccions a Rector, en les quals el doctor Llorenç Huguet, 
catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, és elegit 
Rector de la Universitat de les Illes Balears, i pren possessió el 17 de juny. 

• Aprovació del Pla d’igualtat de la Universitat de les Illes Balears 2015-2017.  
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• L'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible fou creada el 17 de desembre de 2013 
per a la promoció de la salut i la gestió ambiental 

2014  

• Doctor honoris causa. Carlos Fuentes Macías. Nomenat pel Consell de Govern 
del dia 14 de maig de 2012. Fou investit a títol pòstum el dia 12 de setembre de 
2014. 

• El Banc Santander i la Universitat de les Illes Balears varen signar un conveni 
de col·laboració el 2014 per crear la Càtedra Santander UIB d’Innovació i 
Transferència del Coneixement (CSUIT). 

2015 

• Del 14 al 16 de maig la UIB organitza el Campionat d'Espanya Universitari de 
Vela 2015. 

• La Universitat de les Illes Balears s'afegeix a les diverses celebracions que es 
fan amb motiu del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull, del 27 de 
novembre de 2015 al 27 de novembre de 2016. 

• L’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) neix el 
2015 com a institut de recerca mixt fruit de la col·laboració entre 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Universitat de 
les Illes Balears i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i 
Alimentària (INIA). 

• L’IRIE, Institut de Recerca i Innovació Educativa, fou creat l’any 2015, a través de 
l’Acord executiu 11458, de 28 de juliol, en el context de la transformació de 
l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UIB en institut de recerca. 

• L'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) és aprovat en Consell de 
Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del dia 6 de març de 
2015. 

• Doctora honoris causa. Maria del Mar Bonet i Verdaguer. Nomenada pel Consell 
de Govern del dia 29 d'octubre de 2012. Fou investida el dia 19 de febrer de 
2015. 
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• Creació de la Càtedra Hotelbeds Group d'Innovació Turística de la UIB, enfocada al 
desenvolupament d'una cultura innovadora en els processos de distribució i 
contractació turística. 

• Nomenament de Francesca Mas Busquets com a presidenta del Consell Social de 
la UIB. És la primera dona que ocupa aquest càrrec. 

2016 

• Elecció de la quarta Síndica de Greuges, la doctora Maria Antònia Manassero, 
el 16 de febrer. 

• La UIB crea la Facultat de Medicina. 

• Doctor honoris causa. Anthony Bonner. Nomenat pel Consell de Govern del dia 
12 de maig de 2016. Fou investit el dia 1 de juliol de 2016. 

• Doctor honoris causa. Joan Veny i Clar. Nomenat pel Consell de Govern del dia 14 
de maig de 2016. Fou investit el dia 10 d'octubre de 2016. 

• Doctor honoris causa. Josep Lluís Sureda Carrión. Nomenat pel Consell de 
Govern del dia 14 de maig de 2016. Fou investit el dia 30 de setembre de 2016. 

2017 

• Doctora honoris causa. Carme Riera Guilera. Nomenada pel Consell de Govern 
del dia 20 de febrer de 2017. Fou investida el dia 11 d'abril de 2017. 

• Celebració de les eleccions a Rector, en les quals el doctor Llorenç Huguet, catedràtic 
de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, és elegit Rector de la Universitat 
de les Illes Balears. 

• La Col·laboració Científica LIGO ha estat guardonada amb el premi Princesa de Asturias 
d'Investigació Científica i Tècnica 2017 per la detecció de les ones gravitacionals. 

• La detecció de les ones gravitacionals, en la qual ha participat el Grup de Relativitat i 
Gravitació de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonada amb el premi 
Nobel de Física 2017. 

• Creació del Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB amb la finalitat 
de potenciar la difusió, docència, recerca i transferència de coneixement sobre 
el canvi climàtic. 


