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Amics i amigues
AVEL·LÍ BLASCO

Rector de la UIB

Acabat un any acadèmic compareixen davant nostre, com calia esperar, 

totes les coses que ens queden per fer. És el continu punt i seguit que caracte-

ritza la vida humana i totes les seves obres. També per a aquells que l’any 2006 

ha suposat la seva graduació o, més ben dit, sobretot per a aquells graduats 

que potser pensen que la seva relació amb la Universitat de les Illes Balears ha 

arribat al punt final. Jo els vull seduir perquè mudin de parer, els vull encoratjar 

a no perdre mai el lligam, encara calent, que els manté units amb aquesta 

institució. 

S’obre davant ells tot un ventall de possibilitats, i ja sabem que els camins 

de la realització personal no estan preestablerts i depenen de la ponderació que 

cada un en fa, íntimament, a soles amb els seus valors, els seus interessos, les 

seves dèries, les seves emocions. Deixeu-me, però, defensar un camí que no 

n’ha d’anorrear cap altre: ni el de la feina, ni el de la família, ni tampoc el de 

l’aventura. Em vull referir al camí de la formació.

Nodrir el cervell amb noves troballes és, a més d’un aliment indispen-

sable, l’única garantia d’incrementar les possibilitats professionals i l’única 

oportunitat, potser, de no perdre peu en un món que ha fet del canvi continu la 

principal característica. Per arribar a ser competent no bastarà, no basta ja, el 

recer d’un títol de diplomatura o de llicenciatura. Per ser competent cal incloure 

la formació contínua com un fet consuetudinari en les nostres vides, com ho són 

la feina, l’oci i el descans. 

A partir de l’any acadèmic 2006-2007 la UIB impartirà els primers màs-

ters oficials de postgrau i titulacions de doctorat segons el model de Bolonya, el 

model que tot el sistema universitari europeu ha de compartir. És una oportunitat 

sense precedents per a aquells que han acabat el grau i que desitgen una for-

mació superior d’alt nivell a la recerca d’una vertadera competència en el seu 

camp, en la seva especialitat. 

L’oferta, però, no acaba aquí. En aquest mateix resum de l’any acadèmic 

2005-2006 hom pot trobar tota l’oferta de títols propis de postgrau, tant presen-

cials com en línia, que permetran allò que deia: la continuïtat en la formació 

sense que comporti cap renúncia. 

La UIB, no caldria haver-ho de dir, mantindrà per a tothom les portes ben 

obertes. Precisament durant aquest any acadèmic hem rellançat el programa 

Amics i amigues de la UIB, que vol ser el vincle de connexió permanent entre 

la societat i la Universitat, una plataforma on enfortir les relacions, un escenari 

on facilitar l’aprenentatge dels ciutadans d’aquesta terra al llarg de tota la vida i, 

alhora, una manera de potenciar el compromís de la UIB al servei de la societat 

que l’ha creada. Des d’aquí vull fer un convit, no solament als que enguany es 

graduen, sinó a tots els ciutadans d’aquestes illes, a participar de la gran família 

universitària. 

Als que l’any 2006 han clos un cicle i abandonen les aules on s’han 

format, només vull reiterar-los que, siguin allà on siguin demà, aquí serà sempre 

casa seva.
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El Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU), ens 

constituït per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 

Balears i la UIB,  haurà invertit durant el bienni 2005-2006 més de 9 

milions d’euros en la millora i increment de la xarxa d’instal·lacions i 

d’infraestructures educatives i complementàries de la UIB. D’aquesta quan-

titat, 8.132.723 euros són aportats per la Conselleria d’Educació i Cultura 

del Govern de les Illes Balears. Durant l’any acadèmic 2005-2006 el COFIU 

ha dut a terme les accions següents:

1- Ampliació de la Seu universitària de Menorca

L’objectiu primordial de l’actuació, adjudicada a l’empresa Contratas y Obras 

Empresa Constructora, SA, per un import d’1.108.512,53 euros, és donar 

resposta a les noves necessitats d’espai de la Seu universitària de Menorca. 

El nou edifici es troba situat al carrer Santa Rita, núm. 11, d’Alaior, i té 

una superfície total de 1.012 m2, amb més amplada posterior que façana, 

i connecta per darrere amb Can Salort, seu actual de la UIB a Menorca. 

El projecte bàsic de reforma i d’execució de l’edifici ha estat realitzat per 

l’arquitecte menorquí Domènec Enrich. Començades el passat més d’abril, 

les obres finalitzaran el proper més de desembre, per tal d’entrar en funcio-

nament en el segon quadrimestre de l’any acadèmic 2006-2007. 

La integració i connexió entre l’edifici i l’actual seu de Can Salort es produeix 

amb una continuïtat de rampes que superen els desnivells entre els dos edi-

ficis. Al mig del conjunt, entre els dos edificis, se situa una sala d’actes mul-

tifuncional, amb capacitat per a 104 persones, representativa de l’entitat, i 

que és a la vegada el nexe d’unió entre els dos edificis. 

2- Reforma de can Oleo

El passat dia 7 de juny s’iniciaren les obres a can Oleo, adjudicades a 

l’empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, SA, després d’un llarg procés 

encetat l’any 2001 per dotar la UIB d’un nou espai a Palma L’import és de 

2.286.782,39 euros. El projecte d’execució ha estat realitzat per l’arquitecte 

Pere Nicolau Bover, guanyador del concurs d’avantprojectes arquitectònics. 

El projecte de reforma i rehabilitació del casal preveu l’estructuració de 

l’edifici en els següents nivells, que conformen una superfície construïda 

de 2.068,40 m2.

Planta baixa i entresòl: constaran de llibreria, cafeteria, espais polivalents 

per al Servei de Comunicació, Servei d’Informació de la UIB, l’arxiu històric, 

a més del vestíbul i les terrasses. Primer pis: compost de cinc despatxos de 

representació, sala de juntes i sala polivalent. Segon pis: destinat a docència 

i a conferències, està compost de: aula (seminari) per a 20-25 persones, 

aula de 30-40 persones i espai polivalent amb capacitat per a 50-55 perso-

nes. Les obres tindran una durada inicialment prevista d’onze mesos.

3- Ampliació de l’edifici Ramon Llull

L’imprevist de les obres de perforació de la futura línia metropolitana ha 

provocat un retard en els treballs d’ampliació de l’edifici Ramon Llull. El 

COFIU aprovà a finals d’octubre l’adjudicació de les obres a l’empresa ACSA 

AGBAR Construcción, SA, per un import d’1.805.794,31 euros. El projecte 

ha estat redactat per l’arquitecte Antoni Forteza i suposarà ampliar la super-

fície de l’edifici en 1.740,71 m2. Es construirà un edifici de tres plantes, 

amb sales multiusos per a becaris i professors ubicades a la planta baixa, 

com també despatxos individuals de professorat als pisos. D’altra banda, 

s’hi adossarà un edifici de planta baixa i un pis, que es destinaran respec-

tivament a quatre laboratoris i a aules d’idiomes, informàtica i multiusos. Es 

preveu que les obres comencin durant el mes de juliol de 2006.

4- Unió dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom 

Casasnovas

La unió dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas és 

imminent. L’arquitecte Miquel Florit resultà guanyador del concurs per a la 

contractació de la redacció del projecte i la direcció de les obres que ha 

d’executar l’empresa Ferrovial Agroman, SA per un import de 937.387,62 

euros. L’obra d’unió dels dos edificis satisfà una reivindicació històrica de 

La UIB renova infraestructures
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la Facultat de Ciències, ja que es troba distribuïda en dos edificis sepa-

rats, l’edifici Mateu Orfila i Rotger i el Guillem Colom Casasnovas, si bé la 

major part dels serveis comuns (serveis administratius, biblioteca, aules 

d’informàtica, reprografia...) es concentren a l’edifici Mateu Orfila i Rotger. El 

nou edifici d’unió ha de permetre l’accés a tots els serveis des de qualsevol 

lloc de la Facultat, sense haver de sortir obligatòriament d’un edifici per 

accedir a l’altre. L’actuació suposarà al voltant de 800 metres quadrats de 

nou espai distribuïts en planta baixa, pis i connexions. S’ha previst que les 

obres puguin començar el proper mes de novembre.

5- Centre de Tecnologies de la Informació 

El dia 18 de maig es va publicar al BOIB l’anunci de licitació per a la con-

tractació de la redacció del projecte d’ampliació del Centre de Tecnologies 

de la Informació. Aquesta actuació té com a objectius clars la reubicació 

de tot l’equipament informàtic a les dependències superiors del centre, 

per evitar possibles avaries degudes a inundacions, i millorar el servei en 

conjunt quant a infraestructures, com també les condicions de treball dels 

seus integrants. El projecte pretén una ampliació al voltant de 800 metres 

quadrats, que es vol desenvolupar al costat de l’actual seu, unint els dos 

edificis mitjançant una passarel·la vidriada a les diferents plantes. 

6- Biblioteca central

A finals de l’any 2005 es dugué a terme l’estudi geotècnic de la futura 

biblioteca central. Ja durant l’any 2006 el Consorci encarregà a l’arquitecte 

Jaume Vidal Ferrer la redacció del projecte d’execució de la biblioteca 

central de la UIB. L’edifici serà de tres plantes i hi haurà tres blocs interco-

municats. La superfície total construïda serà de 12.000 metres quadrats. El 

primer d’aquests blocs acollirà la biblioteca central. El segon es reservarà 

per a l’hemeroteca, la cartoteca i els serveis de documentació. El tercer bloc 

guardarà llibres més especialitzats, la consulta dels quals és de caràcter 

més restringit. Les previsions són que el mes de gener de 2007 es pugui 

fer la presentació oficial del projecte arquitectònic de la futura Biblioteca 

Central del campus.

7- Nou edifici interdepartamental 

Amb l’objectiu de permetre la reubicació de diferents departaments, per 

tal de donar coherència a les facultats i escoles, el COFIU te previst treure 

a concurs pública l’assistència tècnica per a la redacció de l’avantprojecte 

d’un nou edifici interdepartamental. Aquest edifici tindria uns 3.500 metres 

quadrats, estructurats en dues plantes, i seria similar conceptualment a 

l’actual Beatriu de Pinós; es dotaria d’aules (planta baixa) i aules i despatxos 

(primer pis).

8- Laboratoris dels estudis d’Arquitectura Tècnica

Durant aquest any acadèmic ha finalitzat la primera de les obres enllestides 

pel Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU). Es 

tracta dels nous laboratoris dels estudis d’Arquitectura Tècnica, a l’edifici 

Anselm Turmeda del campus universitari, que foren inaugurats el passat 

dia 12 de juny. L’obra ha suposat dotar la Universitat de més de 545 m2 de 

laboratoris i nous espais, per als més de tres-cents estudiants d’Arquitectura 

Tècnica de la UIB. L’import de les obres ha estat de 169.290 euros i 63.910 

euros de despesa per equipament, que també en part prové de l’antic 

laboratori dependent de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge, en 

virtut d’una cessió gratuïta d’aquests equips i materials que va efectuar la 

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports a favor de la UIB en 

data de 31 d’agost de 2005.

http://cofiu.caib.es

Acte de presentació del projecte d’ampliació de la Seu de la UIB a Menorca. D’esquerra a dreta: Maria Llompart, directora de les seus de la UIB a 

Menorca i a Eivissa i Formentera; el doctor Gabriel Moyà, vicerector d’Infraestructures i Medi Ambient de la UIB; Domènec Enrich, arquitecte;  Guillem 

Crespí, gerent del COFIU;  Francesc Fiol, conseller d’Educació i Cultura; Pau Morlà, batlle d’Alaior; el doctor Avel·lí Blasco, rector de la Universitat de 

les Illes Balears; i el doctor Climent Ramis, director general d’Universitat del Govern de les Illes Balears.
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La UIB invertirà 3 milions d’euros en un nou edi-

fici destinat als instituts universitaris de recerca i 

en la millora de la xarxa informàtica. A través dels 

fons FEDER, la UE retornarà un cinquanta per 

cent de la inversió, mentre que el Govern de les 

Illes Balears i la UIB aportaran la resta, un 25% 

cada institució.

El nou edifici està destinat a aglutinar les depen-

dències dels dos instituts de recerca universitaris 

que en aquest moment estan disseminades pels 

distints edificis del campus: l’Institut Mediterrani 

d’Estudis Avançats (institut mixt entre la UIB i 

el CSIC) i l’Institut Universitari d’Investigació en 

Ciències de la Salut.

Addicionalment, la UIB invertirà 1,8 milions 

d’euros en nova infraestructura científica. Per 

fer front a la inversió la UIB ha sol·licitat un 

crèdit al Ministeri d’Educació i Ciència, a interès 

zero, i amb un període de 10 anys per retornar 

el capital.

El 2005-2006 és el darrer en el qual la institució 

té accés a fons estructurals.

www.uib.es/ca/campus/

Nou edifici per albergar els instituts universitaris

* L’any acadèmic 2005-2006 s’inicià amb la inauguració del nou 

aparcament de ponent, amb una capacitat per a 900 vehicles. 

L’aparcament respon a la modificació del Pla especial del campus de la 

UIB amb motiu dels nous accessos després de la reforma de la carre-

tera de Palma a Valldemossa i a un Pla de readequació i reubicació 

de les places d’aparcament. Aquest pla fou enllestit pel Vicerectorat 

d’Infraestructures i Medi Ambient, ja que la construcció de l’edifici dels 

Serveis Cientificotècnics va suposar la pèrdua d’uns 200 aparcaments de 

l’aparcament gran, situat a migjorn. D’altra banda, els nous requeriments 

d’aparcaments, després de la construcció del l’edifici Gaspar Melchor 

de Jovellanos, s’han traslladat cap a la zona de ponent del campus 

universitari.

* L’inici de les obres de la línia metropolitana que unirà Palma amb el 

campus de la UIB, que inclou l’estació projectada vora Cas Jai i un tram 

de via fèrria fins a la vora de l’edifici Ramon Llull, tram que en un futur 

es perllongarà cap al ParcBIT, obligà a traslladar la Llibreria Campus. La 

nova ubicació provisional de la llibreria es troba entre l’edifici Beatriu de 

Pinós i l’Aulari.

•  El dia 9 de gener obrí les seves portes la nova biblioteca i sala de lec-

Aparcament de ponent / Biblioteca de Son Lledó 
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L’any acadèmic 2005-2006 ha suposat un canvi 

radical per al campus de la UIB, ja que les obres 

de la carretera PM-111 que el comunica amb 

Palma han dut aparellada la modificació absolu-

ta dels accessos. Tot just iniciat l’any acadèmic 

entrà en funcionament l’enllaç d’accés directe 

des de la PM-111 a la UIB i al ParcBIT. Es tracta 

d’una rotonda que substitueix la intersecció 

que fins ara s’ubicava a la vora de Cas Jai. El 

nou enllaç consta d’una rotonda superior que 

permet tots els moviments; un pas inferior sota 

la rotonda que permet l’accés directe a la UIB i 

al ParcBIT per al trànsit que circula en direcció 

Valldemossa; un carril directe d’incorporació a la 

PM-111 a la sortida de la UIB i del ParcBIT; i un 

carril d’incorporació al campus per als vehicles 

procedents de Valldemossa.

A més, el pas inferior en direcció al ParcBIT 

condueix fins a una segona rotonda situada ja 

dins al campus per distribuir el trànsit o bé cap 

a la UIB o bé cap al ParcBIT. Els vehicles entren 

al campus pel caminal de la Conillera, situat just 

darrere els edificis Anselm Turmeda, Guillem 

Cifre de Colonya i Gaspar Melchor de Jovellanos, 

on precisament s’ha habilitat el gran aparcament 

de ponent.

D’altra banda, coincidint amb les vacances 

de Pasqua s’enllestí la remodelació de l’accés 

engrandint la intersecció a l’alçada de can 

Amorós i incorporant una petita rotonda interior. 

Esperant el metro i el carril per a bicicletes

Paral·lelament a la remodelació de la carretera 

PM-111, als accessos al campus i al carril per a 

bicicletes que s’executa en el moment de cloure 

aquest curs, durant l’any acadèmic 2005-2006 

s’han dut a terme les obres per a la construcció 

de l’estació i el tram de la línia metropolitana que 

afecta el campus. El projecte de línia de metro 

des de Palma a la UIB passant pel polígon de 

Son Castelló té un pressupost que supera els 

noranta milions d’euros i planteja en principi un 

total de nou estacions al llarg de set quilòmetres 

i tres-cents metres de recorregut. 

Alguns problemes que hi ha hagut amb la 

naturalesa del terreny han provocat un retard 

en l’execució de les obres per ubicar les vies. 

Això ha suposat que els renous i les vibra-

cions de les obres hagin afectat les activitats 

docents a l’edifici Ramon Llull. El Vicerectorat 

d’Infraestructures i Medi Ambient i el Deganat 

de la Facultat de Filosofia i Lletres han arbitrat el 

trasllat de les classes afectades a d’altres edificis 

del campus.

www.uib.es/ca/campus/arribar/

L’any en què es capgiraren els accessos al campus

tura de Son Lledó. Durant els mesos de tardor de 2005, aquest espai 

que havia estat el menjador general de Son Lledó fou sotmès a una 

remodelació per tal d'aprofitar-lo com a zona d'arxiu i biblioteca ads-

crits al Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. En aquest espai 

s'hi ubica la biblioteca Casasayas, que disposa d'una àmplia zona de 

consulta. L'espai està equipat amb mobiliari mòbil per poder ordenar 

les taules segons les necessitats, tant per a ús com a biblioteca per als 

estudiants com per a zona d'estudi en època d'exàmens.

www.uib.es/ca/campus/
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Un grup d’una quinzena d’alumnes de tercer 

d’ESO de l’IES Son Rullan de Palma foren els 

primers, el dia 22 de febrer, a participar en el 

programa pilot d’itineraris ambientals al campus 

de la Universitat per a l’alumnat de secundària, 

un programa pilot d’itineraris interpretatius que 

ha organitzat el Vicerectorat d’Infraestructures 

i Medi Ambient, i que durant l’any acadèmic 

2006-2007 s’adreçarà a tots els estudiants de 

secundària dels centres públics i concertats de 

Mallorca. La seva coordinadora és la professora 

Aina Llauger.

Durant l’any acadèmic 2006-2007 s’han realitzat 

dotze itineraris experimentals entre els mesos de 

febrer i maig.

L’objectiu d’aquest projecte és posar a l’abast 

dels estudiants un recurs informatiu i didàctic 

d’unes cent hectàrees on es concentren ele-

ments d’important valor natural, paisatgístic, 

cultural i històric, com ara edificacions tradi-

cionals, conreus, fragments de garriga, boscs, 

basses o la sèquia reial, relacionada amb l’antic 

proveïment d’aigua a la ciutat de Palma des de 

la font de la Vila.

Al mateix temps l’itinerari incideix en la gestió 

ambiental que es desenvolupa al campus, que 

inclou aspectes que poden ser considerats 

capdavanters a les Illes Balears: la gestió dels 

residus, l’estalvi de l’aigua, la depuració per lla-

cunatge o les energies renovables, entre d’altres, 

d’acord amb el Codi de conducta ambiental de 

la Universitat.

Al llarg del recorregut els alumnes visiten els 

següents elements del campus i es treballen les 

temàtiques relacionades: energies renovables; 

el cicle de l’aigua a la UIB; paisatge i entorn; 

patrimoni, etc. Les visites són guiades per un 

educador ambiental, que disposa de material 

gràfic complementari per donar suport a les 

explicacions, que tenen la col·laboració de la 

Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM.

www.uib.es/ca/campus/ambient/

Itineraris ambientals al servei de 
tots els alumnes de secundària

La UIB Reutilitza: 148 
ordinadors foren lliurats 
a diverses entitats 

Un total de 148 ordinadors foren lliurats a 

diferents associacions, entitats educatives i 

altres entitats d’acció social, en el marc del 

programa UIB Reutilitza. Aquest programa 

estableix els mecanismes formals per a la 

reutilització de material informàtic de la UIB i 

la destinació de material reutilitzable a projec-

tes de cooperació al desenvolupament i altres 

iniciatives d’interès social. El programa fou 

enllestit a començaments de l’any acadèmic 

2005-2006 i va ser impulsat pel Vicerectorat 

de Relacions Exteriors, a través de l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 

i el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi 

Ambient, a través del Servei de Patrimoni, 

Contractació i Infraestructura, a més del 

Centre de Tecnologies de la Informació i la 

Gerència. 

Gràcies a aquesta acció la UIB ha aconseguit 

una recollida i un reaprofitament d’equipament 

informàtic molt més sòlids, eficaços i ambiciosos 

que els actuals en tots els seus aspectes. 

www.uib.es/solidaritat/sensibilitzacio/sensi-

bilitzacio3.html

Auditories energètiques

En l’àmbit de la despesa energètica, s’han 

enllestit dues actuacions cabdals. En primer 

lloc, a partir de l’octubre s’iniciaren les obres 

per dotar el campus d’una línia directa de sub-

ministrament energètic. D’aquesta manera el 

passat mes de novembre quedava substituïda la 

connexió elèctrica amb el ParcBIT, establerta en 

el seu moment en règim de cooperativa. La nova 

línia ha resolt els problemes anteriors de fallides 

freqüents de subministrament.

En segon lloc, el Consell de Direcció ha encarre-

gat aquest any acadèmic les primeres auditories 

energètiques que afecten els distints edificis de 

la UIB amb l’objectiu d’analitzar-ne el consum 

i fer-hi les millores adients per aconseguir més 

eficàcia i més estalvi energètic.

www.uib.es/ca/campus/ambient/
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Programes per al foment de l’ordinador 

portàtil

Arran de la introducció de Wi-Fi, des del  

Vicerectorat de Planificació Economicoadmi-

nistrativa s’ha impulsat un acord amb l’empresa 

Toshiba-España i la Caixa de Balears, “Sa 

Nostra”, en virtut del qual s’ha possibilitat una 

oferta molt econòmica d’ordinadors portàtils i 

la distribució del programari lliure adreçada als 

estudiants.

D’altra banda, des del Vicerectorat d’Investigació 

s’ha mantingut per segon any acadèmic el 

programa de substitució d’ordinadors de 

sobretaula per ordinadors portàtils entre el 

personal docent i investigador i el personal 

d’administració i serveis de la UIB. Durant 

aquest any acadèmic, el programa ha tingut 

el suport econòmic de la Direcció General 

de Recerca, Desenvolupament i Innovació. 

La UIB cofinança el 70 per cent del preu de 

venda al públic d’aquests ordinadors portàtils, 

amb un màxim de mil euros per sol·licitud. El 

30 per cent restant l’ha d’aportar l’investigador, 

el grup d’investigació, el departament o el 

servei.

www.uib.es/ca/rec erca/

La xarxa sense fils arriba  
a totes les biblioteques del campus

Com a ampliació de la xarxa de comunicacions de la Universitat de les Illes Balears, el Centre de 

Tecnologies de la Informació (CTI) de la UIB inicià durant l’any 2005 un projecte per permetre la 

connexió d’ordinadors a aquesta xarxa sense utilitzar fils (wireless). És a dir: sense necessitar estar 

connectat a un endoll de xarxa, es pot accedir a la xarxa de la UIB i navegar per Internet, baixar el 

correu i realitzar tasques en xarxa des de qualsevol ordinador portàtil privat.

Des del passat dia 16 de novembre estava operativa una primera àrea Wi-Fi a l’edifici Anselm Turmeda 

i als jardins dels voltants de l’immoble. A partir de principis del mes de febrer el Centre de Tecnologies 

de la Informació va ampliar la zona a les biblioteques dels edificis Guillem Cifre de Colonya, Anselm 

Turmeda, Ramon Llull i Mateu Orfila i Rotger. En una tercera fase, tot el campus serà zona Wi-Fi. Els 

usuaris es poden connectar a la xarxa sense fils les 24 hores del dia.

http://www.cti.uib.es

 • Avaluació Institucional. L’Aquib duu a terme l’avaluació del sistema universitari de les Illes Balears, el 
seguiment de les propostes de mesures de millora de la qualitat i de la seva implantació, especialment en els 
àmbits de docència, recerca i gestió dels serveis. 

• Acreditació i avaluació prèvia de professorat.  L’acreditació i l’avaluació prèvia del personal docent i 
investigador en el marc del sistema universitari a les Illes Balears és un requisit legal per poder accedir a la 
contractació per part de la Universitat.

• Valoració dels Complements Retributius. Valoració dels mèrits del personal docent i investigador 
funcionari i contractat en el marc del sistema universitari a les Illes Balears, per poder percebre els comple-
ments retributius convocats anualment.

• Avaluació Prèvia dels Programes Oficials de Postgrau. Valoració de les propostes dels programes ofi-
cials de postgrau elaborats per la Universitat de les Illes Balears amb caràcter previ a l’autorització per part 
de la conselleria competent en matèria universitària.

