Amb la vènia,
Imaginau una Universitat petita situada en unes illes enmig de la mar Mediterrània a
la qual, amb alguns mesos de retard, varen fer un gran regal pel seu quaranta-unè
aniversari: un dels rànquings més reconeguts va anunciar que es troba entre les cinccentes universitats millors del món…
No, no som aquí per contar històries –com deveu estar pensant. Ho podia parèixer,
però no és un conte, és una realitat… I em correspon a mi, com a Secretària General,
donar-vos algunes de les dades que ho han fet possible. Però, davant aquesta situació,
no hem d’oblidar que els rànquings són xifres que ens afavoreixen més o menys, però
l’important són totes les persones que amb la seva feina diària fan que puguem tenir
una gran Universitat. No tenim grans pressuposts, no tenim tots els mitjans que
voldríem, però tenim grans persones.
Any rere any, el Secretari General presenta la memòria acadèmica del curs anterior
cercant l’originalitat, per tal de captar l’atenció de l’auditori –tasca, si us som sincera,
no gaire fàcil, atès el contingut del meu discurs. Pel que fa a les meves intervencions
anteriors, us vaig presentar la part més humana de la Universitat, i també una
Universitat en ple aniversari. Enguany no perdré de vista cap de les dues temàtiques,
però n’afegiré algunes: una Universitat en plena transformació i cada vegada més
integrada en la societat, que també l’ha de fer seva.
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Parlem de persones: la Universitat compta amb 723 professors a temps complet i 266
associats equivalents a temps complet. Un 58,4% són homes i un 41,6%, dones.
Enguany, n’han promocionat quaranta-vuit, des d’aquí l’enhorabona a tots. A més,
durant aquest any acadèmic s’ha proposat el nomenament com a doctor honoris
causa de la nostra universitat del senyor Oriol Bonnín, que serà investit el proper mes
d’octubre.
Pel que fa al personal d’administració i serveis, són 584 persones, de les quals un
64,4% són dones i un 35,6% són homes.
Pel que fa als alumnes, enguany s’han matriculat a la UIB 14.468 alumnes de grau,
dels quals 517 són d’escoles adscrites. S’han inscrit a trenta-cinc graus i quatre dobles
graus. Cal tenir en compte que s’ha implantat el tercer curs dels estudis de Medicina i
el segon d’Odontologia. A més, s’ha estrenat el primer curs del grau de Direcció
Hotelera. Pel que fa als alumnes de postgrau, hi ha hagut 1.434 alumnes de màster
universitari, quantitat que ha augmentat un 4,6% respecte a l’any acadèmic anterior i
representa un màxim històric des de la implantació d’aquests estudis a la UIB.
Aquests alumnes es divideixen en trenta-tres estudis, quatre dels quals són
interuniversitaris i conformen sis dobles titulacions amb universitats i centres de
recerca d’Eslovàquia, França, Rússia, Portugal, Mèxic i Itàlia. La tendència a l’alça
també es confirma als estudis de doctorat, amb 904 alumnes (amb un increment del
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7,88 per cent respecte a l’any acadèmic passat) als vint-i-quatre programes de
doctorat, vuit dels quals són interuniversitaris, a més d’un elevat nombre de cotuteles
internacionals. S’ha de destacar que la internacionalització dels estudis de postgrau
arriba a un 10% als estudis de màster i puja fins al 24% en el cas del doctorat. A tots
aquests estudiants, s’han de sumar 1.817 alumnes d’estudis propis.
En aquest àmbit, s’ha d’agrair la feina del Consell Social, per la signatura de dos
convenis amb finançament privat que han fet possible la creació del contracte
predoctoral Clara Hammerl, per a la formació d’investigadores en els programes de
doctorat a la UIB, gràcies a la donació de la senyora Maria Morell Massanet, i les
beques Joan Vidal Perelló, gràcies a la donació de la seva vídua, la senyora Maria
Immaculada Nàcher Riera, que concedirà sis ajuts per a estudis de màster relacionats
amb l’advocacia, l’educació i la música. I en un altre àmbit, també destaquen els
premis d’investigació del Consell Social per a alumnes de batxillerat i cicles formatius
de grau superior, per difondre la importància dels estudis universitaris entre aquest
alumnat.
El nombre d’alumnes dels programes de mobilitat internacional demostra que es
camina cap a la internacionalització dels nostres estudis.