Via Roma, 5, Entl. 1r 07012 Palma. www.aquib.org
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La moratòria a la creació de nous estudis 

implantada el mes de març de 2005 i el retard 

considerable en el desenvolupament normatiu 

que a nivell de l’Estat espanyol ha de possibilitar 

la implantació del nou espai europeu d’educació 

superior, han provocat, no solament a la UIB 

sinó en totes les universitats d’arreu del país, 

nombrosos problemes.

Durant l’any acadèmic s’ha anat avançant en 

l’àmbit dels estudis de postgrau amb l’aprovació 

dels nous títols oficials tant de màster com de 

doctorat (vegeu pàgines 14 i 15). En canvi, en el 

cas dels estudis de grau, l’any s’ha caracteritzat 

per la immobilitat normativa estatal fins al pas-

sat més de febrer, quan el Ministeri d’Educació 

presentava la proposta de directrius generals 

pròpies dels estudis de grau, i s’ha avançat 

mínimament en la construcció de l’anomenat 

“campus europeu”. Han estat publicades les 

directrius pròpies de 13 titulacions i s’esperen 

ara les propostes de les noves autoritats minis-

terials. 

Tot i el retard, la UIB no ha romàs aturada, 

sinó que ha desenvolupat un pla propi per a la 

convergència amb l’espai europeu d’educació 

superior, entre les mesures del qual destaca 

una normativa que possibilitarà que els plans 

d’estudis de grau puguin ser redactats en un 

any a partir de la publicació dels reials decrets 

corresponents a cada titulació al BOE.

Nou accions conformen el pla propi per a la con-

vergència amb l’espai europeu que desenvolupa 

la UIB amb el suport i finançament del Ministeri 

d’Educació i Ciència, la Conselleria d’Educació i 

Cultura del Govern balear i els recursos propis 

de la institució, un pla que tant afecta el grau 

com el postgrau. Els trets principals són:

El pla estratègic de grau

La UIB ha impulsat un pla estratègic de grau 

destinat a valorar quina és la situació actual de 

la UIB a l’hora d’implantar els canvis de l’EEES, 

definir les noves titulacions de grau i concretar 

les previsions del procés de transformació de 

l’estructura actual a la futura; la UIB durà a 

terme un informe general de les experiències 

pilot ECTS i del programa d’acollida i d’acció 

tutorial dels estudis. En el marc d’aquesta acció 

s’està elaborant un protocol d’implantació dels 

títols de grau, una guia docent i un sistema 

d’avaluació interna de les noves titulacions. A 

més es milloraran i adaptaran els programes de 

gestió informàtica dels estudis. D’altra banda, 

la UIB ha fet un estudi de les competències 

demanades pel mercat professional a titulats 

universitaris de la UIB.

Les 10 experiències pilot

Durant l’any acadèmic 2005-2006 la UIB ha dut 

a terme 10 experiències pilot d’implantació de 

titulacions adaptades a l’EEES. Això ha suposat 

una despesa superior als 70.000 euros, ja que 

ha afectat un total de 103 professors que han 

impartit 75 assignatures. 

Aquests tipus d’expe-riències pilot constitueixen 

un projecte integrador de tot un curs (sigui 

primer o segon), en el qual la tasca que ha de 

realitzar l’alumne és considerada d’una manera 

global. Així doncs, l’equip de professors implicat 

sota la direcció d’un coordinador elaboraren 

prèviament un pla docent que tingué en compte 

totes les activitats que s’havien de dur a terme 

durant el curs, coordinant-les perquè l’alumne 

pogués adquirir les competències que hom 

requereix en finalitzar-lo.

La UIB s’avança en la implantació d’estudis de grau 
segons el model de Bolonya

La formació contínua del professorat

Iniciat durant l’any acadèmic 2004-2005, el Programa d’ajut a la docència universitària: Fem 

camí cap a Europa (PADU), posa a l’abast del professorat universitari cursos, tallers i semina-

ris de formació per fomentar l’adaptació a nous enfocaments metodològics com per exemple 

l’aprenentatge basat en problemes, la planificació docent entorn de competències i l’avaluació 

contínua. D’altra banda es llança anualment una convocatòria d’ajudes per a la qualitat de la 

docència que per a l’any acadèmic 2005-2006 ha donat prioritat als projectes d’innovació i 

d’experimentació per apropar-nos a l’EEES. Es tracta de la implantació d’activitats específiques i 

experiències concretes per assignatures o grups d’assignatures.

D’altra banda, el pla propi per a la convergència amb l’espai europeu realitzarà un espai virtual 

amb un portal de convergència europea per al grup d’universitats G9 com a fòrum de recursos 

comuns, un sistema de xarxes per titulacions i una base de dades de les experiències en l’àmbit 

de l’EEES de les nou universitats; es promouran les iniciatives conjuntes com ara el projecte 

interuniversitari d’implantació d’ECTS a la titulació de Matemàtiques.

www.uib.es/servei/ocihe/
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Això suposa capgirar la metodologia d’aprenen-

tatge i d’avaluació basat en el crèdit que sorgí 

de la Llei de reforma universitària (LRU). El 

“crèdit LRU” era comptabilitzat com a deu 

hores de docència, d’esforç del professor, sense 

entrar a valorar què implica això en termes 

d’esforç de l’alumne. En canvi, el crèdit ECTS 

que sorgeix de la creació del nou espai europeu 

d’educació superior muda tota la perspectiva 

i se centra en l’esforç i el treball de l’alumne. 

Es potencia la seva autonomia d’aprenentatge 

i es valora l’adquisició de les competències 

adequades en acabar el curs. En aquest cas 

el que el nou paradigma apunta són les hores 

de feina que necessita un alumne per arribar al 

grau adient de competència i adquirir uns bons 

resultats d’aprenentatge, amb la particularitat 

que l’aprenentatge de les capacitats que ha 

d’assolir l’alumne ha de ser gradual, al llarg de 

tot el curs. D’una manera planera, es pot dir que 

aquest nou model convida a fer ús de l’avaluació 

contínua i no solament d’una prova de coneixe-

ments final.  

Aquestes deu experiències pilot han estat valo-

rades per l’Oficina de Convergència i Harmonit-

zació Europea, i s’ha registrat un augment 

considerable dels resultats acadèmics i del 

nombre d’aprovats, una millora o afavoriment 

de l’aprenentatge per part dels estudiants i un 

augment de la participació i l’interès que mostra 

l’alumnat, entre d’altres. Les experiències també 

han detectat febleses que hauran de corregir-se, 

com l’increment de càrrega del professorat, la 

incompatibilitat amb el món laboral per als alum-

nes del nou sistema o l’increment de la càrrega 

de treball entre d’altres. 

www.uib.es/servei/ocihe/

ESTUDIS DE CICLE LLARG

Llicenciatures:

Administració i Direcció d’Empreses 

Biologia 

Bioquímica (segon cicle) 

Comunicació Audiovisual (Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, 
escola adscrita) 

Dret 
(Palma Eivissa i Menorca, només primer i segon curs) 

Economia 

Filologia Anglesa 

Filologia Catalana 

Filologia Hispànica 

Filosofia 

Física 

Geografia 

Història 

Història de l’Art 

Matemàtiques 

Pedagogia 

Periodisme  
(Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez, escola adscrita) 

Psicologia 

Psicopedagogia (segon cicle) 

Química 

 

Enginyeria en: 

Informàtica (segon cicle) 

ESTUDIS DE CICLE CURT

Diplomatures:  

Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca) 

Educació Social 

Educació Social en línia (Palma, Eivissa i Menorca) 

Fisioteràpia 

Infermeria (Palma, Eivissa i Menorca) 

Mestre, especialitat d’Educació Especial (Palma, Eivissa, Menorca i escola 
adscrita) 

Mestre, especialitat d’Educació Física (Palma i escola adscrita) 

Mestre, especialitat d’Educació Infantil (Palma i escola adscrita) 

Mestre, especialitat d’Educació Musical (Palma i escola adscrita) 

Mestre, especialitat d’Educació Primària (Palma i escola adscrita) 

Mestre, especialitat de Llengua Estrangera (Palma i escola adscrita) 

Relacions Laborals (escola adscrita) 

Treball Social 

Turisme 
Palma. Escola de Turisme del Consell Insular d’Eivissa (escola adscrita). 

EU Felipe Moreno a Palma i Maó (escola adscrita) 

Enginyeries tècniques: 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d’Hortofructicultura i Jardineria

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Telemàtica 

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d’Electrònica Industrial 

 

Arquitectura Tècnica

Oferta acadèmica de la UIB. Any 2006-2007
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L’actual procés de creació d’un espai euro-

peu comú d’educació superior fa impossible 

la implantació de noves titulacions oficials 

de grau, en espera de la seva regulació 

específica per part del Ministeri d’Educació 

i Ciència. No obstant l’anterior, des de l’any 

acadèmic 2004-2005 la UIB ha enllestit un 

pla d’implantació de nous estudis propis 

relacionats amb les necessitats del mercat 

laboral balear i que permeten compaginar 

l’estudi i treball. Així, si durant l’any acadè-

mic 2004-2005 la UIB implantà itineraris 

d’especialització i potencià estudis que poden 

ser cursats íntegrament en xarxa (diplomatura 

d’Educació Social), durant l’any acadèmic 

2005-2006 la UIB ha fet una aposta decidida 

per facilitar la formació continuada dels ciu-

tadans de les Illes Balears amb la creació de 

set nous títols propis de grau que podran ser 

cursats en dos quadrimestres. Els diplomes 

han estat impulsats per la Facultat de Filosofia 

i Lletres i, amb una càrrega lectiva d’entre 

30 i 36 crèdits, la qual cosa suposa entre 

330 i 360 hores lectives, i en horari de tarda, 

aquests títols propis de formació continuada 

estableixen una via còmoda d’accés a la for-

mació superior per a tots els ciutadans de les 

Illes Balears, siguin estudiants o treballadors, 

persones que accedeixen per primer cop a 

estudis universitaris o professionals que vul-

guin reciclar-se en els seus coneixements. Els 

sis nous títols propis de la Facultat de Filosofia 

i Lletres són reconeguts com a diplomes uni-

versitaris d’Història de l’Art, Història de les 

Illes Balears, Literatura Catalana, Geografia 

Física, Geografia Humana, Geografia Regional 

i Geologia.

Aquests estudis estan oberts a totes les perso-

nes que hagin acabat el COU, segon curs de 

batxiller o equivalents, o bé que hagin superat 

les proves d’accés a la Universitat (selecti-

vitat). També hi poden accedir les persones 

que estiguin en possessió d’un títol universi-

tari homologat, sigui una diplomatura o una 

llicenciatura.

www.uib.es/ca/estudis_centres/

Impulsats set diplomes universitaris per fomentar la 
formació contínua

TÍTOLS PROPIS DE LA UIB. ANY ACADÈMIC 2006-2007 
Títols propis de grau 

Direcció Hotelera Internacional 

Graduat en Estudis Immobiliaris (només tercer curs) 

Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Mallorca, Menorca, Eivissa) 

Primer cicle de Biologia 

Primer cicle de Filologia Anglesa

Primer cicle de Filologia Catalana

Primer cicle de Filologia Hispànica

Primer cicle de Filosofia

Primer cicle de Física 

Primer cicle de Geografia

Primer cicle d’Història 

Primer cicle d’Història de l’Art 

Primer cicle de Matemàtiques 

Primer cicle de Pedagogia

Primer cicle de Psicologia

Primer cicle de Química

Títols progressius 

Tècnic Universitari en Gestió de la Petita i Mitjana Empresa, Familiar i de Comerç 

Tècnic Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat 

Tècnic Universitari en Enginyeria Química 

Tècnic Universitari en Finances Empresarials 

Tècnic Universitari en Gestió de Recursos Humans

 

Diplomes universitaris
Diploma universitari de Geografia Física 

Diploma universitari de Geografia Humana 

Diploma universitari de Geografia Regional 

Diploma universitari de Geologia

Diploma universitari d’Història de les Illes Balears

Diploma universitari d’Història de l’Art 

Diploma universitari de Literatura Catalana 
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Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han pogut 

crear dues assignatures gràcies al finançament 

de dues empreses de les Illes Balears. El 

finançament empresarial d’assignatures de lliure 

configuració és una fórmula de col·laboració 

entre l’empresa i la UIB que permet que els 

estudiants de grau es formin en una temàtica 

específica i interessant per a una empresa o grup 

d’empreses, de manera que s’estableix un pont 

entre la formació teòrica i el món laboral.

Les creades durant aquest any acadèmic són 

l’assignatura Sistemes constructius amb materials i 

tècniques tradicionals. Construcció tradicional a les 

Balears, finançada per l’empresa Construccions 

Llabrés Feliu gràcies a un conveni subscrit amb la 

UIB el dia 8 de juny de 2005; i l’assignatura opta-

tiva Sistemes Oberts amb Arquitectura, finançada 

per Brújula Telecom, SA, segons un conveni signat 

el dia 29 de maig de 2006. 

L’assignatura Sistemes Oberts amb Arquitectura 

pertany als estudis d’Enginyeria Tècnica en 

Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en 

Informàtica de Sistemes i Enginyeria Informàtica 

(segon cicle) de l’Escola Politècnica.

L’assignatura s’impartirà de forma presencial 

a un màxim de vint alumnes per curs, però, 

mitjançant l’ús de tecnologies telemàtiques apli-

cades a l’ensenyament es té la voluntat de poder 

arribar a tots els estudiants potencials de totes 

les illes Balears.

El finançament empresarial d’assignatures de 

lliure configuració és una fórmula de col·laboració 

entre l’empresa i la UIB que permet que els 

estudiants de grau es formin en una temàtica 

específica i interessant per una empresa o grup 

d’empreses establint un pont entre la formació 

teòrica i el món laboral. 

Itineraris d’especialització
Itinerari d’especialització en Cultura Clàssica 

Itinerari d’especialització en Cultura Medieval 

Itinerari d’especialització en Cultura Moderna 

Itinerari d’especialització en Cultura Contemporània 

Itinerari d’especialització en Espais Turístics Itinerari d’especialització Formació a 

l’Organització

Itinerari d’especialització en Intervenció Cultural, Social i Territorial 

Itinerari d’especialització en Intervenció Social i Educativa 

Itinerari d’especialització en Lingüística 

Itinerari d’especialització en Medi Físic 

Itinerari d’especialització Pedagogia Escolar

Itinerari d’especialització Pedagogia Social

Itinerari d’especialització en Teoria Literària i Literatura Comparada 

Itinerari d’especialització en Urbanisme i Ordenació del Territori

www.uib.es/ca/estudis_centres

38 assignatures 
impartides  
íntegrament en 
anglès

Com una més dins el conjunt de mesu-

res preses per incrementar el nombre 

d’estudiants que participen en els distints 

programes de mobilitat, l’any acadèmic 

2004-2005 ja s’impulsà l’organització de 

cursos d’idiomes de curta durada per a 

l’alumnat inscrit en programes de mobilitat 

internacional. A partir de l’any acadèmic 

2005-2006 el Vicerectorat d’Ordenació 

Acadèmica i el de Relacions Exteriors 

han impulsat conjuntament la realització 

de fins a 38 assignatures íntegrament en 

anglès. D’aquestes assignatures, onze són 

anuals, mentre que la resta són quadri-

mestrals.

www.uib.es/servei/sri/

Matèries amb finançament  
empresarial
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El passat mes de maig la UIB presentà el nou 

Centre d’Estudis de Postgrau, els primers vuit 

màsters oficials de postgrau i les tres titulacions 

de doctorat que oferirà a partir del curs 2006-

2007, que suposen l’inici oficial de l’espai euro-

peu d’educació superior a la UIB.

El procés havia començat mesos enrere quan 

la implantació dels nous programes oficials 

de postgrau, un dels reptes més grans que 

tenen les universitats en el procés d’adaptació a 

l’espai europeu d’educació superior, va aconse-

llar la reconversió del Vicerectorat de Postgrau i 

Gabinet del Rector en Vicerectorat de Postgrau 

exclusivament.

Cal recordar que els nous programes oficials 

de postgrau s’ajusten al nou model de l’espai 

europeu d’educació superior. Els continguts 

del màster estaran destinats a aconseguir una 

formació avançada de caràcter especialitzat o 

multidisciplinari i tindran entre 60 i 120 crèdits, 

mentre que la finalitat del doctorat és la formació 

avançada del titulat en tècniques de recer-

ca. Per accedir al doctorat els titulats hauran 

d’haver cursat 60 crèdits en programes oficials 

de postgrau. També hi podran accedir aquells 

que tinguin un títol de màster, sempre que hagin 

cursat en total 300 crèdits (entre grau i màster). 

El doctorat ha de seguir incloent una tesi.

La particularitat del postgrau en el marc de l’EEES 

consisteix en el fet que aquests estudis tindran 

una validesa en tot el territori europeu, però en la 

seva confecció segueixen les directrius marcades 

per cada universitat amb l’aprovació del Govern 

de l’autonomia corresponent. Aquests estudis 

poden tenir una orientació cap a la investigació, 

acadèmica o bé professional. D’aquesta manera, 

en cada autonomia —en el cas espanyol— és 

la societat qui té la paraula a l’hora de confegir 

uns estudis amb un determinat perfil o un altre, 

sobretot els de caire professional.

Des de finals de l’any 2005, el personal docent 

i investigador de la UIB disposava ja d’un 

formulari per poder redactar propostes per a 

estudis de postgrau oficials. Tot i que el retard 

en la modificació del RD 6/2005, que regula 

els estudis de postgrau per part del Ministeri 

d’Educació i Ciència, impedia que la Conselleria 

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 

Balears publicàs la convocatòria oficial que 

havia d’establir el procediment conduent a 

l’autorització d’estudis oficials de postgrau que 

es podran impartir a la UIB a partir d’octubre 

de 2006, el Vicerectorat de Postgrau i Gabinet 

del Rector féu una crida a tots els interessats 

a presentar una proposta de postgrau per 

enllestir la feina, ja que el dia 2 de novembre 

finalitzava el termini per presentar les propostes 

de programes de postgrau de nova implantació 

per al proper any acadèmic.

Del total de 18 propostes d’estudis oficials 

de postgrau trameses pels departaments uni-

versitaris, onze reberen finalment el vistiplau 

del Consell de Govern el mes de desembre. 

Després, vuit de les onze propostes d’estudis 

oficials de postgrau sorgides de la UIB supe-

raren l’avaluació realitzada per la Conselleria 

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 

Balears a través de l’Agència de Qualitat de les 

Illes Balears (AQUIB). Finalment, la Junta de 

Coordinació Universitària en primera instància 

i, després, el Consell de Govern de la comuni-

tat autònoma, el dia 11 de març, aprovaren el 

catàleg definitiu d’estudis oficials de postgrau 

que es podran cursar a partir de l’any acadèmic 

2006-2007 (vegeu quadre inferior). 

D’altra banda, el passat mes de maig es presen-

tava públicament a la UIB el Centre d’Estudis de 

Postgrau, dirigit per la vicerectora de Postgrau, 

doctora Mercè Gambús. El Centre d’Estudis de 

Postgrau és format per quatre coordinadors, 

un per cada un dels quatre programes oficials 

de postgrau. Els coordinadors, nomenats pel 

Consell de Direcció de la UIB, són el doctor 

Camilo José Cela, per al programa oficial de 

d’Humanitats i Ciències Socials; la doctora 

Nativitat Juaneda, per al programa de Ciències 

Econòmiques i Jurídiques; el doctor Ramon 

Mas, per al programa de Ciències Experimentals 

i Tècniques; i la doctora Victòria Ferrer, per al 

programa de Ciències del Comportament i de 

la Salut.

2006-2007: els primers màsters oficials de postgrau 
i titulacions de doctorat segons el model de Bolonya



La tasca principal dels coordinadors és tutelar la 

transició del doctorat actual al postgrau i el doc-

torat de l’EEES, a través d’accions informatives i 

d’assessorament.

El Centre d’Estudis de Postgrau integrarà la 

Comissió d’Estudis de Postgrau i una sèrie 

d’unitats administratives que cobriran diverses 

àrees: una primera àrea que gestionarà la transi-

ció del doctorat actual al postgrau i el doctorat de 

l’EEES; una àrea de màster; una àrea de qualitat, 

formació i atenció al públic; i una quarta àrea de 

convenis, relacions internacionals, programes de 

mobilitat i acolliment. 

D’altra banda durant l’any acadèmic s’ha redac-

tat la normativa pròpia de la UIB de títols oficials 

de postgrau, s’ha elaborat una guia docent de 

postgrau, s’ha establert el sistema d’avaluació 

interna de les titulacions, s’han adaptat els sis-

temes de gestió informàtica dels estudis i s’ha 

redactat el reglament del Centre d’Estudis de 

Postgrau, pas previ a la seva creació.

En l’actualitat, aprovada la normativa pròpia de 

la UIB sobre títols oficials de postgrau, ja s’ha 

obert la segona convocatòria interna que esta-

bleix el procediment conduent a l’autorització 

d’estudis oficials de postgrau que es trametran a 

la comunitat autònoma per a la seva aprovació. 

Aquesta convocatòria haurà de finalitzar el mes 

de setembre per poder acomplir els terminis 

que, en el seu moment, fixarà la convocatòria 

oficial de la Conselleria d’Educació del Govern de 

les Illes Balears, que es clourà el mes de febrer 

del 2007. Els estudis podran ser impartits a partir 

de l’octubre de 2007.

El Centre d’Estudis de Postgrau abasta tres 

àmbits de gestió: els Títols oficials de Postgrau 

esmentats més amunt; els Títols propis de post-

grau, i la Formació contínua.

www.uib.es/vpostgrau/
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HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Màster en Cognició i Evolució Humana

Interdepartamental, entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant, 

orientació acadèmica, professional i a la investigació, i dóna accés als estudis 

oficials de doctorat

Doctor per la UIB dins el Programa d’Humanitats i Ciències Socials 

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES

Màster en Tractament Matemàtic de la Informació

Departamental, 60 crèdits, orientació a la investigació, i dóna accés als estudis 

oficials de doctorat

Màster en Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions

Departamental, 60 crèdits, orientació a la investigació, i dóna accés als estudis 

oficials de doctorat 

Màster en Ciència i Tecnologia Química

Departamental, entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant, orien-

tació acadèmica i a la investigació, i dóna accés als estudis oficials de doctorat

Màster en Física 

Departamental, entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant, orien-

tació a la investigació, i dóna accés als estudis oficials de doctorat

 

Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies

Interuniversitari, entre 90 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant, 

orientació professional i a la investigació, i dóna accés als estudis oficials de 

doctorat 

Màster en Microbiologia

Interuniversitari, 60 crèdits, orientació acadèmica, professional i a la investigació, i 

dóna accés als estudis oficials de doctorat

 

Doctor per la UIB dins el Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies 

CIÈNCIES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES

Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient

Departamental, 90 crèdits, orientació acadèmica i a la investigació, i dóna accés 

als estudis oficials de doctorat

Doctor per la UIB dins el Programa de Ciències Econòmiques i Jurídiques 

Camilo José Cela

Ramon Mas

Natividad Juaneda

Victòria Ferrer

Programes oficials de postgrau, curs 2006-2007
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ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS

Cursos presencials

• Especialista Universitari en Gestió d’Empreses per a no 

Economistes 

(20,5 crèdits)

• Màster Universitari d’Hisenda Pública, Sistema Impositiu i 

Procediments Tributaris (50 crèdits)

• Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis  

(57,5 crèdits)

• Màster Universitari en Gestió Turística (58 crèdits)

• Especialista Universitari en Guió i Producció de Continguts Televisius 

(20,5 crèdits) UIB-UJI

• Especialista Universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient 

(25 crèdits)

• Màster Universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient 

(55 crèdits)

• Expert Universitari en Estadística Pràctica Aplicada amb SPSS  

(12 crèdits)

• Expert Universitari en Estadística Aplicada a l’Economia  

(13,2 crèdits)

• Expert Universitari en Intervenció en Maltractament Infantil  

(10 crèdits)

• Expert Universitari en Direcció de Centres Educatius (10 crèdits)

• Màster Universitari en Mediació Familiar (52 crèdits)

• Especialista Universitari en Tecnologia Educativa: Disseny d’Entorns 

Tecnològics de Formació (30 crèdits) UIB i URV

• Màster Universitari en Hotel and Resort Management. Títol de 

postgrau de la UIB i la Universidad Mayor (Xile) (60,4 crèdits). 

Presencial a Xile

• Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses (20 

crèdits). Presencial a Menorca

Cursos en línia

• Especialista Universitari en Cooperació per al Desenvolupament 

(25 crèdits)

• Expert Universitari en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària 

(10 crèdits)

• Expert Universitari en Disciplina Escolar: Prevenció i Intervenció per 

a la Millora de la Convivència a l’Educació Secundària Obligatòria (10 

crèdits)

• Especialista Universitari en Gestió i Polítiques Culturals (21 crèdits)

• Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes 

Juvenils (26 crèdits)

• Especialista Universitari en Interpretació Ambiental i del Patrimoni: 

comunicar, participar, gaudir (20 crèdits) UIB-UOC

Títols propis de postgrau de la UIB
Any acadèmic 2006-2007*

ÀREA DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

Cursos presencials

• Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori 

(27 crèdits)

• Expert Universitari en Elaboració i Gestió de Projectes Europeus 

(12 crèdits)

• Expert Universitari en Relacions Laborals i de la Seguretat Social 

(10,4 crèdits)

Cursos en línia

•  Expert Universitari en Dret Civil Balear (12 crèdits)

•  Màster Universitari en Dret d’Internet per a l’Empresa (36 crèdits) 

UIB-UOC

• Postgrau en Direcció i Màrqueting d’Empreses Turístiques (24 

crèdits) UOC-UIB 

• Postgrau en Dret d’Internet: Comerç Electrònic (18 crèdits) UIB-

UOC

• Postgrau en Dret d’Internet: Seguretat i Continguts (18 crèdits) 

UIB-UOC

• Especialització en Dret de la Contractació Electrònica (7 crèdits) 

UIB-UOC

• Especialització en Protecció de Dades dels Consumidors a Internet 

(7 crèdits) UIB-UOC

• Especialització en Propietat Intel·lectual i Industrial a Internet (7 

crèdits) UIB-UOC

• Especialització en Signatura Electrònica i Mitjans de Pagament (7 

crèdits) UIB-UOC
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ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Cursos presencials

• Màster Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 

(50 crèdits)

• Especialista Universitari en Salut Mental a la pràctica Clínica (20 crèdits)

• Especialista Universitari en Desenvolupament Infantil i Atenció 

Primerenca. Detecció, diagnòstic i tractament en l’infant de 0 a 6 anys 

(20 crèdits)

• Especialista Universitari en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics (24 crèdits)

• Especialista Universitari en Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes 

(21,5 crèdits)

• Màster Universitari en Medicina Estètica (57 crèdits)

• Màster Universitari en Medicina Hiperbàrica i Subaquàtica (50 crèdits) 

• Especialista Universitari en Tècniques de Medicina Hiperbàrica (20,5 crèdits)

• Especialista Universitari en Medicina Subaquàtica (22 crèdits)

• Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil (12,5 crèdits) 

• Especialista Universitari en Fisioteràpia de l’Activitat Física i de l’Esport 

(26 crèdits)

• Màster Universitari en Cirurgia i Estètica Oral (53 crèdits)

• Màster Universitari en Cirurgia i Implantologia Oral (53 crèdits)

• I Màster Universitari en Estètica i Implantologia Oral (53 crèdits)

• Especialista Universitari en Cirurgia Oral (22,5 crèdits)

• I Especialista Universitari en Implantologia Oral (22,5 crèdits)

• Especialista Universitari en Educació Nutricional (21 crèdits)

• Màster Universitari en Nutrició Comunitària (51,5 crèdits)

• Expert Universitari en Avaluació i diagnòstic del trastorn per dèficit d’atenció 

i hiperactivitat (TDAH) (10,8 crèdits)

Cursos en línia

• Expert Universitari en Psicologia de l’Esport (14 crèdits) UIB - Universitat 

Diego Portales, Xile (UDP)

• Especialista Universitari en Fisioteràpia en Atenció Primària i Salut Comunitària 

(20 crèdits)

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS

Cursos presencials

• Màster Universitari en Salut Laboral (60 crèdits)

• Master MA ISCA en imatges de síntesi i animació per ordinador 

(172,9 crèdits)

• Curs d’AP teoricopràctic en “Sensibilitat in vitro als antifúngics” (5 crèdits)

ÀREA D’HUMANITATS

Cursos presencials

• Especialista Universitari en Assessorament Lingüístic en Català per a Mitjans 

de Comunicació Orals (20 crèdits)

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Edifici Sa Riera. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n pis. Palma

Tel.: 971 25 96 96. 

E-mail: fue.formaciopostgrau@uib.es

www.fueib.es

* Llistat provisional. 

• Especialista Universitari en Igualtat d’Oportunitats. Títol de postgrau 

de la UIB (30 crèdits)

• Postgrau en Direcció i Màrqueting d’Empreses Turístiques. UIB-

UOC (24 crèdits)

• Curs d’AP: Com dirigir i motivar equips de treball (6 crèdits)

• Curs d’AP: Formació de pares i educadors en el maneig de conduc-

tes problema en el nin (5 crèdits)

• Màster Universitari Internacional en Direcció i Consultoria Turística 

(80 crèdits)
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Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’ha registrat 

un 57,03% d’increment en el nombre d’alumnes 

que han realitzat estades acadèmiques en altres 

universitats tant nacionals com internacionals 

(vegeu la taula en aquesta mateixa pàgina). En 

nombres absoluts 201 estudiants de la UIB han 

participat en els distints programes de mobilitat, 

enfront dels 128 que ho feren l’any acadèmic 

2004-2005.

S’ha aconseguit, per tant, una de les fites que  

s’havia marcat el Consell de Direcció de la UIB. 

En la tasca s’hi han implicat el  Vicerectorat de 

Relacions Exteriors i els equips deganals i direc-

tius d’escoles universitàries, i una de les claus 

fonamentals de l’èxit és la descentralització dels 

esforços, com per exemple la posada a punt de 

sessions informatives en cada centre o l’impuls 

del paper dels coordinadors de mobilitat, que han 

aconseguit excel·lents resultats tant en la inscrip-

ció dels estudiants en els distints programes de 

mobilitat com en la seva participació final. 

Hi ha altres mesures que també han ajudat a acon-

seguir l’increment del nombre d’alumnes en els 

diferents programes, com és ara l’organització de 

cursos d’idiomes de curta durada per a l’alumnat 

inscrit, el reconeixement, mitjançant un acord del 

Consell de Direcció l’any acadèmic 2004-2005, 

de la tasca de tutoria per part del personal docent 

i investigador, que duu aparellada una exempció 

docent; les millores en els programes informàtics 

de gestió dels programes de mobilitat i l’augment 

del finançament extern, a causa de l’increment 

dels ajuts (Direcció General d’Universitat, Consell 

de Mallorca, ajuntaments i Bancaixa).

La UIB té subscrits a hores d’ara 156 acords 

bilaterals ERASMUS amb universitats europees i 

més de 350 acords signats amb 36 universitats 

espanyoles (programa SICUE-Sèneca),  a més 

d’11 convenis bilaterals amb universitats de fora 

d’Europa per a l’intercanvi d’alumnat.  

A més, a partir de l’any acadèmic 2004-2005 

es  va aprovar una normativa de mobilitat de 

l’alumnat que garanteix el reconeixement dels 

estudis i inclou un nou tipus d’estudiant, el visi-

tant o freemover, que, procedent de qualsevol 

universitat d’arreu del món, pot cursar a la UIB 

una part dels seus estudis.

El nombre d’alumnes que participaren en programes
de mobilitat s’incrementà un 57 per cent respecte a 
l’any acadèmic anterior

274 inscrits per a l’any acadèmic 2006-2007

274 alumnes de la UIB s’han inscrit per parti-

cipar l’any acadèmic 2006-2007 en algun dels 

programes de mobilitat. Per poder participar-hi 

només cal que l’estudiant hagi cursat el primer 

any dels estudis universitaris, a més de tenir un 

bon nivell de l’idioma del país de destinació.

En el cas del programa ERASMUS, la Comissió 

Europea, a través de l’Agència Nacional 

ERASMUS, dota l’alumnat ERASMUS amb ajuts 

econòmics per tal de cobrir la diferència de nivell 

de vida entre el país d’origen i el país d’acollida. 

D’altra banda, la UIB col·labora complementant 

aquest ajut ERASMUS. A banda d’aquests, el 

Govern balear ofereix a cada estudiant una apor-

tació de 600 euros, i d’altres institucions, com 

ara diversos ajuntaments el Consell de Mallorca 

i Bancaixa, també ofereixen ajuts addicionals a 

l’alumnat de mobilitat. El nombre d’inscrits per 

participar en el programa ERASMUS és de 156 

estudiants. 

D’altra banda, 87 alumnes més s’han inscrit per 

participar en el programa SICUE-Sèneca, que 

propicia l’intercanvi d’alumnes entre universitats 

espanyoles. L’increment del nombre de places 

disponibles per als alumnes interessats a partir 

del passat any acadèmic és la causa que el 

nombre d’inscripcions hagi registrat un notable 

increment. Cal saber que tan sols fa dos anys els 

alumnes participants en aquest programa eren 

la meitat (44).

De la mateixa manera, si l’any acadèmic 2004-

2005 foren només cinc els inscrits per a rea-

litzar estades en universitats de fora de la 

Unió Europea, els inscrits per a l’any acadèmic 

2006-2007 ja arriben als 29. Aquest increment 

és degut a l’esforç per augmentar les places dis-

ponibles. En l’actualitat, la UIB manté convenis 

amb les universitats següents: Universitat de 

Texas a Austin, Universitat de Wisconsin a Stout 

(EUA); Institut Tecnològic de Monterrey (Mèxic); 

Universitat de Colima (Mèxic); Universitat de 

Guanajuato (Mèxic); Universitat Nacional de Cuyo 

(Argentina); Universitat Nacional de La Plata; 

Universitat Autònoma de Baja Califòrnia (Mèxic); 

Universitat Diego Portales (Xile); Universitat 

Mayor (Xile); Universitat del Turabo (Puerto 

Rico); Universitat Estatal de Gestió (Federació 

Russa).

www.uib.es/servei/sri/



156 estudiants d’arreu del món feren estades formatives a la UIB

Un total de nou projectes han rebut finançament 

durant l’any acadèmic 2005-2006 per poder 

ser desenvolupats en el marc de la convoca-

tòria d’ajuts a projectes d’internacionalització de 

facultats i escoles. Aquest finançament ha estat 

possible gràcies al programa d’ajuts per poder 

adequar les institucions universitàries al procés 

de Bolonya i impulsar accions per promoure la 

construcció de l’espai europeu d’educació supe-

rior (EEES) i als pressuposts del Vicerectorat de 

Relacions Exteriors.  Es tracta, per tant, d’una 

acció institucional per al finançament d’activitats 

adreçades a l’estudi i el desenvolupament de 

les relacions internacionals de les facultats i 

escoles. 

Els programes que s’han dut a terme són: 

Programa d’estímul a la internacionalització i 

professionalització dels estudis d’Enginyeria 

Agrícola de la UIB; Desenvolupament curricu-

lar en Fisioteràpia: Perspectives i aplicacions 

a la Unió Europea; Jornades per a la pro-

moció d’intercanvi d’estudiants de Química 

amb diversos països de la UE; l’elaboració de 

guies per a professors i alumnes estrangers 

del Departament d’Economia Aplicada; un Pla 

d’internacionalització dels estudis d’Educació 

Social; un Pla d’internacionalització dels 

estudis de Pedagogia i Mestre; una Jornada 

d’internacionalització de l’Escola Universitària de 

Turisme; i l’establiment d’un projecte Àsia Link, 

així com un darrer projecte que afecta els estudis 

de Filologia, Història, Geografia i Treball Social.

www.uib.es/servei/sri/
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No solament els alumnes han pogut gaudir 

d’ajuts per poder fer estades a d’altres univer-

sitats europees, també n’han gaudit el personal 

docent i investigador i els membres del personal 

d’administració i serveis. Durant l’any acadèmic 

2005-2006 la Conselleria d’Educació i Cultura 

del Govern de les Illes Balears obrí una convoca-

tòria d’ajuts per finançar  estades en universitats 

estrangeres, amb la finalitat que els membres 

del PDI i el PAS puguin conèixer la posada en 

pràctica de les directrius de l’espai europeu 

d’educació superior i facilitar-ne la implantació a 

la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D’altra banda, la UIB, en el marc del programa 

Sòcrates-ERASMUS, ha convocat aquest any 

acadèmic ajudes per finançar estades breus dels 

seus docents en universitats europees amb les 

quals hi ha signat un acord bilateral ERASMUS. 

L’objectiu d’aquestes visites docents són realit-

zar un seguit d’activitats: impartir vuit hores de 

docència  (la temàtica ha de ser pactada prèvia-

ment amb la universitat d’acollida); intercanviar 

experiències amb altres docents; contribuir a la 

promoció de la UIB amb l’objectiu de consolidar 

els acords existents i ampliar-los a altres àrees de 

coneixement; mantenir reunions amb els respon-

sables del programa ERASMUS per a la millora 

de la qualitat dels intercanvis, i també amb els 

estudiants ERASMUS de la UIB que realitzin 

estades en aquella universitat o amb aquells que 

el pròxim curs pretenen desplaçar-se a la UIB.

La mobilitat de docents i personal d’administració 

i serveis també s’ha impulsat a través del 

Programa d’ajuts per a activitats relacionades 

amb convenis de la UIB. Durant l’any acadèmic 

un total de 10.820 euros han estat destinats a 

subvencionar activitats que es realitzen en el 

mar dels convenis subscrits per la UIB o aque-

lles preparatòries de nous convenis. En el marc 

d’aquest programa han rebut ajuts 10 docents, 

2 membres del PAS i altres 3 professors d’altres 

institucions.

Finalment, dos professors de la UIB han obtin-

gut ajuts per realitzar estades d’investigació a la 

Universitat de Harvard, en el marc del conveni 

de col·laboració entre la Universitat de les Illes 

Balears i la Universitat Complutense de Madrid 

(Real Colegio Complutense).

www.uib.es/servei/sri/

Nou projectes han estat finançats en el 
marc de la convocatòria d’ajuts a projectes 
d’internacionalització de facultats i escoles

Ajuts a la mobilitat dels docents i el personal d’administració i serveis

156 alumnes de diverses universitats d’arreu 

del món escolliren la UIB per fer-hi una esta-

da formativa. Durant els mesos de setembre 

i febrer es dugueren a terme els programes 

d’acollida per a tots els programes de mobi-

litat. Els estudiants poden conèixer els tutors 

i caps d’estudis, que seran els seus res-

ponsables acadèmics, així com els alumnes 

de la UIB que col·laboren en el programa 

d’acollida, la missió dels quals és afavorir 

la integració dels nouvinguts durant les pri-

meres setmanes del curs. La UIB els facilita 

també la Guia per a alumnes de mobilitat, 

editada en anglès, castellà i català, que té 

com a finalitat donar una informació pràctica 

a l’alumnat nouvingut d’altres universitats tant 

estrangeres com de la resta de comunitats 

autònomes de l’Estat. La guia també és tra-

mesa a les universitats tant espanyoles com 

estrangeres amb l’objectiu que l’alumne ja la 

conegui abans d’emprendre el viatge.

Dels 156 alumnes que han realitzat durant 

aquest any acadèmic estades formatives a la 

UIB, 111 ho han fet en el marc del progra-

ma ERASMUS, 16 en el marc del programa 

SICUE-Sèneca, 20 en funció dels convenis 

bilaterals subscrits amb  universitats de fora 

de la Unió Europea i, finalment, nou alumnes 

sota la figura d’alumne visitant.

www.uib.es/servei/sri/
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L’any acadèmic 2006-2007 es generalitzarà per 

a tots els alumnes de primer curs, a tots els estu-

dis de la UIB, la tutoria de matrícula. Aquesta 

experiència desenvolupada en anys anteriors per 

algunes facultats i escoles de la UIB amb uns 

resultats prou interessants, ha mostrat l’eficàcia 

i la importància que per a l’alumnat té aquesta 

activitat acadèmica.

La tutoria universitària és l’activitat de caràcter 

formatiu que s’ocupa del desenvolupament aca-

dèmic, personal i professional de l’alumnat. Amb 

la tutoria universitària es pretén que l’alumne, a 

més de rebre una formació de qualitat, disposi 

d’un suport personalitzat que facilitarà la seva 

adaptació a la Universitat, com també altres 

importants avantatges com la planificació correc-

ta de l’itinerari curricular, l’optimització del rendi-

ment acadèmic o la facilitació de l’accés al món 

laboral. En aquest sentit, la tasca del tutor, com 

a servei essencial de la Universitat, serà triple: 

informació, formació i orientació de l’alumnat al 

llarg de l’estada a la Universitat.

Aquestes accions són més rellevants arran de la 

construcció de l’espai europeu d’educació supe-

rior, en el marc del qual la tutoria es converteix 

en un factor estratègic per a la millora de la qua-

litat de la formació universitària. El tutor esdevé 

una peça clau en el procés pedagògic orientat 

vers un aprenentatge autònom de l’alumne.

El model de tutoria està fonamentat en la inter-

venció educativa, és a dir, s’ocuparà principal-

ment dels aspectes acadèmics dels alumnes, 

sense oblidar el vessant personal: la millo-

ra en el rendiment, l’ampliació d’expectatives, 

l’aprofitament de tots els serveis que ofereix la 

Universitat i l’orientació professional. En con-

cret, l’acció tutorial pretén assolir els objectius 

següents:

1. Facilitar el procés d’integració i adaptació dels 

nous alumnes al sistema universitari.

2. Cercar la implicació dels nous alumnes en la 

vida de la institució, i alhora incrementar l’ús dels 

serveis que hi ha disponibles.

3. Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, 

cosa que suposa un seguiment de l’activitat 

discent amb la finalitat de detectar i resoldre 

problemes d’aprenentatge, augmentar la moti-

vació i evitar la deserció, per potenciar l’èxit en 

els estudis.

4. Oferir orientació acadèmica personalitzada 

que permeti prendre decisions per configurar 

un itinerari òptim amb la planificació del currí-

culum.

El context específic de cada titulació resulta un 

factor determinant dels objectius i continguts, 

per això cal un pla d’acció tutorial concret i 

específic per a cada facultat o escola de la UIB. 

Així doncs, l’alumnat de nou ingrés a la UIB s’ha 

d’incorporar al programa de tutorització que esta-

bleixi cada facultat o escola sota les directrius 

fixades pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica. 

www.alu.uib.es/ca/estudiants/acolliment/

La UIB implanta la tutoria per a tots els alumnes

T’oferim:

  - Assessorament i atenció personalitzada.

  - Informació actualitzada de la Universitat i de l’exterior.

  - Material d’autoconsulta i ordinadors en xarxa per fer recer- 

   ques d’informació.

Hi trobaràs informació sobre:

  - Ampliació dels teus estudis: estudis de segon cicle, postgraus,  

  doctorats, etc.

  - Beques, ajuts i programes d’intercanvi.

  - Premis i concursos.

  - Cursos, seminaris, congressos, conferències i cursos d’estiu.

  - Activitats culturals i esportives.

  - Allotjament.

  - Borses de treball.

Sempre tendràs resposta: si no disposam de les dades que ens sol·licites, 

t’adreçarem al servei adequat.

Servei d’Informació

Universitat de les Illes Balears

Edifici Ramon Llull

Cra. de Valldemossa, km. 7,5

07122 Palma

Tel.: 971 17 29 39

Fax: 971 17 20 64

informacio@uib.es

www.uib.es/informacio

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21 hores

Vine al SI, t’informarem !
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El passat dia 5 d’abril es varen celebrar les 

eleccions a representants dels alumnes tant al 

Consell d’Estudiants com les juntes de facultat 

i escola i als consells de departament. Un total 

de divuit meses electorals foren repartides pels 

distints edificis del campus. 

Com a conseqüència del procés electoral, aquest 

any acadèmic, doncs, s’ha produït un relleu en 

el plenari del Consell d’Estudiants de la UIB, que 

és el màxim òrgan de representació estudiantil 

en l’àmbit universitari. Segons els Estatuts i la 

normativa electoral de la Universitat, el plenari 

del Consell d’Estudiants ha de tenir un repre-

sentant per estudi i un representant addicional 

per cada quatre-cents alumnes matriculats per 

estudi. 

El passat dia 19 de maig es reuní el nou plenari, 

format pels cinquanta-tres estudiants. De les 

dues candidatures presentades, l’encapçalada 

per Joan Ensenyat, estudiant d’Economia, obtin-

gué trenta vots, és a dir, la majoria absoluta. 

El nou president del Consell d’Estudiants consti-

tuí la comissió permanent, que en la seva prime-

ra reunió el passat 5 de juny distribuí les distintes 

vocalies. Així, la nova comissió permanent del 

Consell d’Estudiants és formada per:

President: Joan Enseñat Rodríguez

Secretària: María José Morales Mateo

Tresorer: Gabriel Crespí Sastre

Vocal d’Infraestructures: Xisco Caimari

Vocal de la Plana Web: Xim Berga

Vocals d’Activitats: Cristina Amengual i Robert Mir

Vocal Pitiüses i Menorca: Xavi Ferrer

Vocals Comunicació: Neus Oliver i Lluís Berga

Vocal d’Atenció a l’Alumnat: Cinthya Jaime

Vocal de Relacions Institucionals: Marga Alemany

Vocal d’Associacions: Antonio de Villalonga

www.uib.es/estudiants/consell_estudiants/

index.html

La representació

Relleu en el Consell d’Estudiants

L’acolliment 

El curs acadèmic 2005-2006 la UIB continuà l’experiència iniciada 

durant el curs anterior d’oferir als alumnes nouvinguts a la UIB unes 

Jornades d’Acolliment a cada facultat o escola.

Aquestes jornades d’acolliment organitzades per cada facultat o escola, 

amb el suport de l’Institut de Ciències de l’Educació i el Vicerectorat 

d’Ordenació Acadèmica, es duen a terme durant la setmana prèvia 

a l’inici del curs acadèmic, és a dir, del dia 25 de setembre al dia 4 

d’octubre. Cada facultat o escola ha seleccionat un matí per al desen-

volupament de les Jornades d’Acolliment a l’edifici on es cursaran les 

classes corresponents durant tot el curs acadèmic.

Les Jornades d’Acolliment tenen com a objectius primordials donar 

la benvinguda a tots els grups de primer curs i oferir-los un conjunt 

d’informacions bàsiques i d’utilitat per incorporar-se a les activitats uni-

versitàries. La informació difondrà, entre els alumnes, els trets generals 

de la UIB, els serveis principals, els serveis a disposició de l’alumnat o 

les possibilitats de participació en la vida universitària: les Jornades no es 

limitaran a l’aspecte estrictament acadèmic. Alhora, es mostraran recur-

sos, estratègies i tècniques per facilitar la transició d’aquests alumnes 

a la Universitat, etc. Tot això, amb els objectius principals de facilitar la 

integració a la vida universitària i de millorar l’aprenentatge i el rendiment 

dels alumnes.

Finalment, cal esmentar que els alumnes nouvinguts poden disposar 

d’informació sobre les Jornades d’Acolliment a través de diferents canals: 

a la carpeta de matrícula dels estudis que inicien, a la pàgina web de 

la Universitat de les Illes Balears (www.uib.es) i a través de les tutories 

de matrícula.

www.alu.uib.es/ca/estudiants/acolliment/



Els alumnes de l’Escola d’Hoteleria de les Illes 

Balears Nauka Hurtado Morales (cuinera) i 

Antoni Guillem Adrover (ajudant) guanyaren el 

segon premi del Concurso Nacional de Jóvenes 

Cocineros de Segòvia 2006. Ambdós són alum-

nes de segon de Tècnic en Cuina de l’Escola, i 

el seu professor i tutor és Sebastià Esteva Roig. 

Presentaren el plat “paletilla de ciervo rellena 

de pa amb oli con cucharadita de apio con frito 

de pascua, timbal de greixonera de manitas 

de cerdo y verduritas confitadas en aceite de 

vainilla”.

D’altra banda, Juan Carlos Juárez, alumne de 

l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, acon-

seguí el premi nacional Maestro del Espresso 

Junior 2006, promogut per Illycaffè i Spaziale. 

Juan Carlos Juárez va superar 29 altres alumnes 

de les principals escoles d’hoteleria i restaura-

ció d’Espanya i va aconseguir posar a punt la 

maquinària i ajustar els paràmetres necessaris 

de temps, volum i dosi de cafè per preparar, 

extreure i presentar un cafè espresso perfecte i 

un cappuccino en només 15 minuts.

Sense deixar l’Escola d’Hoteleria, Kerrin Ferner 

es féu amb al primer premi del Concurs 

Regional Bacardi-Martini Grand Prix Escuelas 

de Hostelería.