L’alegria dels nostres graduats i les seves famílies va quedar ben reflectida a les
diferents cerimònies de graduació durant el mes de juliol. Tots ells reberen una obra
gràfica que representa la taula periòdica, precisament l’any en què se celebra el seu
cent cinquantè aniversari.
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Pel que fa a l’òrgan principal de representació dels estudiants, s’ha de dir que hi ha
hagut renovació dels seus membres. Així, el dia 6 de març de 2019 va tenir lloc el
plenari constituent del Consell d’Estudiants, que marca una nova etapa d’aquest
òrgan per als pròxims dos anys.
Quant al personal d’administració i serveis, amb un paper clau a la Universitat, durant
aquest any acadèmic s’han conclòs les diferents fases del concurs de trasllat: 99
funcionaris han pogut consolidar o millorar la plaça o el nivell que tenien. A tots ells,
també la nostra enhorabona. D’altra banda, s’han convocat 111 places, en 21
convocatòries d’oposicions lliures.
Igualment, s’ha aprovat i publicat el cinquè Pla d’actuació de Gerència 2018-2021, per
tal de poder donar continuïtat a la tasca de planificació i organització que s’havia fet
fins ara. I s’ha conclòs aquest any acadèmic la primera experiència en l’avaluació de
l’acompliment, una nova eina de gestió per objectius per avaluar la feina del personal
d’administració i serveis. Qüestions que, entre d’altres, s’han posat en comú a les VII
Jornades de Gerència.
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Una altra fita ben important ha estat la incorporació de la figura de l’interventor a la
UIB. El senyor Jaume Ribas Medina prenia possessió el dia 16 de gener de 2019.
Aquesta incorporació s’emmarca en els principis recollits als treballs de la Comissió
d’Integritat Acadèmica de la Universitat, a la qual després faré referència.
...
A la presentació de la memòria acadèmica del curs passat, quan repassava la primera
acta de la Comissió Gestora, anomenava algunes paraules del seu president, el doctor
Antoni Roig. Malauradament enguany també n’hem de fer una menció especial: ens
ha deixat el que va ser l’impulsor del naixement de la nostra universitat, a més de
Rector Honorari i Medalla d’Or de la Universitat.
Dins aquest record de les persones que, d’una o altra manera, han estat UIB: el senyor
Eduard Punset, doctor honoris causa, que fou investit el febrer de l’any 2011, ens va
deixar el passat mes de maig.
A més, un record especial per als doctors Pau Cateura, Miquel Montserrat i Ángel
Igelmo i per a les senyores Nativitat Cariello, Maria Balle, Marilina Tur i Laura López,
membres del PAS (les dues darreres, de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera).
I a tots aquells que s’han jubilat, els desitjam el millor en la nova etapa que ara
comencen.
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Investigació
Tornant a l’inici d’aquest discurs, s’ha de dir que el rànquing de Xangai no ha estat
l’únic que ens ha donat alegries; s’han de remarcar, a més, altres fites: el rànquing
Times Higher Education situa la Universitat de les Illes Balears en la tercera posició
entre les universitats espanyoles de menys de cinquanta anys i entre les 150 millors
universitats joves del món, després d’avaluar les seves missions principals: la
docència, la recerca i la transferència de coneixement, a més de la perspectiva
internacional.
I, davant aquestes xifres, hem de parlar necessàriament d’investigació. Aquest any
acadèmic ha acabat la seva tasca el vicerector d’Investigació i Internacionalització, el
doctor Jaume Carot Giner, que ha estat un gran impulsor de la recerca, i hem donat la
benvinguda al doctor Enrique García Riaza, que n’ha agafat el testimoni. El doctor
Carot va ser el primer que va dur a Palma la celebració, al mes de novembre, de les
Jornades de Recerca de les Universitats Espanyoles (les vint-i-sisenes), amb gran èxit,
tant de públic com de resultats: 450 participants i un manifest per a l’estabilitat i un
adequat finançament de la investigació i la transferència de coneixement.