D’altra banda, Maria Sbert Rigo, estudiant de 

primer d’Administració i Direcció d’Empreses a 

la UIB, i diplomada en Enginyeria Tècnica en 

Informàtica de Gestió també per la UIB, va ser 

guardonada amb el primer premi Estel Narrativa 

Curta, certamen que convoca l’empresa Estel 

Enginyeria i Obres. L’obra guardonada té per títol 

El trencaclosques.
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Premis extraordinaris 
de llicenciatura

Marina Rodríguez Dexclaux Biologia (pla 1997)  2004-2005

Miguel D. Ferrer Reynés Bioquímica (pla 1997) 2004-2005

Roberto José Soler Juan Física (pla 1997)  2004-2005

Maria Isabel Font Mestre Psicologia   2004-2005

Maria Magdalena Pons Esteva Geografia 2004-2005

Ana Belén Carmona Sánchez Filologia Hispànica  2004-2005

Maria Pocoví Massanet Filologia Catalana  2004-2005

Antònia Juan Vicens  Història de l’Art  2004-2005

Antonio Jesús Aguiló Bonet Filosofia   2004-2005

Joan Llull Cabrer  Economia   2004-2005

Albert Riquelme Costa Psicopedagogia  2004-2005

Beatriu Pons Comella Pedagogia   2004-2005

David Vich Comas   Dret   2002-2003

María Belén Aige Mut Dret   2004-2005

Juan C. Jiménez Herranz  Enginyer en Informàtica (segon cicle) 2004-2005

Alumnes guardonats



2� 

La millora dels distints indicadors de qualitat 

de la producció universitària ha estat l’objectiu 

essencial del pressupost de la UIB per a l’any 

2006, i entre aquells la millora de la dotació i 

de la qualificació del personal ha estat una fita 

prioritària del Rectorat de la UIB.

El document pressupostari de l’any 2006, que 

ha destinat 250.000 euros a la dotació de places 

als serveis administratius deficitaris, i incremen-

tava en un 4 per cent el capítol de formació 

del personal d’administració i serveis, ha reblat 

l’increment en dotació de personal que la UIB ha 

enregistrat en els últims anys i que ha aconseguit 

incrementar la ràtio PAS/PDI.

Aconseguida, per tant, una plantilla dimensio-

nada, els esforços s’han dirigit i es dirigiran els 

propers anys a un increment de la formació dels 

treballadors, el creixement dels cossos funciona-

rials a expenses del personal laboral i contractat i 

a una recerca de la qualitat en el servei a la resta 

de la comunitat universitària. 

Aquest és l’objectiu principal del Pla estratè-

gic de la Gerència (Qualitat a la gestió), que 

s’enllestí durant l’any acadèmic 2004-2005 i 

que no finalitzarà fins a l’any 2007. La Gerència 

i l’Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP) 

fan el seguiment i l’avaluació del desplegament 

del pla, que afecta la major part d’unitats 

administratives i de serveis de la institució. 

Actualment hi ha creats 23 comitès de qualitat 

a les diferents unitats i/o els serveis de la UIB. 

La labor d’aquests comitès ha fet possible que 

s’assoleixin molts dels objectius del pla de qua-

litat a la gestió.

S’ha establert un procés de millora contínua 

i s’ha augmentat l’eficàcia i l’eficiència de la 

gestió interna. Per altra part cal destacar que la 

majoria d’unitats de gestió ja tenen una carta de 

serveis i que hi ha en marxa diferents iniciatives 

per fomentar l’accessibilitat de tots els serveis i 

assegurar l’orientació a l’usuari.

En el marc del PEG s’ha organitzat amb gran 

èxit un concurs de propostes de millora que ha 

recollit un total de 111 suggeriments realitzats 

pel personal d’administració i serveis. Altres 

metes assolides són: el document de plantilla 

del PAS, la creació de la Comissió Assessora dels 

Recursos Humans, la realització d’una valoració 

del clima laboral entre el PAS, etc.

Primer Concurs de Propostes de Millora

Com s’ha esmentat, durant aquest any acadè-

mic s’ha convocat i resolt el primer Concurs de 

Propostes de Millora, impulsat per la Gerència 

de la UIB a través de la Comissió Assessora de 

Recursos Humans (CARHU), amb l’objectiu de 

potenciar els recursos humans de la institució. 

L’èxit de la convocatòria quedà palès amb les 

111 propostes presentades, que es resolgueren 

en quatres premis i cinc accèssits en quatre 

categories:

1. Propostes de millora que han tingut com a 

objectiu afavorir que les persones de la institució 

estiguin més satisfetes i/o millorar el clima labo-

ral de la institució. És el cas de les presentades 

per l’equip guanyador, format per Miquel A. Clar, 

Josep A. Frau, Maribel Barceló i Simon Genestra; 

i per l’equip de María José Domingo, Mercè Moll, 

Apol·lònia Saletas, Maria Saletas i Irene Vich 

(accèssit).

Una plantilla implicada en la millora
del servei a la comunitat

111 propostes presentades al primer Concurs de Propostes  
de Millora es resolgueren en quatre premis i cinc accèssits

Maria Saletas, Mercè Moll i Irene Vich.

Maria Teresa Bonet i Isabel Espina.
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2. Suggeriments que pretenen augmen-

tar l’eficàcia de la gestió i/o la satisfacció 

de l’usuari o el clients, com els presentats 

per l’equip guanyador de Mercedes Duran, 

Paloma Insua i Eduardo del Valle (guanyadors) 

o per l’equip format per Isabel Casado, José M. 

Mellado, Isabel Montoro i Magdalena Obrador 

(accèssit).

3. Idees per agilitar un procés i/o disminuir el 

temps d’execució d’aquest procés, com la guan-

yadora, presentada per Miquel Llabrés i Domènec 

Garcies, o la que quedà en segon lloc, redactada 

per l’equip format per Maribel Baltasar i Eduardo 

Vivancos; i en tercer lloc, de Neus Segura, Joan 

F. Frau, Carme Ribas, Asunción Campello i Pilar 

Blanco (accèssits).

4. Propostes que tenen per finalitat augmentar 

l’eficiència de la gestió (estalviar doblers, dismi-

nuir el consum de recursos…). En aquest apar-

tat s’alçà guanyadora la proposta de Margalida 

Rubí, Isabel Espina, Isabel Masia, Elena Mas i 

Maria Teresa Bonet; mentre que rebé un accès-

sit la presentada per Miquel A. Clar, Josep A. 

Frau, Maria del Mar Sánchez, Maribel Barceló 

i Simó Genestra.

L’any acadèmic que finalitza començà, d’altra 

banda, amb la signatura d’un nou conveni 

col·lectiu per al PAS laboral de la UIB, que 

va entrar en vigor el 17 d’agost de 2005 i que 

incorporà entre d’altres novetats l’augment de 

retribució per hora extraordinària treballada, el 

pas de personal laboral a funcionari, la figura 

del teletreball i els nous grups per a persones 

amb discapacitat, entre d’altres.

D’altra banda, el passat mes de desembre de 

2005 el Rectorat aprovà tot un conjunt de mesu-

res per a la conciliació de la vida laboral amb 

la vida familiar. Es tracta d’una adaptació de la 

normativa estatal i autonòmica en aquest àmbit. 

El conjunt de mesures ha suposat una consi-

derable millora de les condicions laborals tant 

de funcionaris com de personal laboral. Aquest 

acord s’aprovà com a acord normatiu al Consell 

de Govern del dia 16 de juny de 2006.

L’objectiu immediat de la Gerència de la UIB és en 

aquesta línia de recerca de la qualitat, l’obtenció 

de la certificació com a Empresa Excel·lent que 

atorga l’Institut de Desenvolupament Industrial 

de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Actualment (2005-2006) la comunitat autònoma 

compta amb 21 empreses que han superat 

l’auditoria de qualitat que duu a terme l’IDI. 

En cas d’aconseguir la certificació, la UIB seria 

la primera administració pública de les Illes 

que seria inclosa en el Catàleg d’Empreses 

Excel·lents.

www.uib.es/servei/opp/

L’objectiu immediat de la 
Gerència de la UIB és obtenir 
la certificació
com a Empresa Excel·lent 
que atorga l’Institut de 
Desenvolupament Industrial

Maribel Barceló, Maria del Mar Sánchez, Josep A. Frau i Miquel A. Clar.

Catalina Vidal i Eduardo Vivancos.



El Consell de Govern del passat dia 16 de juny 

aprovà un document de plantilla del Personal 

d’Administració i Serveis de la UIB, una assigna-

tura pendent des de que s’aprovà un document 

anàleg pel Personal Docent i Investigador i que 

es contemplava en el Pla Estratègic de la UIB i en 

el Pla Estratègic de Gerència. El Gerent de la UIB 

ens dóna les claus d’aquest document cabdal que 

regirà fins a finals de 2007 la política de personal 

de la UIB pel que fa al PAS.

Quines són les raons que reclamaven un 

document de plantilla com l’aprovat i 

quins són els seus trets més rellevants?

Durant els últims anys la plantilla del PAS a 

la UIB ha crescut de manera especial, com a 

conseqüència de la creació de nous estudis, de 

nous serveis, més edificis, etc. En l’actualitat els 

550 membres del PAS constitueixen una plantilla 

d’acord amb les dimensions de la institució i el 

seu nombre total de PDI. En molts casos, però, el 

creixement s’ha dut a terme en base a personal 

laboral, com també en base a contractats de dura-

da determinada, persones que no disposen de 

plaça com a personal laboral ni de funcionari però 

que desenvolupen una tasca de la qual la UIB no 

pot prescindir. És a dir, ja no es tracta de contrac-

tes per llocs de treball conjuntural sinó que han 

esdevingut estructurals. El personal laboral està 

especialment concentrat al Servei de Biblioteca 

i Documentació, al Centre de Tecnologies de la 

Informació i una part important està disgregada 

en diversos serveis, a excepció dels Serveis 

Centrals i les Secretaries. 

En termes percentuals del total de la plantilla del 

Personal d’Administració i Serveis de la UIB, al 

voltant d’un 45 per cent correspon a personal fun-

cionari i un 55 per cent a personal laboral, consi

derant que en aquest darrer bloc s’hi afegeixen els 

esmentats contractes de duració determinada. 

El document de plantilla, doncs, ve a donar 

resposta a diversos problemes que ens ocasiona 

aquesta estructura actual: descompensació dels 

cossos generals de funcionaris; gran percen-

tatge de personal laboral i el voluminós bloc de 

contractats de durada determinada, teòricament 

conjunturals, que com he dit han esdevingut 

estructurals.

L’acció de més envergadura és, potser, la 

promoció del personal laboral a personal 

funcionari. A què respon aquesta inicia-

tiva?

Algunes de les accions que inclou el document 

de plantilla venen inspirades per les modifica-

cions legislatives. Tan la Llei de Funció Pública 

estatal com la de la comunitat autònoma..- actual-

ment en tramitació parlamentària- especifiquen 

l’obligatorietat de que el personal al servei de 

l’administració pública sigui personal funcionari. 

Només reserva a personal laboral determinades 

tasques, com és ara les de manteniment i vigi-

lància. La resta, i sobretot la prefectura orgànica 

estarà reservada per llei als funcionaris.

L’estructura actual del PAS de la UIB reclamava, 

per tant, una promoció horitzontal de personal 

laboral a funcionari, ja que si a partir d’ara totes 

les places que crearà la UIB seran de funcionari, 

calia donar l’oportunitat a tot el personal laboral a 

accedir a aquesta condició. Evidentment es tracta 

d’una promoció voluntària, però que redunda en 

benefici del personal laboral, ja que les seves 

places són a extingir -en cas de jubilació i exce-

dència- i a partir d’ara no tindran oportunitat de 

promoció.

El document de plantilla preveu l’equiparació dels 

grups de personal laboral amb els grups de perso-

nal funcionari i, també preveu, tres convocatòries 

de promoció horitzontal. Les dues primeres es 

convocaran respectivament els anys 2006 i 2007, 

mentre que una tercera es convocarà dos anys 

després de que s’hagi realitzat la darrera promo-

ció dins el personal laboral.
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“La UIB té ara una plantilla 
d’Administració i Serveis
ben dimensionada però que cal 
reestructurar”

Andreu Alcover Ordinas,  gerent de la UIB



Això vol dir que no hi haurà més promo-

cions de personal laboral a la UIB?

El document de plantilla recull en el seu article 

2 les darreres promocions de personal laboral. 

Seran quinze promocions: cinc al Servei de 

Biblioteca i Documentació, cinc al Servei de 

Tecnologies de la Informació i altres cinc repar-

tides entre diversos serveis. Aquestes quinze 

persones tindran l’oportunitat de promocionar a 

la Funció Pública dos anys després d’haver pres 

possessió com a personal laboral.

Vol dir, doncs, que el document de planti-

lla mitigarà la descompensació actual de 

l’estructura del PAS?

Així ho esperam. Com a conseqüència de 

l’evolució de la plantilla, el cos funcionarial està 

absolutament descompensat a la UIB, tant pel 

que fa als cossos generals com als cossos especí-

fics, tot i que aquests darrers en menor grau. Cal 

tenir en compta que els cossos generals només 

disposen de sis persones del Grup A i en canvi del 

Grup I del personal laboral, és a dir l’equiparable, 

sumen al voltant de quaranta.

El problema és que en el moment actual hi 

ha pocs funcionaris del Grup A ja que dels sis 

esmentats un es el gerent i altres dos ja tenen 63 

anys i són a prop de la jubilació. Cal doncs, nodrir 

els cossos superiors del funcionariat.

D’altra banda, i amb l’objectiu d’anar nodrint 

de personal els grups superiors, el document 

de plantilla també preveu promocions dins el 

cossos funcionarials. En concret, es preveuen sis 

places de promoció del grup B al grup A; quinze 

places de grup C a grup B; quaranta places del 

grup D a C i dues places del grup E a D. Quant 

als cos de funcionaris de Biblioteca, es preveu 

una plaça de grup B a grup A; i dues del grup 

C al grup B.

I què preveu el document de plantilla 

amb totes les persones que treballen amb 

contractes de duració determinada?

El document preveu la consolidació d’un 80 per 

cent de les places actualment ocupades per 

persones amb contractes de duració determi-

nada que han esdevingut estructurals (unes 47 

places). Una vegada dotades aquestes places 

sortiran a oposició lliure. L’any 2006, el pressu-

post dotà 21 places i la resta es dotaran en el 

pressupost del 2007.

Quins altres punts rellevants preveu el 

document?

Paral·lelament a les promocions horitzontals com 

les verticals, ja dins el cos funcionarial, el docu-

ment de plantilla preveu la possibilitat de convocar 

oposicions lliures. De fet aviat es publicarà una con-

vocatòria d’oposicions - segona quinzena de juliol- 

per funcionaris auxiliars administratius de cossos 

generals. En concret es tracta de 22 places.

D’altra banda, el document també preveu la crea-

ció d’una comissió constituïda per la Gerència i 

els representants del treballadors amb l’objectiu 

de racionalitzar els criteris que han d’inspirar 

l’increment de plantilla. 

Finalment el document també contempla la inte-

gració de persones en capacitat física o psíquica i 

estableix les passes per poder assolir els percen-

tatges de les places que es convoquin a oposició 

lliure que marca la llei. 

2� anuari 2005 - 2006

Nomenaments

El doctor Carlos Juiz García, professor titular d’escola universitària del 

Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, va ser nomenat, 

dia 18 d’octubre, director de l’Oficina de Planificació i Prospectiva, 

en substitució de la senyora Paula Maria Aguiló Segura. El doctor 

Juiz és membre del grup d’Arquitectura i Comportament de Sistemes 

Informàtics i de Comunicacions (ACSIC).

Dia 30 de maig de 2006 Francesca Llabrés Segura va ser nomenada 

directora del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic , càrrec vacant 

des de la dimisió del doctor Jaume Rosselló.

El dia 23 de maig de 2006 va ser nomenat director de l’Oficina de 

Convergència i Harmonització Europea el doctor Juan José Montaño 

Moreno en substitució d’Ana M. Munar Chacártegui. El doctor Montaño 

és membre del grup de Recerca d’Anàlisi de Dades (GRAD) del 

Departament de Psicologia.

D’altra banda, dia 27 de juny, el doctor Fèlix Grases substituí  la doctora 

Margalida Gili qui cessà a petició pròpia com a directora de l’Institut 

Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS)

Fèlix GrasesJuan José MontañoFrancesca LlabrésCarlos Juiz
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«No seas una higuera estéril, como la que Jesús maldijo. Sé un dosel de 

sombra como aquel que dio amparo a la infancia de Rómulo y Remo, hijos 

gemelos de Rea Silvia y del dios Marte y fundadores de Roma, que ama-

mantó la mujer-loba y crió el pastor Faústulo.

»Que nadie se atreva a despojarte de tus pámpanos y dejarte desnuda, que 

siempre se abran tus hijos ufanos de su fisura escarlata que quizá tentó a 

Adán en el paraíso.»

Amb la lectura d’aquest text que titulà «Ensalmo a la higuera» l’escriptor 

Cristóbal Serra va cloure la plantada d’un exemplar de Ficus carica en 

memòria del seu nomenament com a doctor honoris causa de la UIB. Fou 

el passat dia 12 de gener.

Amb la seva lletra menuda, l’autor de Viaje a Cotiledonia estampà la seva 

signatura al Llibre d’Honor de la UIB, just davall un text en el qual recollia 

una citació del primer dels seus llibres, Péndulo: «Es mucha la honra que 

ha recibido de la Universidad de les Illes este escritor “crepuscular”, inquie-

to a esta “edad sombría” y que escribió en su primicia literaria (Péndulo) 

estas palabras: Los hombres somos unas sombras que algunas veces nos 

mezclamos con la luz de un crepúsculo. Nada más.»

La solemne cerimònia d’investidura s’inicià amb la lloança a la seva 

trajectòria literària i humana. El doctor Perfecto Cuadrado establí certs 

paral·lelismes entre la seva biografia i la de Camilo José Cela o Fernando 

Pessoa. Afirmà que totes les maneres en què hom s’ha referit a ell —escrip-

tor, traductor, investigador, professor— no són més que disfresses del qua-

lificatiu del qual és mereixedor, el de poeta.

Tot just acabat el parlament del doctor Cuadrado, el Rector de la UIB, doctor 

Avel·lí Blasco, lliurà l’anell i el birret, juntament amb el títol, al nou doctor 

honoris causa per la UIB, enmig de l’aplaudiment dels assistents, autoritats 

Cristóbal Serra signant al llibre d’honor de la UIB sota la mirada del 
doctor Perfecto Cuadrado.

D’esquerra a dreta: el doctor Miquel Roca; la doctora Giselle Marty; el doctor Avel·lí Blasco, rector de la UIB; el doctor Francisco J. Ayala i la seva 
esposa; i el doctor Camilo José Cela Conde.

Reconeixements, guardons, premis, nomenaments... 
Vet aquí una mostra dels que han estat vertaders protagonistes de l’any acadèmic 2005-2006 

2005-2006,
els protagonistes
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polítiques i acadèmiques, professors de la UIB i 

un bon nombre de fidels seguidors de l’obra de 

Cristóbal Serra.

L’escriptor començà el seu discurs, que duia per 

títol «En torno a la autoexpresión o elogio a la 

sencillez», advertint que la llengua no és un acte 

de lliure elecció. Al contrari, és la llengua «que 

m’ha visitat —digué—, de la mateixa manera 

que mai no he anat a la recerca de la poesia, 

esper que em visiti». El conreador de l’aforisme 

i inventor de la nòtula, defensà l’austeritat com 

a fonament de la riquesa literària rebutjant tot 

barroquisme i féu una defensa del gènere curt, 

que aprofita tot el pes específic de cada paraula, 

davant qui pugui pensar que no haver escrit una 

novel·la el preocupa. «El cultiu de la micrologia 

—afirmà— m’ha permès expressar opinions poc 

ortodoxes, contingudes en diccionaris; ha fet 

possible realitzar viatges quimèrics que poden 

passar per un mirall crític de la bogeria del món.» 

Després de donar alguns trets per ajudar a com-

prendre les influències que traspua la seva obra, 

reivindicà la infància com a gran il·luminadora de 

la vida, com a gran preservadora, l’amulet amb 

el qual hom pot mantenir-se incontaminat, l’únic 

que permet la rebel·lió poètica.

Genetista i humanista: Francisco J. Ayala

Durant l’any acadèmic 2005-2006 també rebé 

el reconeixement de la UIB el doctor Francisco 

J. Ayala, que havia estat nomenat doctor hono-

ris causa de la UIB el setembre de 2004. La 

genètica de poblacions i l’evolució biològica han 

estat els camps de recerca essencials del doctor 

Ayala, que ha destacat particularment en l’àmbit 

de l’evolució humana, l’estructura genètica dels 

protozous paràsits i en l’evolució de la malària. 

Autor de més de vuit-cents articles i dinou llibres, 

el doctor Ayala fou investit doctor honoris causa 

el passat dia 11 de maig de 2006 a la UIB en 

una solemne cerimònia en el que fou apadrinat 

pel doctor Camilo José Cela.

El doctor Ayala, que plantà un cedre del Líban 

com a testimoni de la seva presència entre la 

comunitat universitària, ha tingut i té encara una 

relació continuada amb la UIB i de fet participa 

amb el Laboratori de Sistemàtica Humana, que 

dirigeix el doctor Cela, en l’establiment d’un índex 

de confiança quantitatiu dels tàxons fòssils.

El doctor Ayala dedicà la seva lliçó magistral a 

Charles Darwin, de qui afirmà que completà la 

revolució copernicana estenent-la als organis-

mes, perquè introduí en l’àmbit de la biologia 

la noció de sistema natural de matèria en movi-

ment explicable per la raó humana.

Ayala es mostrà partidari d’una humanística del 

científic com a garantia per a l’observació dels 

avenços científics des d’una perspectiva ètica. 

Criticà la incoherència de la societat actual, 

immersa en un món vertiginosament canviant 

pels avenços dels coneixement però que encara 

consulta les seccions d’astrologia dels diaris.

Serrat: per la llibertat

Canta per espantar els dimonis però del seu 

treball ingent n’ha fet una prova de llibertat. 

Joan Manuel Serrat ha estat durant l’any aca-

dèmic 2005-2006 el tercer guardonat amb el 

Premi Juníper Serra de la Fundació Càtedra 

Iberoamericana, un premi que han obtingut 

l’empresari Gabriel Barceló i el doctor Manuel 

Elkin Patarroyo i que té com a objectiu distingir 

personalitats o empreses que hagin excel·lit per 

la seva activitat social o cultural dins la comunitat 

iberoamericana de països.



Cristóbal Serra, Francisco J. Ayala i Joan Manuel 

Serrat han rebut l’homenatge de la comunitat 

universitària, però durant aquest any acadèmic 

2005-2006 han estat molts els membres de la 

UIB que han estat distingits per altres institucio-

ns i entitats. 

Alguns ho han estat per tota una vida de dedica-

ció, d’altres per una aportació destacada. 

Així, el Govern de les Illes Balears atorgà el 

premi Ramon Llull de la comunitat autònoma 

de les Illes Balears de l’any 2006 al doctor 

Fèlix Grases, catedràtic de Química Analítica 

de la Universitat de les Illes Balears, en reco-

neixement de la seva tasca docent i de la seva 

brillant labor d’investigació dins el camp de la 

química analítica aplicada a la medicina renal. 

Pel rigor amb què sempre ha dut a terme les 

seves recerques, rigor que li ha reportat un gran 

prestigi professional i importants èxits en la seva 

disciplina científica. 

El doctor Grases recollí el premi en una ceri-

mònia celebrada dia 28 de febrer de 2006 a 

Eivissa. 

El dia 30 de novembre l’escriptor Biel Mesquida, 

membre del personal d’administració i serveis 

de la UIB, rebé la Creu de Sant Jordi, guardó 

amb el qual la Generalitat de Catalunya distin-

geix les persones que destaquen en la defensa 

de la identitat i de la restauració de la persona-

litat d’aquesta identitat o més generalment en el 

pla cívic i cultural. 

L’acte de lliurament es dugué a terme a la sala 

d’actes del Palau de Montjuïc de Barcelona. 

D’altra banda la seva obra Els detalls del món, 

obtingué el passat més de juny el Premi Nacional 

de Literatura de Catalunya. 

El guardó serà lliurat el proper 22 d’octubre a  

l’Auditori de Girona. Biel Mesquida va néixer 

a Castelló de la Plana l’any 1947 de pares 

mallorquins i viu a Mallorca des de la infantesa. 

Treballa a la UIB des de 1982.

Maria de la Pau Janer (Palma 1966), escrip-

tora i professora del Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística General de la Universitat 

de les Illes Balears, va ser guardonada tot just 

començar l’any acadèmic amb el premi Planeta 

de novel·la corresponent a l'any 2005, que con-

voca l’editorial Planeta, amb la novel·la Pasiones 

romanas. 

L’escriptor peruà Jorge Baily en fou el finalista 

amb la novel·la Y de repente un ángel.
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En el cas de Joan Manuel Serrat, el patronat de 

la Fundació, format per la Universitat de les Illes 

Balears i un conjunt d’institucions públiques i 

empreses, el proposà pel seu coratge civil en 

defensa de les idees democràtiques de justícia 

i llibertat; per la seva capacitat per viure i fer 

conviure en dos mons culturals diferents; per 

la seva defensa de les identitats pròpies; per la 

important difusió del coneixement de la llengua 

catalana en el continent americà; per la seva 

qualitat com a poeta i cantant i, finalment, per la 

seva destacada personalitat, que ha mantingut 

en la seva llarga trajectòria artística.

VII Premi d’Assaig i Creació sobre 

Tecnologies de la Informació Nadal Batle 

i Nicolau

El teleespectador paquiderm. El tractament 

audiovisual del patiment, del doctor Francesc 

Torralba i Roselló, resultà ser l’obra guanya-

dora del VII Premi d’Assaig i Creació sobre 

Tecnologies de la Informació Nadal Batle i 

Nicolau. El guardó es va fer públic el passat dia 

7 de desembre. Els membres del jurat valoraren 

el fet que l’obra presenta una reflexió lúcida i 

documentada sobre la influència que els mit-

jans de comunicació audiovisuals han tingut i 

encara tenen en l’evolució dels valors morals 

contemporanis.

Francesc Torralba i Roselló és doctor en Filosofia 

per la Universitat de Barcelona (1992) i doctor en 

Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya 

(1997). Actualment és membre col·laborador 

de l’Institut Borja de Bioètica, professor titular 

de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i 

cap d’Investigació de la Càtedra Ramon Llull 

Blanquerna.

Guardons i reneixements

Biel Mesquida Dr. Fèlix Grases Maria de la Pau Janer
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Hi ha dos professors universitaris que han rebut 

durant aquest any acadèmic un sentit homenat-

ge en arribar l’hora de la seva jubilació. Per una 

banda, el doctor Guillem Mateu, professor emèrit, 

rebé el passat dia 24 de maig de 2006 un sentit 

comiat de tot el Departament de Biologia en 

reconeixement de la seva trajectòria científica i 

acadèmica. 

Guillem Mateu Mateu va néixer a Caimari l’any 

1930. Fou un dels primers a cursar la llicenci-

atura de Biologia a la Universitat de Barcelona 

l’any 1956. Es doctorà en aquesta universitat 

l’any 1966 i un any més tard ingressà com a 

investigador a l’Institut Espanyol d’Oceanografia, 

organisme que no abandonà fins a l’any 1995 

amb motiu de la seva jubilació. Des de la seva 

tornada a Mallorca fou un dels grans impulsors 

de la instauració dels estudis de Biologia a 

l’illa, sobretot des del càrrec de president de la 

Societat d’Història Natural de les Illes Balears. 

Des de 1972 a 1996 fou professor de micropa-

leontologia i, a partir de 1996, professor emèrit 

de la UIB.

És autor de més de dos-cents treballs publicats 

sobre micropaleontologia, l’estudi dels micro-

organismes fòssils i actuals com a indicadors 

dels canvis climàtics i ambientals a través de 

la història geològica i biològica de la Terra. En 

l’actualitat, el doctor Mateu prepara un atles 

micropaleontològic de l’Antàrtida i de l’àrea 

atlanticomediterrània sobre la base de dues mil 

micrografies electròniques de foraminífers indi-

cadors cronoestratigràfics i oceanogràfics. Des 

del Laboratori de Micropaleontologia de la UIB el 

doctor Mateu assessora sobre projectes de recer-

ca d’arreu del món, i a la vegada ha impulsat un 

actiu grup de recerca.

Estret col·laborador de l’eminent micropa-

leontòleg i naturalista doctor Guillem Colom 

Casasnovas, el doctor Mateu treballa també 

en una actualització taxonòmica de les més de 

dues-centes cinquanta espècies noves descrites 

pel savi solleric. 

D’altra banda la Caixa de Balears, «Sa Nostra», i 

la UIB reteren el passat dia 31 de maig de 2006 

un homenatge al professor Vicenç Moratal, per 

la seva dedicació a un projecte que ja va per la 

dissetena edició: el Club d’Inversió Sa Nostra. 

L’homenatge va tenir lloc després del lliurament 

dels diplomes als alumnes guanyadors de l’edi-

ció d’enguany.

Amb motiu de la jubilació del doctor Moratal, 

prenen el relleu com a coordinadors del Club 

de Borsa la doctora Margalida Payeras i el doc-

tor Javier Capó, del Departament d’Economia 

Aplicada de la UIB.

La primera edició del Club d’Inversió 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 

Universitat de les Illes Balears, i del senyor Carlos 

Sáenz, aleshores cap de Valors de Sa Nostra. 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. 

Aquesta iniciativa s’ha mantingut viva durant 

disset anys de manera ininterrompuda gràcies 

a la dedicació del professor Vicenç Moratal i la 

participació de professionals de Sa Nostra, com 

el senyor Carlos Sáenz, la senyora Isabel Lucio, 

el senyor Francesc Comas, el senyor Sebastià 

Ambròs, el senyor Karl Klobutznik i més recent-

ment, el senyor Damià Poncell i el senyor Lluís 

Company (Sala de Mercats).

La dedicació de tota una vida

El doctor Guillem Mateu, escoltat pel doctor Antoni Martinez Taberner.

El doctor Vicenç Moratal rebent, de mans del Rector de la UIB,  una placa commemorativa dels 

seus disset anys al front del Club d’Inversió Sa Nostra
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L’any acadèmic 2005-2006 ha estat especialment 

intens per als responsables del Màster de Síntesi 

d’Imatge i Animació per Ordinador (MA ISCA)  de 

la UIB. Durant l’any 2005 el MA ISCA recollí 92 

nominacions i nou guardons, un any que acabà 

amb la nominació de dos treballs sorgits del 

màster als premis Goya 2006 en la modalitat de 

curtmetratge d’animació, en concret els curtme-

tratges d’animació Semilla del recuerdo (2004), 

de Renato Roldan; i La luz de la esperanza 

(2004), de Ricardo Puertas, una nominació que 

se sumava  al segon i tercer premi obtinguts per 

aquests dos curtmetratges al festival Art Futura 

2005, a la secció 3D en España, el guardó més 

important de l’Estat. Durant els sis primeres 

mesos de l’any 2006 els treballs desenvolupats 

han rebut igualment el reconeixement nacional i 

internacional. Així, el MAIS CA ha aconseguit 33 

nominacions i sis guardons, entre ells el Premi 

Diario de Mallorca 2006. 

D’altra banda, l’any 2005 el MA ISCA celebrà els 

seus primers quinze anys d’existència. La prime-

ra edició del màster es remunta a 1990, quan 

l’objectiu primer dels seus impulsors era crear 

un projecte de formació en el qual universitats 

europees com la UIB, la Middlesex University de 

Londres, la Utrecht Scholl of Arts d’Holanda i el 

Centre National de la Bande Dessinée et l’Image 

(CNBDI) de França participassin en la introduc-

ció dels joves artistes en el món de l’animació per 

ordinador. Quinze anys després tan sols la UIB 

es manté fidel al projecte originari, sense variar 

en essència la filosofia i els objectius del màster.

En el marc dels actes amb motiu dels primers 

quinze anys d’existència del MA ISCA es dugué 

a terme al Centre de Cultura Sa Nostra de 

Palma un cicle de conferències i projeccions. 

El MA ISCA ha format durant aquests anys 240 

alumnes, dels quals més d’un vuitanta per cent 

treballen en empreses d’animació, i alguns d’ells 

en productores com Industrial, Light & Music 

de George Lucas o la Dreamworks de Steven 

Spielberg. Durant aquests primers quinze anys 

d’existència els treballs sorgits del MA ISCA han 

aconseguit noranta-dos premis i 564  nomina-

cions en els principals certàmens nacionals i 

internacionals d’animació per ordinador.

www.ladat.dmi.uib.es/

Quinze anys del MAIS CA:  
92 premis, 564 nominacions

Durant l’any acadèmic 2005-2006 alguns serveis de la UIB han excel·lit. És 

el cas del Servei de Biblioteca i Documentació. El dia 13 d’octubre de 2005 

tingué lloc el lliurament al Servei de la certificació per la norma UNE EN ISO 

9001:2000, concedida per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

(AENOR). La certificació ISO-9000 és una important fita dins un llarg procés 

que ha dut a terme el SBD de la UIB, amb el suport i l’assessorament de 

l’Oficina de Planificació i Prospectiva, per millorar de forma global i oferir una 

major satisfacció de les necessitats de la comunitat universitària.

Les instal·lacions esportives i la Residència d’Estudiants de la UIB aconse-

guiren també durant aquest any acadèmic renovar el certificat ISO 14001 

de gestió mediambiental pel seu sistema de gestió respectuós amb el medi 

ambient.

La Fundació General de la UIB, que gestiona ambdues instal·lacions al cam-

pus de la Universitat, va ser pionera a certificar unes instal·lacions esporti-

ves i una residència d’estudiants en tot Espanya l’any 2002, i amb aquesta 

renovació confirma el compromís en la gestió mediambiental, d’acord amb 

el Codi de conducta ambiental de la UIB.

www.uib.es/servei/biblioteca/

http://www.uib.es/fuguib/

Capdavanters en qualitat
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El doctor Joaquim Tintoré, director de l’IMEDEA 

(CSIC-UIB), ha estat nomenat, durant aquest 

any acadèmic, coordinador institucional del CSIC 

a les Illes Balears. La seva tasca científica s’ha 

centrat en la comprensió del medi ambient marí 

i el litoral, partint de l’estudi dels processos físics 

però evolucionant a una concepció més global i 

interdisciplinària dels oceans i de la interacció 

d’aquests amb la costa, i combinant el treball 

experimental amb els estudis teòrics i de simu-

lació numèrica. 

El resultat de la seva activitat en investigació 

queda reflectit en la publicació de més de vuitan-

ta articles en revistes internacionals de prestigi, 

com també articles sobre la política científica i 

sobre la necessitat de basar la gestió sostenible 

dels mars i les costes en una ciència de quali-

tat. Ha estat investigador principal de vint-i-un 

projectes d’investigació (dos dels quals com a 

coordinador general en l’àmbit europeu) i ha 

dirigit sis tesis doctorals. 

El doctor Andreu Palou va ser reelegit membre 

del Panel Científic de Nutrició Humana de l’Au-

toritat Europea en Seguretat Alimentària EFSA, 

European Food Safety Authority), amb seu a 

Parma (Itàlia).  El nomenament és per tres anys 

(2006-2009), i aquest serà el quart període 

consecutiu en què el doctor Palou forma part del 

màxim òrgan europeu d’assessorament científic 

en el camp de la nutrició i la seguretat alimen-

tària, del qual actualment és vicepresident. El 

doctor Palou també fou designat per dirigir un 

futur institut de Nutrigenòmica que actualment 

s’impulsa a la ciutat de Reus. De fet,  és presi-

dent del comitè científic de l’Agència Espanyola 

de Seguretat Alimentària, la qual també forma 

part de l’única xarxa de recerca europea d’excel-

lència existent sobre les noves tecnologies de la 

nutrició (Nutrigenòmica).

D’altra banda, el professor Bartomeu Caimari 

ha estat nomenat durant l’any acadèmic 2005-

2006 responsable de les biografies dels capitans 

generals de les Balears al segle XVIII al proper 

Diccionario biográfico español. Ha estat elegit 

per la Real Academia de la Historia gràcies a la 

seva recerca sobre aquesta figura militar. 

L’excel·lència en la recerca: nomenaments

El senyor Tomàs Seguí Payeras, antic locutor de ràdio i gran divulgador de 

la música clàssica a Mallorca, ha fet durant l’any acadèmic que ara finali-

tza donació a la Universitat de les Illes Balears d’una important col·lecció 

bibliogràfica musical i un extens arxiu sonor sobre música clàssica. L’arxiu 

conté més de quatre mil peces d’una gran varietat, entre enregistraments 

sonors (discs de vinil, cintes d’enregistraments professionals i cassets), 

vídeos comercials i vídeos enregistrats. 

Amb aquesta donació el senyor Tomàs Seguí vol contribuir a incrementar el 

patrimoni de la Universitat i posar la col·lecció a l’abast dels estudiosos.

D’altra banda el personal d’administració i serveis de la UIB excel·lí pels 

resultats obtinguts en la tradicional campanya de recollida de queviures, 

joguines i roba entre els membres de la comunitat universitària, que orga-

nitza des de fa deu anys. Més de 1.500 quilos de queviures (aliments, 

menjar), prop de 600 quilos de roba i centenars de joguines, es pogueren 

repartir les passades festes de Nadal a la casa bressol de les monges del 

barri de la Soledat, a les monges de sa Vileta i a Can Gazà.

Excel·lència en generositat

Dr. Joaquím Tintoré Dr. Bartomeu Caimari Dr. Andreu Palou

Acte de la donació feta pel senyor Tomàs Seguí Payeras.
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La recerca, amb noms i cognoms

Dr. Jaume Flexas Dra. Magdalena Payeras Dr. Victor M. Guerrero Dr. Jeroni Galmés

Un any més la tasca investigadora dels membres 

de la UIB s’ha vist reconeguda i recompensada 

tant amb els guardons concedits per entitats i 

institucions diverses com per l’ampli ressò obtin-

gut en els mitjans de comunicació social.

El doctor Jaume Flexas, membre del grup 

d’investigació en Biologia de les plantes en 

condicions mediterrànies del Departament de 

Biologia de la UIB, va ser guardonat el passat 

mes de juny com a millor jove investigador en 

Biologia Vegetal per la Federation of European 

Societes of Plant Biology, formada per trenta 

societats d’arreu del continent. 

Cal destacar l’excel·lència del treball d’un altre 

membre del grup d’investigació en Biologia 

de les plantes en condicions mediterrànies, el 

doctor Jeroni Galmés. Part de la tesi del doctor 

Galmés, en concret la que fa referència a l’estudi 

de l’enzim Rubisco (ribulosa 1,5-difosfat carboxi-

lasa oxigenasa), que catalitza la primera reacció 

de la segona fase de la fotosíntesi, que condueix 

a la producció de sucres a partir del diòxid de 

carboni atmosfèric, fou guardonada amb el 

premi L’Hiperbòlic en la secció de Ciències. 

D’altra banda la doctora Maria Magdalena 

Payeras, professora titular del Departament de 

Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, 

va rebre el passat dia 8 de juny, en un acte 

que es féu a Madrid, el premi a la millor 

tesi doctoral en comerç electrònic defensada 

durant l’any 2005, que atorga el Col·legi Oficial 

d’Enginyers de Telecomunicació i l’Associació 

Espanyola d’Enginyers de Telecomunicació. La 

doctora Payeras llegí la tesi el passat mes de 

juliol, i la seva recerca s’emmarca en el treball 

d’investigació dut a terme pel Grup de Seguretat 

en Xarxes Telemàtiques del Departament de 

Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

Especial ressò ha tingut la publicació a Nature 

de l’experiment realitzat pels doctors Claudio 

R. Mirasso, del Departament de Física de la 

UIB, i Pere Colet, del Departament de Física 

Interdisciplinària de l’IMEDEA (CSIC-UIB), junta-

ment amb investigadors d’altres set universitats 

i centres d’investigació europeus. Es tracta de 

la primera demostració experimental de trans-

missió d’un missatge codificat sobre una ona 

portadora caòtica a través de 120 quilòmetres de 

xarxa metropolitana de fibra òptica —en aquest 

cas instal·lada a la ciutat d’Atenes. El missatge 

és transmès a velocitats de Gbits/s i és recuperat 

amb un error menor que un bit en 10 milions.

Aquesta relació seria incompleta sense esmen-

tar els treballs d’excavació de la Cova del Pas, 

un enterrament talaiòtic que ha romàs inalterat 

durant 3.000 anys, els quals són coordinats 

conjuntament pels doctors Víctor M. Guerrero 

i Manuel Calvo, de l’àrea de Prehistòria del 

Departament de Ciències Històriques i Teoria 

de les Arts de la UIB, juntament amb el doctors 

J. Fullola Pericot i M. A. Petit, de la Universitat 

de Barcelona. Es tracta d’una cova natural 

situada en un lloc de difícil accés al municipi 

de Ferreries. El jaciment ha romàs inalterat des 

que, fa aproximadament 3.000 anys, va ser 

abandonat. A les excavacions de la Cova del 

Pas cal afegir-hi la recerca sobre la que sembla 

la indústria lítica més antiga de les illes Balears. 

Així ho indiquen les restes trobades a Binimel·là 

(Mercadal), datades entre el 6.000 i el 4.000 

abans de Crist.

En el camp de la neurobiologia, la revista 

Psychosomatic Medicine publicà els resultats 

d’un experiment realitzat per investigadors del 

Grup de Psicobiologia del Departament de 

Psicologia, dirigits pel doctor Pedro Montoya, en 

el qual s’ha pogut constatar que les situacions 

d’estrès o desagradables augmenten la percep-

ció del dolor en els pacients de fibromiàlgia.

Dr. Pedro Montoya Dr. Claudio Mirasso Dr. Pere Colet



L’IMEDEA inaugurà l’única 
estació d’investigació
costanera d’Espanya

L’Estació Experimental d’Ecologia i Oceanografia Litoral de l’Institut Mediterrani d’Estudis 

Avançats (CSIC-UIB), pionera en el Mediterrani espanyol, va ser inaugurada el passat dia 25 

d’octubre. La història d’aquesta estació de recerca començà el mes de maig de 2003, quan 

Ports de les Illes Balears va subscriure un conveni amb el Centre Superior d’Investigacions 

Científiques (CSIC) pel qual cedia les dependències annexes al far per tal de crear-hi un 

centre d’investigació que fos gestionat per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. El segon 

pas, la reconversió dels immobles en instal·lacions equipades per possibilitar la recerca, s’ha 

pogut fer gràcies al suport econòmic de la Fundació BBVA, que aportà 180.000 euros que 

s’uniren a una quantitat semblant aportada pel mateix IMEDEA (180.700 euros). A més, la 

reconversió ha tingut el suport del mateix CSIC i del Govern de les Illes Balears, que hi ha 

invertit 30.000 euros.

Ubicada als edificis annexos al far del cap de les Salines, al terme municipal de Santanyí, 

suposa una fita cabdal en la recerca dels ecosistemes costaners a Espanya. D’estacions 

d’aquest estil només n’hi ha en l’àmbit terrestre (a Doñana, Ventorrillo, etc.), no en ecosiste-

mes costaners. De fet, abans de l’estació inaugurada el passat dia 25 d’octubre a Mallorca, 

tan sols complia els requisits d’estació de recerca costanera la base antàrtica espanyola 

Joan Carles I. Per aquesta raó, Espanya ha estat fins ara l’únic país europeu que no tenia 

cap estació de recerca costanera a la xarxa MARS (Marine Research Stations; web: www.

marsnetwork.org/).

www.imedea.uib.es/natural/goi/faro/index.htm
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D’altra banda, els investigadors del Laboratori 

de Genètica de la UIB i de l’Hospital Universitari 

Son Dureta han confirmat la prevalença d’una 

mutació en la població xueta relacionada amb 

l’hemocromatosi, un trastorn metabòlic del 

ferro. 

També han estat notícia en l’àmbit de les lle-

tres catalanes els resultats del projecte DENC 

(Discursos d’experimentació en la narrativa cata-

lana) de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, a 

càrrec de la coordinadora del programa i pro-

fessora del Departament de Filologia Catalana i 

Lingüística General de la UIB doctora Margalida 

Pons.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat l’estudi 

textual i contextual de la novel·la experimental 

catalana dels anys setanta i vuitanta, la qual no 

havia merescut, fins ara, cap estudi de conjunt, 

tot i que la seva posició dins el sistema literari 

l’equipara en impacte a les avantguardes de 

començament de segle. Entre els autors que 

s’han analitzat hi ha Quim Monzó, Carles Hac 

Mor, Ferran Cremades i Arladis, Biel Mesquida, 

Amadeu Fabregat, Josep Gandia Casimiro, Oriol 

Pi de Cabanyes, Carles Reig, Manuel de Pedrolo, 

Jordi Coca i Jordi Vintró.

Els resultats de la recerca feta a la UIB han 

estat força nombrosos, com ho demostren les 

38 tesis doctorals defensades entre el mes de 

setembre de 2005 i el mes de juny de 2006. 

Entre d’altres el Laboratori de Botànica de la 

UIB ha publicat aquest any acadèmic la troballa 

d’una nova espècie vegetal endèmica de l’illa de 

Mallorca, Oxalis ferae; ha enllestit l’Atles pali-

nològic i elaborat el primer catàleg i la primera 

tipificació de la flora exòtica naturalitzada a les 

illes Balears; des del Departament de Ciències 

de la Terra s’ha posat a punt la primera metodo-

logia per estudiar l’erosió de les costes rocoses 

de Mallorca; el doctor Jaume Guiscafrè, del 

Departament de Filologia Catalana, ha recuperat 

l’inèdit Rondallari de Marià Aguiló; el doctor 

Mateu Gual, del Departament de Química, ha 

llençat una interessant proposta per tal de 

millorar la desinfecció de les aigües grises mini-

mitzant els riscs de la cloració; i el doctor Eduard 

Jordà, als seus 78 anys, ha recuperat la història 

de l’Hospital Son Dureta, malgrat la destrucció 

dels seus arxius documentals, en una segona 

tesi doctoral, aquesta vegada en el Departament 

de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Són només alguns exemples davant la impossi-

bilitat d’esmentar totes les aportacions realitza-

des durant un any particularment generós.
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Nova seu del IUNICS a l’Hospital Son Llàtzer

L’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències 

de la Salut (IUNICS) ha estrenat dependències a 

l’Hospital Son Llàtzer, una àrea destinada a des-

envolupar activitats d’investigació bàsica i clínica. 

L’espai, situat on serà la futura àrea de docència 

de l’Hospital, acull els serveis d’investigació de la 

Conselleria de Salut i Consum i grups de recerca 

en ciències de la salut de la UIB, amb especial 

preferència dels investigadors que duen a terme 

la seva feina assistencial al centre hospitalari.

La seu del IUNICS a l’Hospital Son Llàtzer inclou 

un Laboratori de Neurociències i un quiròfan 

experimental. El Laboratori de Neurociències, 

el funcionament del qual depèn de la Unitat 

d’Investigació de Neuropsicologia clínica del 

IUNICS, s’ocupa de l’avaluació i el diagnòs-

tic dels trastorns de l’aprenentatge en nins 

de 6 a 12 anys. Tot i que la seva funció és 

d’investigació, abasta també un vessant clínic. 

Aquest laboratori, dedicat a l’estudi de les fun-

cions neurocognitives, podrà investigar i avaluar 

trastorns de l’aprenentatge com ara el dèficit 

d’atenció per hiperactivitat (TDAH), la dislèxia o 

la discalcúlia, entre d’altres. 

Quant al quiròfan experimental, es configura 

com una unitat hospitalària dedicada a la inves-

tigació desvinculada de l’assistència sanitària. La 

infraestructura necessària per al seu funciona-

ment serà cofinançada per l’Hospital Son Llàtzer 

i l’Institut de Salut Carles III, organisme públic 

dependent del Ministeri de Sanitat.

Aquest servei té com a missió facilitar 

l’aprenentatge i el desenvolupament d’habilitats, 

així com fer possible el progrés en la investigació 

d’aspectes quirúrgics de les ciències biomèdi-

ques. Les pràctiques, que es faran amb models 

experimentals, animals i simuladors, abastaran 

tots els nivells educatius: llicenciatura, postgrau 

i formació continuada. 

L’Institut Universitari d’Investigació en Ciències 

de la Salut ja té, doncs, instal·lacions en dos 

centres hospitalaris de l’illa de Mallorca, ja 

que com és sabut fou el gener de 2005 quan 

s’inauguraren les dependències del IUNICS 

a l’Hospital Universitari Son Dureta. Aquestes 

instal·lacions se sumen a la seu central del 

IUNICS al campus de la UIB, ubicada a l’edifici 

dels Serveis Cientificotècnics.

www.uib.es/iunics/

La Fundació Sa Nostra 
finançà la dotació del 
Laboratori de Cultius 
Cel·lulars

La Fundació Sa Nostra ha finançat aquest 

any acadèmic la dotació del Laboratori de 

Cultius Cel·lulars de l’Institut Universitari 

d’Investigacions en Ciències de la Salut. 