www.uib.cat

La vàlua dels nostres investigadors i grups de recerca s’ha fet patent amb l’obtenció
de diferents premis. És el cas de la doctora Catalina Cantarellas Camps, que ha estat
guardonada per partida doble: ha rebut el premi Ramon Llull 2019 i la Medalla
d'Honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de les Illes Balears. La
doctora Rosa M. Calafat Vila ha guanyat el premi Llorenç Villalonga de novel·la dels
Premis Ciutat de Palma. El doctor Anselmo M. Martínez Cañellas ha estat guardonat
amb el premi Luis Pascual González. I l’equip creador de l’aplicació Vespapp ha
obtingut el premi Onda Cero Mallorca 2019 de ciència i investigació. Els professors
Andreu Palou Oliver, Damià Gomis Bosch, Joana Isabel Genovart Balaguer i Emilio
Mauleón Méndez s’afegeixen a aquesta llista. I el doctor Bernat Sureda Garcia ha estat
nomenat membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Són indicadors de la feina dels nostres investigadors el nombre de tesis doctorals, el
nombre de projectes de recerca i les publicacions. Fent-ne un repàs, pel que fa a les
tesis, l’any acadèmic 2018-19 se n’han dipositades setanta-una, de les quals seixantadues ja han estat defensades. Entre els nous doctors, s’han concedit: una menció de
doctor europeu, vint-i-una mencions internacionals, dues mencions industrials i dos
premis extraordinaris. Pel que fa als projectes de recerca, se n’han atorgat cinquantaun de nous, comptant els diferents programes, més els 229 que continuen donen un
resultat ben positiu. El nombre de publicacions tampoc no queda enrere: sumen un
total de 2.021, 863 en revistes internacionals. Els diferents programes de suport a la
recerca gestionats per l’OSR tenen com a objectiu incentivar aquestes activitats.
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També creix el nombre de laboratoris: per Acord executiu del dia 9 d’abril de 2019 es
va crear el Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears.
D’altra banda, la Conferència Universitària per a l’Estudi de la Mediació i el Conflicte
ha atorgat el Premi Dialogus a la UIB, per la creació del Laboratori de Mediació,
Resolució de Conflictes i Orientació Familiar.
De la mateixa manera, és important destacar que l'IdISBa va aconseguir l'acreditació
de l'Institut de Salut Carlos III, en el qual participam a través del IUNICS, i la Facultat
de Medicina hi ha tingut un pes cabdal. Cal remarcar el que això comporta en l’àmbit
de la investigació en matèria de salut.

Aniversari i cultura
L’any acadèmic 2018-19 ha estat l’escenari dels actes finals de celebració d’un
aniversari ben remarcat, els quaranta anys de la UIB, en què s’ha continuat donant un
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paper rellevant a la cultura. La instal·lació davant Son Lledó del conjunt escultòric
Pagellides, de l’artista Margalida Escalas, amb el suport del Consell de Mallorca, n’és
un bon exemple, però no l’únic.
Al campus s’han pintat dos murals més, que s’afegeixen als que ja teníem: les flors
d’ametller, ben típiques del paisatge d’hivern mallorquí, donen visibilitat al Centre de
Documentació en Cooperació, i un gran mural ha omplert de colors el pati de l’edifici
Gaspar Melchor de Jovellanos i ha convertit el campus en una ruta d’art de carrer.
El projecte Visions: 40 anys de mirades creuades s’ha presentat com una iniciativa
participativa que pretén recollir l’experiència i la mirada de totes les persones de
diferents àmbits que han construït aquests quaranta anys d’història i de coneixement.
Amb el que ha estat el punt i final dels actes de celebració, s’han volgut donar a
conèixer tant a la comunitat universitària com al públic en general 250 obres
artístiques situades a l’interior dels edificis de la Universitat i als jardins del campus,
des de tres formats diferents: una exposició al centre de Palma, un llibre i una pàgina
web amb el títol: «40 anys de fons artístic de la Universitat de les Illes Balears».
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Una universitat en transformació
Us parlava l’any passat de la Universitat que ve, la del segle XXI, però ja és aquí, i es fa
feina per convertir-nos, des del present, en la Universitat del futur. Parlam, doncs,
enguany, d’una Universitat en plena transformació.
– En primer lloc, la transformació digital: dos grans projectes, un de gestió acadèmica
i un altre d’administració electrònica, faran que la modernització de la UIB sigui aviat
un fet. Aquest any s’han fet passes importants: d’una banda, la realització del
preprojecte amb les solucions de SIGMA ens ha servit per analitzar i reflexionar sobre
el nostre sistema de gestió acadèmica, per tal de fer feina cap a noves solucions, a
vegades només tecnològiques i altres que van més enllà. D’altra banda, també
després d’una anàlisi de la situació a la UIB, s’ha licitat l’adquisició d’una eina que
funciona com a tramitador d’expedients electrònics, que permetrà, juntament amb el
que ja tenim, poder fer tot un procediment per via electrònica amb les garanties que
la normativa exigeix. Tot això ha suposat molta implicació d’un gran equip de
persones de serveis diferents, que, a més de les tasques que normalment tenen, han
tret temps i esforç per poder pensar i ser partícips d’aquest nou plantejament del que
és la gestió a la Universitat, que, a més, aquest any acadèmic s’estendrà a tots els que
d’una manera o altra intervenen en la gestió administrativa de la Universitat.