El Laboratori de Cultius Cel·lulars del IUNICS 

està gestionat pels Serveis Cientificotècnics 

de la UIB i constitueix l’àrea de treball on 

s’aïllen i mantenen tant cultius primaris com 

línies cel·lulars establertes procedents de 

diferents teixits animals o humans. El man-

teniment de les cèl·lules en condicions apro-

piades per a la supervivència i multiplicació 

preservant-ne les funcions metabòliques, 

com també les propietats fisiològiques, bio-

químiques i genètiques, permet el desen-

volupament de diferents estudis de biologia 

cel·lular i molecular in vitro.
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El passat dia 3 de novembre de 2005, al campus 

de la UIB, tingué lloc la signatura d’un conveni 

de col·laboració entre el Consell de Menorca, 

l’Institut d’Estudis Baleàrics, la Fundació Sa 

Nostra i la UIB mitjançant el qual es va crear 

la Càtedra Joan Ramis de Recerca, Formació i 

Documentació Teatral. N’és director científic el 

doctor Joan Mas i Vives.

La Càtedra Joan Ramis és una unitat de recer-

ca, de documentació i de formació. Entre els 

seus projectes més immediats es preveuen els 

següents: elaborar l’Anuari teatral de les Illes 

Balears; crear una base de dades de temàtica 

teatral; constituir i posar a l’abast d’investigadors 

i professionals de l’àmbit teatral material divers 

relacionat amb l’activitat escènica produïda a les 

Illes Balears; convocar cada dos o tres anys unes 

jornades d’estudis teatrals a les Balears; establir 

convenis i col·laboracions amb altres centres 

similars; promoure la consolidació de grups de 

recerca científica, en el marc de l’ordenació uni-

versitària actual, i impulsar projectes o campan-

yes d’investigació de temàtica teatral, així com 

també organitzar seminaris o cursets de formació 

en història, documentació o anàlisi teatral i pro-

moure edicions de temàtica teatral.

La història i la teoria teatral és una de les línies de 

recerca destacada del Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística General de la UIB i, en 

general, de la historiografia cultural produïda a 

les Balears i Pitiüses els darrers anys. 

www.uib.es/catedra/ramis/

Creades dues noves càtedres

La Universitat de les Illes Balears i la Fundació 

Balear contra la Violència de Gènere (Conselleria 

de Presidència) signaren un conveni el passat 

dia 29 de març per a la creació de la primera 

Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere. 

Ambdues institucions han posat de manifest el 

seu interès i la voluntat de col·laborar a través de 

la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere des-

tinada a l’ensenyament, la recerca i la divulgació 

sobre la violència de gènere. Aquesta càtedra 

tindrà una aportació anual de 60.000 euros, que 

anirà a càrrec de la Fundació Balear contra la 

Violència de Gènere. 

En el marc d’aquesta càtedra es promou la inves-

tigació sobre aspectes específics relacionats amb 

la violència de gènere (prevenció, tractament…) 

i la convocatòria anual d’un premi de recerca. 

Així mateix es promouen activitats formatives i 

de sensibilització adreçades a l’alumnat de la 

UIB, jornades informatives i/o de divulgació, 

entre d’altres activitats. La Càtedra és dirigida per 

una comissió mixta formada per persones de les 

institucions implicades.

www.uib.es/servei/sri/cvgenere/

Càtedra Joan Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral

Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere

D’esquerra a dreta: doctor Joan Mas, doctor Llorenç Huguet, doctor Joan A. Mesquida, doctor Avel·lí Blasco, 

doctor G. Janer Manila, president de l’Institut d’Estudis Baleàric; el senyor Mateu Martínez, conseller executiu 

del Departament de Cultura del Consell de Menorca; i el senyor Andreu Ramis, director gerent de la Fundació 

Sa Nostra.

La consellera de Presidència, Rosa Puig; el rector de la UIB, doctor Avel·lí Blasco; i la vicerectora de Relacions 

Exteriors, doctora Francesca Salvà amb altres patrons de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere.
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III Premi Internacional d’Estudis Turístics 
Gabriel Escarrer

La Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics atorgà el III Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel 

Escarrer. Les guanyadores, la senyora Rossana Campodónico i Nelly da Cunha, reberen el guardó el 

dia 6 de març. El treball guardonat, “Turismo, desarrollo y MERCOSUR”, es basa en una anàlisi inte-

gral del turisme com a impulsor de desenvolupament sostenible aplicat a una regió específica del bloc 

MERCOSUR (Argentina, Uruguai i el sud del Brasil), partint de l’Uruguai com a element articulador 

entre els tres països. La Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics va néixer l’any 2002 arran d’un acord 

entre la Universitat de les Illes Balears i l’empresa Sol Meliá, SA, per a la cooperació en el desenvolu-

pament d’accions formatives, de recerca i de divulgació sobre temes turístics.

AJUDES PER ALS 
ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

AJUDES PER A DESPLAÇAMENT AJUDES COMPLEMENTÀRIES A PROGRAMES DE 
MOBILITAT

Ajudes per als estudiants de Menorca, Eivissa i 
Formentera que s’han de traslladar a Mallorca per estu-
diar a la UIB i per als estudiants de les Illes Balears que 
s’han de traslladar a una altra comunitat autònoma.

Ajudes per als estudiants universitaris de les Illes Balears 
que participin en el programa Sòcrates (ERASMUS) 
o que realitzin un període d’estudis a universitats dels 
Estats Units i Iberoamèrica.

PRÉSTECS PREFERENTS SUBVENCIONATS ESTUDIANTS AMB MINUSVALIDESA
Per a estudiants de tercer cicle o de postgrau, màsters o 
cursos d’especialització.

Els estudiants de la UIB amb un grau de minusvalidesa 
del 33% o superior poden obtenir una exempció per a les 
primeres matrícules i una bonificació per a les segones 
matrícules i següents.

ALTRES AJUDES

AJUDES PER AL FINANÇAMENT DE L’ORGANITZACIÓ, EL 
DESENVOLUPAMENT I LA PARTICIPACIÓ EN  ACTUACIONS 
QUE TENGUIN INCIDÈNCIA I REPERCUSSIÓ EN LA VIDA 
UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

AJUDES PER ALS PROFESSORS I PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARIS O AMB 
CONTRACTE LABORAL INDEFINIT DE LA UIB PER FER 
ESTADES A UNIVERSITATS ESTRANGERES AMB ESTUDIS 
EN FORMAT ECTS

Adreçades a persones físiques o jurídiques i les comunitats 
de béns de les Illes Balears que, sense ànim de lucre, són o 
han de ser responsables, promotors o participants en activitats 
organitzadores que incideixen en la vida universitària de les Illes 
Balears.

Ajudes per als professors i personal d’administració i serveis 
funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB interes-
sats a fer estades a universitats estrangeres per conèixer i ana-
litzar la implantació d’estudis en format ECTS.

MÉS INFORMACIÓ A: http://piu.caib.es

Càtedra Fundació 
MAPFRE

Durant el curs 2005-2006 la Càtedra Fundació 

MAPFRE ha impartit la vuitena edició del Màster 

en Salut Laboral, en el qual col·laboren les fun-

dacions MAPFRE i MAPFRE Medicina. Aquestes 

dues institucions i la UIB, que són les parts 

signants del conveni que dóna lloc a la Càtedra, 

presten els recursos docents, tècnics i econò-

mics per aconseguir la màxima qualitat del 

màster. Però el màster no és l’única activitat que 

desenvolupa la Càtedra. 

Pensada com un curs de tècnic en prevenció 

de nivell bàsic, la Càtedra Fundació MAPFRE 

imparteix des del curs 1998-99 l’assignatura de 

lliure configuració Prevenció de Riscs Laborals. 

L’assignatura s’imparteix a tots els alumnes que la 

trien, sense estar dedicada a cap estudi en concret, 

tot i que des del curs 2002-2003 també s’ha inclòs 

com a optativa en el pla d’estudis d’Economia i 

Direcció d’Empreses. Durant el curs 2005-2006 es 

matricularen a aquesta assignatura 750 alumnes.

D’altra banda, la Càtedra concedeix anualment 

una beca de formació de personal investigador, 

sempre que el treball per realitzar estigui relacio-

nat amb la prevenció de riscs laborals. Durant el 

curs 2005-2006 la beca ha quedat deserta.
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Durant l’any acadèmic 2005-2006 la UIB ha 

registrat vuit noves patents, amb la qual cosa el 

total de patents, entre les registrades i les con-

cedides, s’eleva a trenta. Entre els anys 2005 i 

2006, la UIB ha atorgat a diverses empreses cinc 

llicències d’explotació.

És el cas de les llicències atorgades a l’empresa 

Dulygenomic, SL, sobre les dues patents que la 

UIB té com a conseqüència de la recerca duta 

a terme sobre la leptina pel grup de Bioquímica, 

biologia molecular, nutrició i biotecnologia- 

Nutrigenòmica, dirigit pel doctor Andreu Palou. 

La leptina és una proteïna, produïda pel teixit 

adipós i alliberada en la circulació sanguínia, 

que actua sobre diferents teixits diana, entre ells 

l’hipotàlam. El grup que dirigeix el doctor Andreu 

Palou va descobrir fa pocs anys que l’estómac 

humà també produeix leptina i que la segrega 

en resposta a la ingesta d’aliments, de manera 

que actua com a senyal de sacietat i regula així 

la mida de la ingesta. 

Les dues llicències atorgades es refereixen pre-

cisament a l’ús de la leptina per a la prevenció 

de l’excés de pes corporal i al seu ús com a 

complement nutricional. 

La utilització del fitat per al tractament de l’aigua 

és una altra de les llicències atorgades durant 

aquest any acadèmic. En aquest cas la llicència 

d’explotació ha estat cedida a Laboratoris Sanifit, 

SL, empresa per escissió (spin-off) de la UIB.

El fitat és l’inositol fosfat més abundant de la 

naturalesa: es troba en concentracions eleva-

des en cereals, llegums, fruits secs i llavors en 

general. S’absorbeix a nivell gastrointestinal i, 

per tant, es troba de forma natural en teixits i 

fluids biològics dels mamífers. Els nivells de fitat 

en l’organisme estan íntimament relacionats amb 

el fitat dietètic ingerit oralment. Pel que fa a les 

seves aplicacions terapèutiques, principalment 

en la litiasi renal i calcificacions cardiovasculars, 

ha de considerar-se que l’acció del fitat és com 

a inhibidor de la cristal·lització. De fet, va ser el 

Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la 

UIB el primer a demostrar el paper del fitat com a 

inhibidor de la nucleació heterogènia de l’oxalat 

càlcic, de la nucleació homogènia del fosfat càl-

cic i del creixement cristal·lí de l’oxalat càlcic. El 

grup demostrà les capacitats inhibidores del fitat 

en un 70 per cent dels casos en què és possible 

la formació de càlculs renals. 

Finalment, l’àcid 2-hidroxioleic, desenvolupat 

pel grup de recerca de Biomedicina Molecular i 

Cel·lular, que encapçala el doctor Pablo Escribá, 

del Departament de Biologia de la UIB, ha prota-

gonitzat durant aquest any acadèmic l’atorgament 

de tres llicències d’explotació. L’àcid 2-hidroxio-

leic ha demostrat la seva eficàcia com a norma-

litzador de la tensió arterial en models animals, 

amb un efecte clar en la reducció de l’obesitat, 

així com propietats antitumorals davant el des-

envolupament de tumors en diversos models 

cel·lulars i animals.

Per una banda, la patent, propietat de la UIB, ha 

donat lloc, primerament, a un acord d’atorgament 

de la llicència amb l’empresa farmacèutica amb 

seu a Londres Bridge Bioresearch Limited. En 

aquest cas, l’àcid 2-hidroxioleic i els seus deri-

La UIB ha registrat vuit patents
durant l’any acadèmic 2005-2006

Ha atorgat cinc llicències d’explotació



Cinc projectes vinculats a la UIB han estat 

guardonats en la X convocatòria dels Premis 

de Projectes d’Innovació i Empresarials del 

Govern de les Illes Balears

Dins la categoria de projectes d’idees d’in-

novació, el millor projecte de Mallorca, dotat 

amb 6.000 euros, i el premi especial al millor 

desenvolupament empresarial, han estat con-

cedits al projecte SENTINEL 41, presentat 

per Felipe García, Carmen Matesanz, Tomeu 

Serra, Antonio Martín, Javier Llorden, Francisco 

Llabrés, José Fernando Luis i Agustín Cuenca. 

Es tracta d’un projecte que conjuga els serveis 

gestionats de seguretat necessaris per a la 

segona generació d’Internet amb la necessitat 

de les empreses de tenir garanties davant inci-

dents de deteriorament o destrucció dels seus 

actius en xarxa.

El primer premi dins la categoria de projec-

tes empresarials i emprenedors fou concedit 

al projecte ALIMB6, presentat per Miquel 

Adrover. 

En aquest cas es tracta d’un projecte biotecno-

lògic que sorgeix com a resultat de l’activitat en 

investigació efectuada pel grup de Reactivitat 

Molecular i Disseny de Fàrmacs de la UIB. 

L’activitat consisteix a comercialitzar produc-

tes funcionals amb piridoxamina i productes 

dèrmics que incorporin aquest additiu amb 

l’objectiu de prevenir el desenvolupament de 

patologies derivades de la hiperglucèmia.

El segon premi d’aquesta categoria ha estat per 

al projecte Falca regeneradora del fons marí, 

de Cristòfol Ginard Mas. Aquest projecte té el 

suport de la Universitat de les Illes Balears.

El premi Pitiüses, dotat amb 3.000 euros, va 

ser concedit a dos estudiants de la seu de la 

UIB a Eivissa i Formentera, José Antonio Rivera 

Reyes i Alexander Villa Wendt, els quals han 

elaborat un pla d’empresa innovador. En el seu 

cas es tracta del projecte “Eivissa en les teves 

mans”, que consisteix en el desenvolupament 

d’un software per a PDA amb informació turís-

tica d’Eivissa

D’altra banda, els estudiants de la UIB Sergio 

Piqueras Morcillo i Javier Pujadas Poulsen 

foren guardonats amb el premi a la creativitat 

i innovació per un projecte relatiu a un restau-

rant submergit a les costes de Calvià. 

Pel que fa als projectes de creació d’empreses 

de base tecnològica, resultaren premiats José 

Mejías, Antònia Costa, M. Magdalena Payeras, 

Josep Lluís Ferrer, Fèlix Grases, Llorenç Huguet 

i Rafael Prieto pel projecte KEYRON per a 

l’elaboració d’una eina telemàtica de suport 

al diagnòstic de litiasi renal. El mateix projecte 

va ser guardonat amb el premi especial de 

projectes Spin off.  
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vats seran emprats per al desenvolupament de 

fàrmacs per al tractament de l’obesitat, la hiper-

tensió, la diabetis i altres trastorns metabòlics.

D’altra banda, la utilització de l’àcid 2-hidroxioleic 

com a aliment funcional donà lloc a una segona 

llicència d’explotació a favor, en aquest cas, de 

l’empresa BTSA Biotecnologías Aplicadas, SL. 

Finalment, la UIB i Lipopharma durant 2006 han 

arribat a un acord per al desenvolupament d’un 

fàrmac antitumoral fonamentat en l’acció de la 

molècula. L’empresa farmacèutica Lipopharma 

és una empresa derivada o spin-off, creada pel 

Grup d’Investigació en Biomedicina Molecular i 

Cel·lular de la UIB. Aquest projecte empresarial 

va aconseguir el primer premi en la modalitat de 

plans de negoci d’empreses en el IV Concurs 

d’Innovació de les Illes Balears, convocat per la 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. 

D’altra banda, durant l’any 2005 es varen 

produir dos registres de propietat intel·lectual 

derivats de la recerca duta a terme pel grup 

d’Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica 

del Departament de Física de la UIB, en concret 

dels doctors Óscar Calvo Ibáñez, Gerardo Gabriel 

Acosta i Hugo Javier Curti. Aquests investigadors 

han dissenyat el primer robot capaç de localitzar 

i inspeccionar oleoductes i cables submarins de 

manera totalment autònoma, és a dir, equipat 

amb un sistema expert que redueix els costs i 

supera els actuals vehicles controlats remota-

ment des d’una embarcació. Els investigadors 

han registrat la propietat intel·lectual del mòdul 

planificador de trajectòries del submarí, així com 

del simulador sobre el qual es feren les proves 

prèvies.

www.uib.es/ca/recerca/

Allau de guardons a la UIB 
en la convocatòria anual dels 
Premis de Projectes d’Innovació i 
Empresarials

Sergio Piqueras Morcillo i Javier Pujadas Poulsen.
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Dues iniciatives d’innovació tecnològica empre-

sarial sorgides de la UIB foren seleccionades, 

entre un total de 65 projectes presentats, per 

ser desenvolupades en el marc del programa 

concurs UNIEMPRENDIA 2005, l’objectiu del 

qual és la promoció d’empreses basades en 

tecnologia universitària. 

UNIEMPRENDIA 2005 fou organitzat per la 

xarxa OTRI d’universitats, que aglutina 38 uni-

versitats, i el Consell Superior d’Investigacions 

Científiques, amb la col·laboració del Centre per 

al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). 

La UIB hi participà a través del Departament de 

Relació amb Empreses / OTRI de la FUEIB i de 

l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR). En el 

marc d’aquest programa, els projectes seleccio-

nats disposen d’un període de formació i tutorit-

zació personalitzada per al desenvolupament del 

pla d’empresa. 

El primer dels projectes seleccionats correspon a 

l’empresa TAGRV, SL (ParcBIT-Mallorca) a través 

del projecte Disseny d’interfícies multimodals 

avançades (DIMA), que persegueix desenvolu-

par i comercialitzar un nou model d’interacció 

natural amb l’ordinador per a persones discapa-

citades o d’edat avançada. La interacció perso-

na-ordinador es realitza a través de la veu i de 

gests, sense necessitat de mans, cables, sensors 

o altres tipus de dispositiu que limitin l’usuari o 

hi interfereixin. Aquest projecte inicial ha estat 

finançat per la Fundació Vodafone España i la 

Fundació de Discapaciados en Red i finalitzà el 

passat mes d’octubre amb molt bons resultats. 

El software generat és gratuït, i està disponible 

a les respectives webs dels col·laboradors del 

projecte.

L’empresa TAGRV, SL, creada l’any 2003, és 

formada per joves enginyers i professors de la 

UIB amb una àmplia experiència en investigació 

i en projectes R+D+I com a integrants del grup 

de Gràfics i Visió per Ordinador, encapçalat 

pel doctor Francisco J. Perales. (http://dmi.uib.

es/~ugiv/).

El segon projecte correspon a una altra empresa 

per escissió (spin-off) de la UIB, Laboratoris 

Sanifit (www.di7.es/sanifit/) ja esmentada, que 

a més ha estat seleccionada enguany com un 

dels sis projectes finalistes per participar en el 

IV Fòrum NEOTEC de capital de risc, el més 

important dels que es fan a Espanya.

Dues iniciatives d’innovació tecnològica, seleccionades per ser 

desenvolupades en el marc del programa UNIEMPRENDIA

Escurçada al màxim la tramitació d’ajuts per a la recerca

El programa Foment de la recerca, impulsat a principis de l’any acadèmic 2004-2005 amb l’objectiu 

de recopilar totes les accions en l’àmbit de l’ajut a la recerca vigents a la UIB sota un únic programa 

i així poder centralitzar tota la informació evitant la dispersió i les dificultats d’accés, ha complert dos 

anys amb un grau notable d’eficàcia. Durant aquest any acadèmic el programa s’ha completat amb 

un formulari en línia per a qualsevol sol·licitud dels investigadors. Tot investigador de la UIB té accés 

al programa a través de la web de l’Oficina de Suport a la Recerca. Una vegada ha localitzat l’acció 

que l’interessa, només ha de cursar aquest formulari en línia, amb la qual cosa s’ha aconseguit 

escurçar de manera molt considerable tota la tramitació que abans es feia en paper. 

www.uib.es/ca/recerca/
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Fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigi-

des, de forma genèrica, a la cultura, a l’educació 

i a la investigació en tots els aspectes de la vida 

econòmica i social que puguin contribuir a millo-

rar la societat de les Illes Balears, és l’objectiu 

de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes 

Balears, que enguany compleix els seus primers 

deu anys d’existència. Miquel Carrió, director 

de la Fundació, ha comptat durant 

aquest anys amb un equip d’estrets 

col·laboradors cada un dels quals és 

al capdavant de cada un dels quatre 

departaments en què s’estructura: 

Fernando Barrera (OTRI), Margalida 

Furió (Formació), Maria del Mar 

Socias (DOIP) i Antoni Morro 

(Projectes). Amb ells hem repassat 

aquests deu anys.

RELACIÓ AMB EMPRESES / 

OTRI

El Departament de Relació amb 

Empreses / OTRI es va crear l’any 

1999 amb l’objectiu de dinamitzar, 

en matèria d’innovació tecnològica, 

la relació entre les empreses i la UIB 

i altres centres de recerca de les Illes 

Balears. Durant aquests anys s’han 

desenvolupat projectes de foment 

de la cultura innovadora a través de 

la implantació d’eines de gestió de la innovació 

(com l’Anàlisi de Valor), organització de jornades 

i seminaris, ajuda en la preparació de projectes 

de R+D+I i la detecció de les necessitats tecno-

lògiques empresarials, entre altres. Tot això s’ha 

dut a terme amb el suport de diferents conselle-

ries i ministeris.

També s’ha fet especial èmfasi en el foment de 

la innovació en el sector serveis, de manera que 

el departament és una de les oficines de trans-

ferència pioneres a desenvolupar projectes dins 

aquest sector. El departament els darrers anys 

s’ha implicat a fons en la creació d’empreses a 

partir dels resultats de recerca (spin-offs univer-

sitaris), el capital risc o la vigilància tecnològica. 

Ha participat en trenta-dos projectes propis en 

col·laboració amb socis nacionals i ha participat 

en la creació de vuit empreses de base tecno-

lògica.

FORMACIÓ

Al llarg d’aquests deu anys, la Fundació ha 

format 16.000 alumnes, s’han ofert 541 cursos 

i s’han impartit 111.871 hores de formació, a 

través de cursos de llarga o curta durada i amb 

metodologies presencials, semipresencials, per 

videoconferència o en línia. 

D’aquestes dades cal destacar que s’han gestio-

nat 167 cursos de postgrau i especialització cofi-

nançats per la Conselleria de Treball i Formació 

i el Fons Social Europeu dins l’eix 5 (formació 

d’investigadors i personal tècnic altament qualifi-

cat), amb un total de 28.769 hores impartides a 

un total de 2.922 alumnes. De l’any 2000 ençà, 

el nombre de cursos impartits ha disminuït pro-

gressivament a causa de la disminució de fons 

del Programa operatiu de l’FSE 2000-2006, que 

ha estat més centrat en els àmbits temàtics de 

medi ambient, turisme, noves tecnologies i crea-

ció i gestió d’empreses.

ORIENTACIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL

El Departament d’Orientació i Inserció Professional 

ofereix orientació professional als universitaris per 

a la seva inserció professional. A finals del curs 

1996-1997, any de la seva creació, el nombre 

total d’inscrits era de 924, i al curs següent ja 

arribaven als 1540. L’any passat foren 2.675 els 

alumnes i titulats inscrits. Des de l’inici, aquest 

servei d’orientació i inserció laboral de la Fundació 

ha atès 10.110 usuaris. En deu anys, el DOIP ha 

gestionat 4.981 ofertes, entre pràctiques per a 

estudiants universitaris, pràctiques per a recents 

titulats universitaris, pràctiques de 

postgrau i ofertes laborals. 

PROJECTES DE LA FUEIB

El Departament de Projectes 

s’encarrega de la gestió, coordina-

ció i realització de projectes, tant 

nacionals com internacionals, en 

els àmbits de la formació, la inser-

ció laboral de postgraduats i les 

empreses, en la seva majoria cofi-

nançats pel Fons Social Europeu i 

per organismes de l’Administració 

autonòmica de les Illes Balears. El 

creixement en el nombre de projec-

tes gestionats per la FUEIB ha estat 

ininterromput des de l’any 1997.

El desenvolupament de projectes 

propis es fa en cooperació amb altres 

organismes i institucions preferent-

ment en l’àmbit de la Unió Europea 

(actualment amb institucions d’Itàlia, 

França, Polònia, Alemanya, Grècia, 

Xipre), i en temàtiques diverses. 

Els projectes propis desenvolupats per la FUEIB 

tenen com a finalitat reforçar els lligams de la 

formació i les empreses amb l’entorn econòmic 

i social de les Illes Balears, per tal contribuir 

a la demanda de noves iniciatives i solucions 

innovadores davant els canvis continus en la 

competitivitat empresarial i el món laboral. Els 

darrers anys s’ha desenvolupat l’Observatori 

Mediambiental per a PIMES de les Illes Balears 

(en actiu des de 2003), i actualment s’estan 

realitzant diverses accions en quatre projectes de 

la Iniciativa Comunitària Equal a les Illes Balears 

(Observatori de Vigilància Tecnològica per a 

empreses, Observatori de qualificacions profes-

sionals de població immigrada, assistència tècni-

ca en avaluació i gestió transnacional, etc.).

www.fueib.com

Deu anys de la Fundació Universitat-Empresa

Maria del Mar Socias Antoni Morro

Margalida Furió Fernando Barrera
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L’objectiu principal del Departament d’Orientació 

i Inserció Professional (DOIP) és, des de la seva 

creació l’any 1997, apropar la Universitat al 

món empresarial. Aquell any els titulats inscrits 

a la borsa de treball que gestiona eren 924, i el 

curs següent ja arribaven als 1.540. L’any passat 

foren més de 2.675 els alumnes i titulats inscrits. 

Des de la seva creació aquest servei d’orientació 

i inserció laboral de la Fundació Universitat-

Empresa han atès 16.223 usuaris.

El DOIP assessora i orienta els titulats en la seva 

inserció al món del treball i en fa un seguiment. 

Per aconseguir-ho empra tot un ampli ventall 

d’eines: des de cursos de postgrau i màsters 

gestionats per la Fundació fins a sessions per-

sonalitzades d’orientació laboral. En aquestes 

sessions el titulat aprèn com cal comportar-se 

en una entrevista de treball i com s’ha d’elaborar 

un curriculum vitae i és format en matèria de 

legislació laboral i assessorat en altres tècniques 

i recursos de recerca de treball. 

Durant l’any acadèmic 2005-2006 el DOIP 

ha rebut 1.268 ofertes, de les quals 538 han 

estat gestionades íntegrament pel DOIP (408 

pràctiques per a estudiants universitaris, 28 

pràctiques per a recents titulats universitaris i 

102 ofertes laborals) i 730 han estat anunciades 

a la web. 

A través del programa TUO (Titulats universitaris 

a l’ocupació), el departament gestiona beques 

remunerades de formació pràctica en entitats 

públiques. Durant aquest curs han pogut gaudir 

d’una beca del programa 28 nous titulats, però 

les xifres acumulades de titulats que s’han pogut 

beneficiar d’aquest programa arriben fins a 141.

El departament està obert també a qualsevol 

estudiant que pugui acreditar la residència a les 

Illes Balears i hagi superat el 50 per cent dels 

crèdits o assignatures dels estudis. En aquest 

cas, El DOIP gestiona la realització de pràctiques 

remunerades, tant en empreses privades com 

en entitats públiques. L’objectiu final és reforçar 

la formació adquirida a les aules i fer possible 

un primer contacte amb l’empresa. Durant l’any 

acadèmic 2004-2005 el DOIP gestionà 527 

d’aquests convenis, la qual cosa possibilità la 

realització de 200.108 hores de pràctiques 

remunerades. Durant el curs acadèmic 2005-

2006, 399 estudiants ja han fet pràctiques en 

una empresa o entitat. Des de l’any 1993 el 

nombre de convenis signats per la UIB amb 

empreses i entitats per facilitar la formació pràc-

tica dels seus alumnes arriba als 3.463. Aquest 

programa de pràctiques remunerades ha recollit 

uns resultats excel·lents. 

D’altra banda, per al curs acadèmic 2004-2005 

el DOIP ha catalitzat un total de 60 beques, vint 

beques per a estudiants i quaranta per a titulats 

universitaris, per realitzar pràctiques en empre-

ses de la Unió Europea en el marc del programa 

Leonardo da Vinci. Aquest programa el gestiona 

la Confederació d’Associacions Empresarials de 

les Balears (CAEB), i la Universitat de les Illes 

Balears hi col·labora fent-ne la difusió entre el 

col·lectiu universitari i amb el reconeixement 

acadèmic de les estades a l’estranger.

www.fueib.com

399 estudiants ja han fet pràctiques en una empresa 
o entitat durant l’any acadèmic 2005-2006

Prop de 5.000 alumnes visitaren el II Fòrum  
de l’Ocupació

El II Fòrum de l’Ocupació de la Universitat de les Illes Balears aconseguí per 

segon any el seu objectiu: l’apropament entre els joves i el món laboral per 

facilitar el coneixement mutu entre els professionals. Un total de 33 empre-

ses i entitats participaren en aquest fòrum que es va dur a terme els dies 15 

i 16 de març de 2006 i que rebé la visita de prop 5.000 estudiants i titulats 

universitaris, 1.200 dels quals assistiren a les presentacions d’empreses. La 

web oficial del Fòrum va registrar gairebé 10.000 visites.

El Fòrum va ser organitzat pel Departament d’Orientació i Inserció 

Professional de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, en 

col·laboració amb el Tour del Empleo.

www.forumuib.com
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Els estudiants de l’illa de Menorca i de les illes 

d’Eivissa i Formentera podran cursar a partir 

del proper any acadèmic cinc assignatures 

d’un nou estudi de segon cicle: Administració 

i Direcció d’Empreses (LADE). Cal recordar 

que a partir d’aquest any acadèmic els alum-

nes han pogut cursar a les seus universi-

tàries la llicenciatura de Dret. Així, a banda 

del segon curs de la llicenciatura de Dret i 

de les assignatures d’Administració i Direcció 

d’Empreses, per al curs 2006-2007 l’oferta 

acadèmica es completa amb primer, segon i 

tercer curs de Ciències Empresarials; primer, 

segon i tercer curs d’Infermeria; primer i segon 

curs de Mestre, Educació Especial; el segon 

curs de Psicopedagogia (estudi de segon cicle) 

i Graduat en Educació Social (en xarxa).

Pel que fa a aquest any acadèmic 2005-2006, 

a Menorca han seguit estudis reglats de grau 

227 estudiants. Hi ha 71 alumnes que han 

seguit cursos reglats de postgrau i, finalment, 

653 estudiants han participat en cursos i estu-

dis no reglats, com els corresponents a l’oferta 

formativa pròpia organitzada pel Vicerectorat de 

Projecció Cultural o la Universitat Oberta per a 

Majors entre d’altres. Així doncs, a la Seu univer-

sitària de Menorca hi ha 298 alumnes que han 

seguit estudis reglats (grau i postgrau). En total, 

però, són 951 els alumnes que han seguit algun 

tipus de curs a la Seu.

Pel que fa a les illes d’Eivissa i Formentera, 

1.117 alumnes han seguit algun tipus de curs a 

la Seu de la UIB. D’aquests, 291 alumnes han 

cursat estudis de grau i 12 alumnes han cursat 

estudis de postgrau; mentre que la resta, un total 

de 814 persones, han seguit algun curs no reglat 

al llarg de l’any acadèmic.

En aquest sentit cal recordar que, a banda de 

l’oferta acadèmica reglada, el Vicerectorat de 

Projecció Cultural i l’Institut de Ciències de 

l’Educació (ICE) impulsen cada any acadèmic 

una programació d’estudis pròpia per a cada 

Seu repartida en dos quadrimestres. Al llarg 

de l’any s’han impartit a Menorca 15 cursos i 

tallers, a més del Cicle Òpera Oberta. A Eivissa i 

Formentera s’han impartit 16 cursos i talles a més 

del cicle Òpera Oberta i el cicle Cinemacampus, 

amb cinc pel·lícules de països i cultures diferents 

sempre relacionades amb diferents aspectes del 

món de l’educació. A més, la Seu universitària 

d’Eivissa i Formentera ha albergat l’exposició 

Santiago Rusiñol a l’illa blanca, amb motiu del 

75è aniversari de la seva mort. 

www.uib.es/ca/extensions/

Més de 2.000 alumnes han seguit estudis  
a les seus universitàries

El passat dia 31 de maig de 2006 l’Ajuntament 

de Sineu i la UIB es comprometen en la crea-

ció del Centre Universitari de Sineu, on els 

joves universitaris de la localitat i el seu entorn 

tindran les instal·lacions adequades per afavo-

rir l’estudi i la comunicació entre la Universitat 

i els ciutadans i facilitar els tràmits administra-

tius i burocràtics universitaris. Amb la creació 

del Centre Universitari de Sineu, la UIB ja té 

vint-i-dos centres en pobles de Mallorca, un 

a Ciutadella de Menorca i un a Formentera. 

Durant aquest any acadèmic, a més del de 

Sineu, s’ha obert el Centre Universitari de 

Lloseta. 

www.uib.es/ca/estudis_centres/

La UIB ja té 24 centres universitaris als pobles de les Illes
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Durant aquest any acadèmic la UIB ha unificat 

tota l’oferta d’activitats i recursos per a centres 

de secundària amb atenció a les diferents Illes, 

sota el lema “La UIB amb tu”. Es tracta d’un 

complet programa d’accions de difusió dels 

estudis i l’activitat universitària; d’apropament 

dels estudiants a la UIB mitjançant la visita al 

campus, en el cas de Mallorca; d’activitats per 

fomentar la participació dels alumnes de secun-

dària; i recursos de suport per a la informació i 

l’orientació a alumnes de secundària.

Són 4.000 estudiants de 58 centres de 

secundària de Mallorca, acompanyats pels 

seus professors, els que enguany han parti-

cipat en les Jornades Vine a la Universitat. 

Durant la seva estada al campus, els alumnes 

assisteixen a sessions simultànies sobre els 

estudis impartits a la UIB i visiten diverses 

instal·lacions. 

A banda de les conferències de motivació uni-

versitària; les sessions informatives sobre l’accés 

a la Universitat i sobre l’oferta d’estudis i ser-

veis; sessions sobre els universitaris i la feina; i 

l’organització de col·loquis preuniversitaris, tots 

ells als centres de secundària de les illes Balears, 

s’han dut a terme tres accions per fomentar la 

participació dels alumnes en l’àmbit universitari i 

el seu interès pels estudis superiors: el DemoLab, 

el concurs d’imatge Estudia a la UIB i els premis 

d’investigació convocats pel Consell Social.

Quant al DemoLab, han estat 2.500 estudiants 

d’un centenar de grups de secundària de Mallorca, 

de Menorca i d’Eivissa els que han participat 

en aquest projecte impulsat per la Facultat de 

Ciències de la UIB, amb el suport de Sa Nostra i 

en el marc del Programa d’orientació i transició a 

la Universitat, POTU (conveni entre la Conselleria 

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears 

i la UIB). Mitjançant aquest programa, els alum-

nes han conegut de prop com es duen a terme les 

pràctiques de laboratori en estudis superiors de 

Bioquímica, Biologia, Física i Química.

Pel que fa al concurs d’imatge Estudia a la UIB, 

ara és oberta la convocatòria de la seva tercera 

edició. Els estudiants participants han de presen-

tar una imatge que convidi a la participació dels 

estudiants de l’educació secundària postobliga-

tòria en les activitats informatives i orientatives 

que la UIB desenvolupa anualment sota el lema 

Estudia a la Universitat. La imatge guanyadora 

serà la que apareixerà en tot el material editat 

per a les activitats del programa durant l’any aca-

dèmic 2006-2007. Durant aquest any acadèmic, 

el treball que ha servit d’imatge al programa fou 

el que presentà Irene Gayà Ramis, alumna de 

l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.

Finalment, la segona edició dels premis 

d’investigació convocats pel Consell Social, 

l’objectiu essencial dels quals és que els alum-

nes aprenguin a estructurar i a desenvolupar el 

raonament científic, fou resolta el passat més 

de juny. Resultaren guardonats Bartolomé Pizà 

(Cololegi Lluis Vives) amb l’obra “Biotecnologia”; 

Raquel Sánchez (IES Calvià) amb l’obra “El 

Bocafí”;  Xavier Seguí  (IES Pasqual Calbó i 

Caldés), amb l’obra “Espirals, una galàxia de 

Abocada als seus futurs estudiants i a la societat



L’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats de la UIB, una iniciativa 

capdavantera a Espanya, es va crear amb l’objectiu de garantir la igualtat 

d’oportunitats a la comunitat universitària, especialment en els àmbits 

de les persones amb discapacitat, les persones que pertanyen a grups 

desafavorits i les dones, però també per detectar les situacions de des-

igualtat a l’hora d’accedir als estudis superiors i tractar de posar-hi remei. 

Aquest any acadèmic, l’Observatori ha fet públic el segon informe de 

situació, en el qual s’ha palesat el creixent augment d’estudiants dones i 

d’una manera especial en les especialitats d’humanitats, ciències socials, 

ciències de l’educació i ciències de la salut. Les joves, no obstant el seu 

major nombre respecte als joves a l’hora d’accedir a estudis superiors, 

són clarament minoria en les carreres de l’àmbit dels estudis tècnics.

Aquesta desigual distribució dels gèneres, un fenomen que s’ha repro-

duït també aquest any acadèmic, palesa la necessitat d’abordar políti-

ques d’igualtat entre homes i dones molt abans de l’edat universitària. 

Sols així serà possible capgirar el biaix existent en la societat, del qual 

la UIB només és un exemple. Així, a la plantilla de personal docent i 

investigador de la mateixa UIB un 63,07 per cent són homes. De la 

mateixa manera, només en un 18,89 per cent dels equips de recerca, la 

responsable és una dona. 

D’altra banda, l’Observatori ha detectat un considerable increment dels 

estudiants d’origen estranger a la UIB. De fet, la UIB és la tercera univer-

sitat de l’Estat espanyol en nombre d’alumnes d’origen estranger.

www.uib.es/observatori/igualtat/
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corbes”; Júlia Román (IES Maria Àngels Cardona) 

amb l’obra “Estudi de les gàrgoles de Ciutadella”; 

Isabel Bosch (IES Maria Àngels Cardona) amb 

l’obra “Història d’una escultura: “Sa Somiadora” 

de Rafael Jofre”; Aina Serra (IES Ramon Llull) 

amb l’obra “La lluita contra el canvi climàtic”; 

Mónica Domínguez (IES Josep Maria Llompart) 

amb l’obra “La guerra civil a les Balears (1936-

1939). El testimoni de tres dones” i Bel Maria 

Tugores (IES Alcúdia) amb l’obra “Projecte Urbs 

Palmaria”.

Tot i que el Programa d’orientació i transició a la 

Universitat (POTU) i el suport i assessorament 

als alumnes de secundària és una prioritat 

essencial, la UIB ha estat abocada al servei del 

conjunt de la societat amb distintes iniciatives, 

conscient que el seu paper no acaba a les 

aules. A banda de la projecció cultural duta a 

terme pel Vicerectorat que dirigeix la doctora 

Francesca Lladó (vegeu pàgines 47 a 53), des 

de distints estaments de la UIB s’han dut a 

terme accions que demostren la seva vocació 

de servei. Esmentar-les totes és impossible per 

qüestions d’espai. Si més no en destacarem 

alguns exemples.

A començaments de l’any acadèmic s’encetà el 

primer cicle Universitat i Societat, organitzat pel 

Consell Social de la UIB, un cicle que repassà els 

principals reptes socials de l’actualitat. També tot 

just iniciat el període lectiu, el dia 3 d’octubre, 

el Departament de Física organitzà una activitat 

per a l’observació de l’eclipsi parcial de Sol que 

permeté que dos-cents nins de primer a quart de 

primària poguessin observar el fenomen a través 

de diversos mitjans tècnics.

El fet de ser l’única universitat pública a la 

comunitat autònoma, converteix la UIB en refe-

rent per a l’anàlisi i la recerca de solucions. 

Durant aquest any acadèmic la UIB ha signat 

convenis per enllestir anàlisis de l’accessibilitat 

dels municipis de Mallorca; per disminuir la 

incidència de les malalties d’esquena dels esco-

lars; per donar el seu suport acadèmic, científic 

i cultural en matèria de cures pal·liatives; per 

col·laborar en les excavacions fetes al palau reial 

de l’Almudaina; per millorar el desenvolupament 

de l’activitat escolar en els centres educatius 

de la comunitat autònoma; per dur a terme la 

restauració i el pla de conservació de les pin-

tures murals del claustre de Sant Bonaventura 

de Llucmajor; per impulsar l’Escola d’Estiu de 

Salut Pública a Menorca; o per confegir un Llibre 

d’estil per als mitjans de comunicació orals i 

escrits de les Illes Balears, entre d’altres.

Els docents i investigadors de la UIB han impartit 

trenta-sis conferències als centres de secundària 

de les Illes Balears amb motiu de la cinquena 

edició de la Setmana de Ciència i la Tecnologia. 

D’altra banda, 27 grups de recerca universita-

ris han participat en la V Fira de la Ciència a 

Mallorca, mentre que 23 grups ho feren a la Fira 

que es féu a Eivissa.

D’altra banda la UIB ha posat durant aquest any 

a l’abast dels professors d’ensenyament secun-

dari totes les prestacions del Servei de Biblioteca 

i Documentació. A més, el sistema informatitzat 

de gestió de la biblioteca serà aplicat al Centre 

de Documentació en Educació Ambiental de la 

Conselleria de Medi Ambient. 

www.uib.es/lauibambtu06/

www.alu.uib.es/ca/potu/

L’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats



�� anuari 2005 - 2006

El programa Amics i Amigues de la UIB constitueix un vincle de connexió 

permanent entre la societat i la Universitat, per enfortir les relacions, per tal 

de facilitar l’aprenentatge de les persones al llarg de tota la vida i potenciar 

el compromís de la UIB al servei de la societat. 

Amb aquest programa es pretén que se’n facin membres tota aquelles per-

sones que en el moment actual no viuen la UIB de manera activa: antics 

estudiants de la Universitat, estudiants de les Balears que varen optar per 

cursar estudis en alguna de les universitats de l’entorn, com també qual-

sevol persona que estigui interessada per participar al programa. La UIB 

pretén així mantenir vives antigues relacions, afavorir-ne de noves, estar 

a l’aguait de tot el que es fa a la Universitat, treballar per a la renovació i 

millora constant de la UIB i contribuir a una societat més lliure i solidària.

Els avantatges

Els membres d’Amics i Amigues de la UIB es podran beneficiar de tots els 

serveis i avantatges de què gaudeix la comunitat universitària: les mateixes 

condicions d’utilització de la biblioteca, descomptes en els cursos de Campus 

Extens de Formació Continuada, rebran informació personalitzada a través 

del correu electrònic sobre formació, ofertes laborals, informació general de 

la UIB, accés a les aules d’informàtica del campus, accés als cursos oferts 

pel Servei Lingüístic, al programa de Voluntariat, descomptes per estades 

a la Residència del campus i per la utilització de les instal·lacions espor-

tives i accés als serveis que ofereix el Departament d’Orientació i Inserció 

Professional de la Fundació Universitat-Empresa a titulats i estudiants, així 

com els avantatges de suport a les empreses a través del Departament de 

Relació amb l’Empresa de la FUEIB, entre d’altres. 

Per altra banda, els titulars de la targeta del programa Amics i Amigues de 

la UIB podran vincular-se a qualsevol de les entitats financeres següents: la 

Caixa, Sa Nostra, la CAM, Banc Santander Central Hispano.

Per ser amic o amiga de la UIB només s’ha d’emplenar una butlleta 

(enllaç a la butlleta) i enviar-la a l’oficina del programa AAUIB o al Servei 

d’Informació de la UIB.

Us podeu informar de les condicions del programa a la  

web <http://www.uib.es/aauib/>.

Fes-te amic de la UIB



Augmentar la presència universitària arreu de 

les Illes Balears és un dels principals reptes 

del Vicerectorat de Projecció Cultural. El Servei 

d’Activitats Culturals té com a objectius bàsics la 

canalització i la difusió de les propostes culturals 

sorgides de la comunitat universitària. Aquests 

punts vertebren l’estructura oberta d’un servei 

que intenta oferir una programació cultural prò-

pia i una sèrie d’activitats docents que facin més 

propera la Universitat al públic en general. Vegeu 

a continuació una mostra de l’activitat desenvo-

lupada durant l’any acadèmic 2005-2006.

La Universitat Oberta. Sis cursos i dos tallers 

conformaren l’oferta d’aquest programa durant 

el primer quadrimestre de l’any acadèmic 2005-

2006, una oferta que es completà amb nou acti-

vitats formatives més dutes a terme per al segon 

quadrimestre. Els cursos, seminaris i tallers, 

que conformaren un ventall molt ampli quant a 

temàtiques, són dissenyats pel Servei d’Activitats 

Culturals en col·laboració amb el Consell de 

Mallorca. Durant l’any acadèmic 2005-2006 han 

assistit als cursos un total de 298 persones.

Cicle Recorreguts Musicals. L’evolució de 

l’orquestra simfònica centrà el cicle Recorreguts 

Musicals, que es dugué a terme entre els mesos 

d’octubre i desembre de 2005. Els objectius 

del cicle eren situar l’alumne als orígens de 

l’orquestra simfònica i recórrer-ne l’evolució, tot 

intentant relacionar els diferents factors socials 

i estètics que han tingut a veure amb el seu 

naixement i evolució.

Per al segon quadrimestre el cicle abordà l’estudi 

de l’òpera, des del seu naixement fins a la culmi-

nació del gènere amb Puccini. Han participat al 

cicle 24 persones.

Cicle Òpera Oberta. Aquest programa aquest 

any acadèmic ha arribat a la seva quarta edició 

i es va desenvolupar entre els mesos de gener 

i maig. En total, els assistents pogueren gau-

dir de la transmissió, des del Gran Teatre del 

Liceu, de les òperes Wozzeck, d’Alban Berg; 

Otello, de Giuseppe Verdi; Die tote Stadt (‛La 

ciutat morta’), d’Erich Wolfgang Korngold; i Don 

Giovanni, de W. A. Mozart. Totes les transmissio-

ns foren precedides de conferències.

Cinquena edició de Cinemacampus. Entre 

l’octubre i el desembre de 2005, la comunitat 

universitària pogué gaudir de la projecció de deu 

pel·lícules de les tres primeres dècades del segle 

XX en un cicle dedicat al cinema mut. 

Per al segon quadrimestre, el cicle es va centrar 

en la trajectòria de Jean Renoir, amb la projecció 

de vuit de les seves obres.

D’altra banda, del mes de març al mes de maig el 

cicle canvià radicalment de temàtica per endin-

sar-se en el món del Dret. Per primera vegada 

el cicle Cinemacampus organitzà un cicle amb 

professorat dels departaments de Dret Privat i 

de Dret Públic: es projectaren nou pel·lícules de 

procedència diversa i èpoques diferents, amb el 

nexe comú de tractar algun aspecte que podia 

ser analitzat des del punt de vista jurídic, per la 

qual cosa cada pel·lícula fou presentada i analit-

zada per un professor de l’àmbit del Dret.

Teatre i poesia. Tres accions han marcat la pro-

posta en teatre i poesia d’aquest any acadèmic 

que ara finalitza. En primer lloc, durant el mes 

de novembre de 2005 es varen celebrar dos 

centenaris cabdals de la cultura catalana, el 

centenari del naixement de Joan Coromines i els 

cent anys de la publicació de Solitud, de Víctor 

Català (Caterina Albert). El Servei d’Activitats 

Culturals organitzà un cicle de conferències per 

commemorar aquestes dues fites culturals amb 

el patrocini de la Caixa.

D’altra banda, el mes de març de 2006 la UIB 

celebrà els Dies Mundials de la Poesia i el Teatre 

amb un seguit d’actes: recitals, lectures poèti-

ques, representacions, etc. 

Finalment, ja el mes de juny, la UIB fou l’escenari 

per a l’acte central del VIII Festival de Poesia de 

la Mediterrània, organitzat per la Fundació Casa 

Museu Llorenç Villalonga i dirigit pel senyor Biel 

�� 

365 dies d’activitats culturals
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Mesquida amb la participació de tretze poetes 

representatius de diferents cultures nascudes a 

les riberes de la Mediterrània.

D’altra banda, La companyia universitària 

Morgana Teatre ha estrenat aquest any acadèmic 

l’obra de Tennessee Williams La gata damunt la 

teulada (curs 2004-2005) amb representacions 

als teatres Sa Societat de Calvià i Municipal de 

Palma, mentre que Mag Teatre - Mag Poesia ha 

representat quatre obres teatrals. 

Exposició Santiago Rusiñol. A finals de gener de 

2006, s’inaugurà l’exposició Santiago Rusiñol a 

Mallorca, amb motiu del setanta-cinquè aniver-

sari de la mort del pintor i escriptor. Coordinada 

pel senyor Jaume Falconer, director del Gabinet 

Tècnic d’Imatge de la UIB, romangué oberta 

a l’edifici sa Riera fins al dia 20 de febrer, 

quan inicià un periple per diferents centres 

d’ensenyament secundari de les Illes Balears 

amb l’objectiu que els alumnes poguessin 

conèixer l’obra de Rusiñol i la relació d’aquest 

amb l’illa de Mallorca. L’exposició es comple-

mentà amb un cicle de conferències sobre la 

vida i obra de l’escriptor.