www.uib.cat

La signatura electrònica de tots els documents comptables d’ingressos i la tramitació
electrònica de totes les sol·licituds de participació en els procediments selectius de
PAS i també en els concursos de PDI ja són una realitat.
– En segon lloc, dins aquesta transformació, també cercam una Universitat que
destaqui per la transparència i la integritat acadèmica, pilars importants de la
Universitat del segle XXI. Diverses actuacions en aquest sentit milloren i garanteixen
la qualitat ja reconeguda.
Al mes de maig es va crear la Comissió de Transparència de la UIB, i es va millorant la
pàgina web. Gràcies a la feina feta, anam escalant posicions als rànquings sobre
aquesta matèria.
Quant a la integritat acadèmica, s’ha de destacar que el Consell de Govern del dia 24
de març va aprovar el Codi d’integritat en la recerca, amb tot un seguit de
recomanacions i compromisos en relació amb l’activitat investigadora.
– I en tercer lloc, una transformació que cerca una Universitat més propera i integrada
dins la societat balear, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera.
Una Universitat que vol fer feina i presentar-se en igualtat, amb l’aprovació del II Pla
d’igualtat, 2019-2021, i refermar, així, el compromís de la UIB amb la igualtat entre
dones i homes.
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Una Universitat que vol arribar a un sector molt ampli de població: els que han estat,
els que som, els que seran UIB, els que ens visiten des de fora, també des de
l’estranger… I això es demostra amb els diferents programes que tenim en marxa: des
del Seràs UIB al Sempre UIB, amb els quals es dona a conèixer la nostra universitat
ben prest als nostres nins i joves, gràcies a la feina que es fa des de PORT-UIB i, d’altra
banda, s’ha creat una xarxa per tal de connectar totes aquelles persones que han estat
UIB.
I de la feina feta surt el profit: fa ben poc els diaris anunciaven que el nombre de
preinscripcions a la UIB ha augmentat al voltant d’un 20 per cent respecte a l’any
acadèmic passat, i han passat de 5.098 l’any acadèmic 2018-19 a 6.189 l’any
acadèmic 2019-20.
En aquesta tasca d’acostar totes les persones a la nostra institució, hi tenen un paper
clau els diferents programes de la UOM. Amb la celebració de la seva cerimònia de
graduació es demostra l’orgull dels més grans per haver obtingut un títol a la
Universitat davant fills o nets, que, en alguns casos, també són alumnes de la UIB.
Grans i joves comparteixen l’aventura d’aprendre i formar-se. Però això no acaba aquí:
els cafès debat de la UOM, on s’han presentat temes de gran actualitat, que anaven
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des del Brexit fins al sistema electoral, a més d’altres activitats culturals,
s’emmarquen en un ampli ventall d’ofertes educatives per als més grans.
Les corals també duen el nom de la UIB fora del campus, i augmenten any rere any les
seves actuacions. El Cor de Dones ha tingut l’experiència única de col·laborar amb la
Fundació Vicenç Ferrer a l’Índia, on oferí diversos concerts.
I aquesta transformació cap a la societat també es demostra amb la transferència de
coneixement, tan important. El nombre de convenis aprovats amb diferents entitats i
empreses (que arriben a 137) n’és una mostra. També s’ha de fer ressaltar l’èxit
d’actes com el 13è Fòrum de l’Ocupació de la UIB o el III Tech-Day Ocupació.
Tot el que he dit en poc temps, implica molt i s'ha de tenir en compte que això només
és un punt i seguit. Es segueix fent molta feina per tal de mantenir tot allò que s'ha
aconseguit i es fa camí per millorar-ho dia a dia. Entre tots, hem de fer que aquella
història amb la que començava aquesta memòria es torni a fer realitat l'any que ve.
I recordau: si heu estat UIB, podeu ser sempre UIB…
Moltes gràcies.
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