En el marc de la programació cultural desenvo-

lupada durant l’any acadèmic 2005-2006, cal 

esmentar les col·laboracions amb altres entitats 

i institucions, com és el cas de la participació de 

la UIB en el cicle Art del segle XXI. Polítiques 

i contextos, amb la Fundació Pilar i Joan Miró, 

o el cas de la participació en Virtuàlia = Art 

Futura 2005, amb la Fundació Sa Nostra, en el 

transcurs de la qual s’homenatjà el Màster de 

Síntesi d’Imatge i Animació per Ordinador (MA 

ISCA) de la UIB pels seus primers quinze anys 

d’existència. Cal afegir les conferències organit-

zades amb motiu dels cent anys de la concessió 

del premi Nobel de Fisiologia i Medicina a 

Santiago Ramón y Cajal, i la taula de debat i 

reflexió «Les revoltes franceses de 2005. Quatre 

visions, quatre perspectives», en col·laboració 

amb el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i 

la Política al Món Contemporani de la UIB.

www.uib.es/servei/sac/

La UIB ha ampliat l’oferta 
formativa de la Universitat 
d’Estiu
Amb la conferència «La incontinència urbana», a càrrec del doctor Oriol 

Bohigas, arquitecte i president de l’Ateneu Barcelonès, començava el pas-

sat dia 6 de juliol la Universitat d’Estiu UIB 2006, que enguany ha ampliat 

el ventall de continguts per tal d’adaptar-se a les exigències de la societat 

del coneixement. Una societat cada vegada més responsable del valor de 

la cultura i de la necessitat d’aprendre al llarg de tota la vida. En total han 

estat 21 cursos (cinc dels quals d’idiomes) i dos tallers, que suposen quatre 

activitats formatives més que en l’edició corresponent a l’any 2005. 

Coneixement de diferents cultures, nous models turístics, mediació inter-

cultural, videojocs 3D, són tan sols una petita mostra d’una àmplia oferta 

de cursos que s’han fet al llarg del mes de juliol de 2006. Temes que no 

es limiten a un únic col·lectiu, sinó que han anat adreçats a totes aquelles 

persones que desitgen ampliar els seus coneixements o iniciar-se en altres 

per a elles desconeguts. 

Cal dir que la Universitat d’Estiu 2005 registrà una matriculació de 782 

alumnes. Segons una enquesta realitzada sobre una mostra de 376 alum-

nes matriculats als cursos de la Universitat d’Estiu 2005, la majoria (45%) 

tenen edats compreses entre els 20 i els 25 anys. No obstant això, un 20% 

tenen entre 26 i 30 anys, mentre que un 17% corresponen al rang d’edat 

compresa entre els 36 i els 55 anys.

www.uib.es/servei/sac

CURSOS 

Art i comunicació 

Àsia: passat, present i futur

Coneixement del paisatge vegetal a les Balears 

Curs d’iniciació a la investigació biomèdica 

Curs de clima històric

El cant cubà (ritmes i cançons de l’illa) 

El clima de la Terra, del sistema solar i de la Galàxia 

El món anglòfon més enllà de les fronteres britàniques: variables 
de diversitat

El nou model turístic. Turisme d’allotjament versus turisme resi-
dencial 

El turisme i el Tercer Món: cooperació i desenvolupament soste-
nible 

Introducció a l’entomologia aplicada: artròpodes bioindicadors, 
plagues i vectors de malalties 

Mediació intercultural i intervenció social amb persones immi-
grants 

Taller de creació i gestió de PIME turístiques

Toponímia i geografia 

X Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere: deu anys 

Videojocs 3D 

CURSOS D’IDIOMES 

Curs de kanji i gairaigo: ideogrames xinesos i mots estrangers en 
la llengua japonesa 

Curso inicial de formación de profesores de español como lengua 
extranjera 

L’anglès dels negocis i l’entorn empresarial hoteler 

Una lectura del Tao (Dao de Jing) 

Taller d’anglès. Giving a presentation in English

 

TALLERS

La veu de la poesia 

In vino litterae. Vi, literatura i art



La conferència «Del menjar i del beure... en dites i refranys populars», a 

càrrec de Gemma Salvador Castell, dietista del Programa d’Alimentació 

i Nutrició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 

col·laboradora de la Setmana de l’Alimentació «Ve de gust... menjar bé!», 

a TV3 - Televisió de Catalunya, iniciarà la setena edició de la Universitat 

d’Estiu d’Eivissa i Formentera 2006, organitzada per la UIB amb el suport 

del Consell Insular d’Eivissa i Formentera i la col·laboració de la Caixa. Serà 

el proper 18 de setembre de 2006 a les 20 hores.

Aquesta nova edició està conformada per cinc cursos de temàtica ben 

diferent: seguretat a les xarxes d’ordinadors; dret i comerç internacional; 

història de l’Art, novel·la i poesia; prevenció de conductes addictives i 

l’alimentació i la nutrició. Tot plegat un ventall divers de propostes forma-

tives, que es duran a terme entre els dies 18 i 22 de setembre a la Seu 

universitària d’Eivissa i Formentera.

Els períodes de matriculació són de l’1 de juny al 31 de juliol de 2006 i de 

l’1 a l’11 de setembre de 2006.

www.uib.es/servei/sac/
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Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei

L’onzena edició de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei 

(UIMIR) es realitzarà, igual que els darrers anys, al Claustre del Carme de 

Maó, entre els dies 11 i 15 de setembre de 2006.

Noves tecnologies, problemàtiques sociolaborals, el cervell humà, situa-

cions d’emergència, noves mirades sobre la salut, la interrelació entre les 

arts…, són alguns exemples de l’ampli ventall temàtic de l’edició de 2006.

Al reconeixement acadèmic de la Universitat de Barcelona, de la Universitat 

de les Illes Balears i de la Universitat Jaume I de Castelló, s’hi afegeix igual-

ment el suport institucional de l’Ajuntament de Maó, del Consell Insular de 

Menorca i del Govern de les Illes Balears. I és precisament aquesta suma 

d’institucions la que ha permès consolidar un projecte de qualitat que ultra-

passa els límits de l’illa de Menorca.

Els cursos de la UIMIR estan oberts al públic en general. Tenen una durada 

d’una setmana, i es poden realitzar en torn de matí (de 9.30 a 14 hores) o 

de capvespre (de 16 a 20.30 hores), la qual cosa permet la inscripció a un 

màxim de dos cursos.

L’edició corresponent a l’any 2005 registrà una matriculació de 180 alum-

nes, dels quals un 57% eren de la mateixa illa de Menorca, mentre que fins 

a un 27% procedien del País Valencià. La resta es distribuí amb un 7% de 

Mallorca i un 7% de Catalunya.

El període de matriculació és del 15 de maig al 31 de juliol i del 16 al 31 

d’agost. La matrícula es pot fer en línia, per telèfon o presencialment.

www.uib.es/uimir

CURSOS DE MATÍ

Començant a entendre el cervell humà 

La teoria i història del cinema en l’actualitat (el curs s’impartirà 
en castellà) 

La simfonia de les imatges. Diàlegs entre la música, l’arquitectura 
i les arts plàstiques 

Mirades sobre Internet. Un curs polifacètic «per a tots els 
públics»

 Entre el cel i l’infern: com es pot sobreviure a la feina (el curs 
s’impartirà en castellà) 

CURSOS DE CAPVESPRE

La revolució audiovisual: la televisió digital terrestre (TDT) 

Les plantes i la salut 

Desastres, emergències i catàstrofes. Quines són les implicacions 
psicosocials que generen aquestes situacions? (el curs s’impartirà 
en castellà) 

La taula a l’inrevés: paradoxes alimentàries 

Des de Mateu Orfila a Ramon Margalef: ciència des de la 
Mediterrània 

Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera 2006

CURSOS

Curs pràctic de seguretat de les xarxes d’ordinadors 
 
El Dret del comerç internacional i les tecnologies de la informació 
i les comunicacions (TIC)
 
Història de l’art, novel·la i poesia. D’El somni de Polifil a El Codi 
Da Vinci
 
Prevenció i tractament de les conductes addictives: drogodepen-
dències i altres addiccions 

L’alimentació i la nutrició a través de la història
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Taula. Quaderns de Pensament, 39

Palma: Universitat de les Illes 

Balears, 2005

210 pàg.; 17 x 24 cm; rústica

ISSN: 0214-6657

CDU: 3

15 euros

Educació i Cultura. Revista 

Mallorquina de Pedagogia, 18

Palma: Universitat de les Illes 

Balears, 2005

283 pàg.; 17 x 24 cm; rústica

ISSN: 0212-3169

CDU: 3

18 euros

MAYURQA. Revista del Departament 

de Ciències Històriques i Teoria de 

les Arts, 30. 2 volums.

Palma, Universitat de les Illes 

Balears, 2006

Volum I: 508 pàg.Volum II: 491pàg.

17 x 24 cm, Rústica cosida.

ISSN: 0301-8296

60 euros

Territoris. Revista del Departament 

de Ciències de la Terra, 5

Palma: Universitat de les Illes 

Balears, 2005

208 pàg.; 17 x 24 cm; rústica

ISSN: 1139-2169

CDU: 3

18 euros

Hablando de física a la salida del 

cine. Licencias cinematográficas

Escenes de pel·lícules famoses en 

les quals es vulneren lleis elemen-

tals de la natura són el catalitza-

dor per escriure sobre física. Els 

films fan de motiu i contrapunt, 

mentre que la física s’explica des 

d’una base elemental, desenvo-

lupant nombrosos temes inte-

ressants per als amadors de la 

ciència. Amb aquest plantejament, 

es comenten el principi de conser-

vació del moment lineal, el principi 

d’equivalència, la relativitat de la 

simultaneïtat, etcètera.

English literature: an anthology

La intenció d’aquesta antologia de 

textos literaris anglesos és oferir als 

estudiants de Literatura Anglesa 

un conjunt de textos que els ser-

veixin per als seus estudis. La 

selecció dels textos s’ha fet per 

donar una primera aproximació 

a la literatura anglesa produïda 

en diferents períodes històrics del 

segle XX. També, un altre criteri 

de la selecció ha estat cercar-los 

i ordenar-los en una graduació 

de dificultats, concordant amb 

el coneixement literari dels estu-

diants. Acompanyen els textos un 

glossari de termes literaris i una 

cronologia, com també una selec-

ció bibliogràfica.

Apuntes básicos de morfometría

En aquesta obra trobam unes 

bases de morfometria, amb la jus-

tificació del seu interès objectiu, 

com també del seu interès anatò-

mic i filogenètic i de les correlacio-

ns entre els diferents paràmetres 

per reconèixer les espècies. És 

una matèria molt important per 

arribar a discernir el procés de 

diversificació de qualsevol grup 

zoològic, tenint en compte que 

l’autor considera que l’evolució és 

el tema més interessant de tota 

la Biologia. En diferents capítols, 

marca les directrius per mesurar, 

amb una sèrie d’exemples pràc-

tics. El llibre inclou un CD amb 

les dades d’aquests exemples en 

format Excel.

Actes de les Jornades Internacionals 

Lul·lianes. Ramon Llull al segle 

XXI

Durant els dies 1, 2, i 3 d’abril 

es dugueren a terme a Palma les 

Jornades Internacionals Lul·lianes. 

Després d’una trentena llarga 

d’anys, les Jornades suposaren 

que Mallorca fos novament seu 

internacional de projecció lul·liana. 

L’aplec científic comptà amb 

l’aportació d’investigadors d’arreu, 

que presentaren els seus treballs 

de recerca més recents. En aquest 

volum es reuneixen els textos de 

les sessions d’inauguració i clau-

sura i les ponències i comunicacio-

ns que s’hi varen presentar.

Novetats editorials del Servei de Publicacions

Comandes: Servei de Publicacions i Intercanvi Científic

Cas Jai. Campus universitari. Cra de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma

Tel.: 971 17 24 99.  Correu electrònic: joan.vives@uib.es

El Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la Universitat de les Illes Balears és membre 

de l’ Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, la Xarxa d’universitats Institut Joan Lluís 

Vives i el Centro Español de Derechos Reprográficos



�� 

El dia 2 de març tingué lloc la presentació del 

Diccionari sànscrit-català, del qual és autor el 

doctor Òscar Pujol, director de programes edu-

catius de la Casa Àsia de Barcelona, que ha estat 

editat per Enciclopèdia Catalana a la col·lecció 

Diccionaris Bilingües.

El projecte del Diccionari sànscrit-català es 

remunta a l’any 1992, quan una delegació de 

la Universitat de les Illes Balears (UIB), presi-

dida pel Rector, el doctor Nadal Batle, viatjà a 

Nova Delhi per afermar els vincles acadèmics 

sostinguts amb la Jawaharlal Nehru University 

(JNU). Aquests vincles havien estat possibles 

gràcies al mestratge d’Antoni Binimelis, doctor 

en sànscrit per la Universitat Complutense 

i impulsor dels estudis hispànics a la Delhi 

University. Binimelis havia fundat amb el pro-

fessor Susnigdha Dhey el Centre of Hispanic 

Studies, integrat al Department of Modern 

Languages de la JNU.

En el context del viatge, la delegació de la UIB 

féu coneixença amb Òscar Pujol, i d’aquí sorgí 

la iniciativa de confegir el primer diccionari 

sànscrit-català. 

Amb el finançament de la Conselleria d’Educació 

i Cultura del Govern balear i la col·laboració del 

Departament de Filologia Catalana de la UIB, 

el doctor Pujol ha recollit durant gairebé tretze 

anys, i al llarg de 1.328 pàgines, un total de 

50.000 paraules. Al mateix temps, el doctor 

Pujol ha actualitzat la lexicografia sànscrita. El 

diccionari inclou, per primera vegada, la doble 

etimologia (la tradicional dels gramàtics sànscrits 

i la de la lingüística comparada occidental).

Òscar Pujol (l’Arboç, 1959) va estudiar sànscrit 

a la Banaras Hindu University, on es llicencià 

l’any 1993 i es doctorà l’any 1999 amb la tesi 

sobre un manuscrit gramatical del segle XII, 

Tantrapradipa de Maitreyaraksita. Ha publicat 

més d’una trentena d’articles i ha traduït diver-

sos llibres del sànscrit al castellà. Després 

d’haver viscut setze anys a Benarés, actualment 

resideix a Barcelona, on és director de progra-

mes educatius de Casa Àsia.

La UIB, present a la XXIV edició de la Fira del Llibre

La Universitat de les Illes Balears va estar present a la XXIV edició de la Fira del Llibre, que va tenir lloc 

des del dia 26 de maig al dia 4 de juny al passeig des Born de Palma. L’estand de la UIB ocupà una 

superfície de 24 metres quadrats, i hi foren presents el Servei d’Informació i el Servei de Publicacions 

i Intercanvi Científic. El Servei d’Informació posà a l’abast dels visitants tota la documentació acadè-

mica, cultural i en especial sobre els cursos de la Universitat d’Estiu 2006. El Servei de Publicacions i 

Intercanvi Científic acudí a la fira amb un total de mil dos-cents volums entre les publicacions pròpies i 

les que pertanyen a la col·lecció Bernat Metge, una edició dels clàssics grecs i llatins traduïts al català, 

de l’Institut Francesc Cambó. A més de l’oferta editorial, el Servei de Publicacions i Intercanvi Científic 

presentà el llibre Hablando de física a la salida del cine, del doctor Antoni Amengual, i el número 30 

de la revista Mayurqa, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

www.uib.es/ca/servgenerals/

La Facultat de Ciències i la Facultat de Filosofia 

i Lletres de la UIB, juntament amb onze insti-

tucions culturals i socials de les Illes Balears, 

organitzaren les jornades d’estudi i els actes de 

commemoració de l’eclipsi total de Sol de l’any 

1905, jornades que es varen inaugurar el dia 

9 de setembre de 2005 amb un acte a l’edifici 

Gaspar Melchor de Jovellanos.

Aquell dia 30 d’agost de 1905, Mallorca va ser 

un dels indrets més ben situats de tot el món 

per contemplar un eclipsi total de Sol, la qual 

cosa provocà que un gran nombre de científics 

europeus vinguessin a l’illa per fer observacions 

i mesures durant la conjunció. L’esdeveniment 

de l’eclipsi va col·locar Mallorca en el pano-

rama científic mundial. Els resultats de les 

observacions i de les mesures fetes a Mallorca 

es publicaren a les millors revistes científiques 

internacionals. 

Els actes de commemoració duts a terme con-

sistiren, per una banda, en una sèrie de confe-

rències d’interès general al campus universitari, 

a la Casa de l’Església de Mallorca i al Castell 

de Bellver; de l’altra, en una exposició al Museu 

de Mallorca i un recorregut organitzat per ARCA 

per tal de visitar els llocs de Palma des d’on 

diferents expedicions científiques observaren 

l’eclipsi. Però, a més d’aquestes activitats, el 

doctor Antoni Amengual, vicedegà de la Facultat 

de Ciències de la UIB, el doctor Guillem X. 

Pons, professor del Departament de Ciències 

de la Terra de la UIB, i el senyor Joan March, 

membre de la Societat Catalana d’Història de la 

Ciència i de la Tècnica, foren els editors, com 

a monografia de la Societat d’Història Natural 

de les Balears, del llibre L’eclipsi total de 

Sol a la Mallorca del 1905. Els observadors 

estrangers i els seus treballs, amb el suport de 

la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. 

El llibre recull les publicacions i els comentaris 

fets pels investigadors estrangers que visitaren 

Mallorca amb motiu de l’eclipsi.

Conferències les 
de Jornades de 
Commemoració i Estudi 
de l’Eclipsi Total de Sol 
a la Mallorca de 1905

Diccionari sànscrit-català, una obra de 
tretze anys impulsada per la UIB
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Si el passat dia 2 de juliol fou el torrent de Pareis 

l’escenari on la Coral féu escoltar les seves veus 

acompanyada pel quintet de vent 5 de Braç, 

entre els dies 28 de juliol i 4 d’agost la Coral rea-

litzarà una gira per Àustria, concretament per les 

ciutats de Salzburg, Linz i Laufen. Finalment, el 

dia 27 d’agost, la Coral intervindrà en el Festival 

del Pla de Mallorca. Serà a l’Església parroquial 

de Sant Joan.

Aquesta gira austríaca de la Coral Universitat 

de les Illes Balears posarà punt final a un any 

acadèmic en què la Coral i les seves deu corals 

filials han desenvolupat una intensa activitat. Els 

seus concerts han constituït una immillorable 

targeta de presentació de la institució i, d’altra 

banda, el Patronat de la Coral, en el si de la 

Fundació General de la UIB, ha dut a terme una 

ingent tasca de formació tant en cant coral com 

en llenguatge musical.

Abans d’acabar l’any 2005 la Coral i l’Orfeó 

Universitat de les Illes Balears participaren en 

dos concerts molt destacats en els quals inter-

pretaren El Messies de Händel. Foren els dies 

21 i 22 de desembre, a l’Auditòrium de Palma. 

Abans, però, les corals de la UIB ja havien ini-

ciat la temporada amb la seva participació en la 

missa concelebrada que tingué lloc a la basílica 

de Sant Francesc de Palma amb motiu de la 

festivitat del beat Ramon Llull, patró de la UIB. 

També cal dir que la Coral Universitat de les Illes 

Balears i l’Orfeó Universitat de les Illes Balears 

participaren en el concert commemoratiu del 

75è aniversari de la Confraria Joventut Seràfica, 

que tingué lloc el dia 22 d’octubre a la basílica 

de Sant Francesc de Palma.

Potser un dels moments àlgids de l’any acadè-

mic el constitueix el tradicional concert de Nadal, 

que aplegà a l’Auditòrium de Palma un total de 

471 cantaires de les corals infantils de Joventuts 

Musicals (la Coral Cincset, la Coral Vuitdeu i la 

Coral Onzetretze), la Coral Juvenil de Joventuts 

Musicals, el Cor de Pares i Mares, el Cor de 

la Universitat Oberta per a Majors, el Cor de 

Mestres Cantaires, l’Orfeó Universitat de les Illes 

Balears, la Coral Universitat de les Illes Balears i 

la Camerata Instrumental de la UIB.

A principis de 2006 la Coral oferí un concert a 

l’església del Socors de Palma amb motiu del 

CXXV aniversari Societat Arqueològica Lul·liana. 

Fou el dia 16 de març. Durant el mes d’abril, a 

més de dur a terme una gran tasca formativa 

amb diversos concerts pedagògics, oferí un con-

cert amb l’Orpheon Consort de Viena a l’Auditori 

del Conservatori.

Temporada de primavera 

Ja a la primavera la UIB organitzà, amb el suport 

de la Caixa, tres concerts extraordinaris de la 

Coral Universitat de les Illes Balears a Manacor, 

Calvià i Inca. També el mes de maig la Coral 

actuà en el marc de la temporada de concerts de 

l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, en què 

interpretà Fantasia coral, de L. van Beethoven, 

en la qual actuaren com a solistes els cantaires 

Margalida Arbona, soprano; Pilar Riera, mezzo-

soprano; Dolors Morell, contralt; Rafel Domingo, 

tenor; Pere Bonet, baríton; i Joan Seguí, baix.

D’altra banda, el Cor de la Universitat Oberta 

per a Majors (UOM), filial de la Coral Universitat 

de les Illes Balears, organitzà el Festival Coral 

de Primavera, que tingué lloc els dies 5, 6 i 7 

de maig d’enguany, amb el suport institucional 

del Vicerectorat de Projecció Cultural. Foren tres 

concerts que tingueren lloc a les esglésies Sant 

Felip Neri i Sant Jeroni de Palma i al claustre del 

monestir de la Real.

A les acaballes del mes de maig i amb motiu del 

X aniversari de la Fundació Universitat-Empresa 

de les Illes Balears, la Coral i la Camerata 

Instrumental de la UIB oferiren un concert a l’au-

ditori del Conservatori. El primer dia de juny tin-

gué lloc el concert commemoratiu del desè ani-

versari de l’Orfeó Universitat de les Illes Balears, 

a l’església de Sant Felip Neri de Palma.

Com a cloenda de l’any acadèmic, el Cor de 

Mestres Cantaires, el Cor de la UOM i el Cor de 

Pares i Mares oferiren el passat dia 15 de juny un 

concert a l’església de Sant Felip Neri.

www.uib.es/servei/coral/

La Coral Universitat Illes Balears clou l’any acadèmic amb 
una gira per diverses ciutats d’Àustria
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XX aniversari de les 
Corals Infantils

Durant aquest final d’any acadèmic, les Corals 

Infantils de Joventuts Musicals de Palma han 

celebrat el seu XX aniversari. Ho celebraren 

amb un concert commemoratiu que es dugué a 

terme al castell de Bellver, el dia 3 de juny. 

La Coral Infantil de Joventuts Musicals apareix 

en el panorama illenc el mes d’octubre de 

1985, gràcies a la fundació, un any abans, de 

la Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma. 

Començà sent una sola agrupació. Actualment 

està estructurada en tres corals infantils —

Cincset, Vuitdeu i Onzetretze— que reuneixen 

aproximadament cent seixanta nins i nines de 

cinc a tretze anys.

La Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma 

va ser fundada l’any 1984 per Fernando Marina 

i Concepció Oliver, i l’agrupació era formada per 

veus mixtes de catorze a dinou anys fins a l’any 

1995. Actualment integren la coral quaranta-

dues veus blanques. La seva finalitat primordial 

és la divulgació de la música, especialment el 

cant coral, entre els joves.

Les corals infantils són el primer graó de la pirà-

mide de les corals filials de la Coral Universitat 

de les Illes Balears: corals infantils de Joventuts 

Musicals, Cor de Pares i Mares, Coral Juvenil 

de Joventuts Musicals, Orfeó Universitat de les 

Illes Balears, Cor de Mestres Cantaires, Poema 

Harmònic, Cor de la Universitat Oberta per a 

Majors, Agrupació Menorquina de la CUIB i 

Coral Universitat de les Illes Balears.

534 alumnes (376 a Palma, 111 a Menorca i 47 a Eivissa) han passat aquest curs per les aules de 

la UOM, un programa d’ensenyament dedicat a persones de més de 55 anys, que començà l’any 

1998. 

A partir de l’any acadèmic 2004-2005 la UIB obrí la possibilitat d’obtenir un diploma Sènior Superior, 

una vegada superats cinc cursos. Fins aleshores s’atorgava el diploma Sènior de la UOM, que consta 

de tres cursos acadèmics d’una durada de 480 hores de classe. També a partir del curs 2004-2005 

els dos diplomes es convertiren en títol propi de la UIB. 

Pel que fa a Palma, durant aquest any acadèmic 89 alumnes han cursat el primer curs; 85 el segon 

curs; 73 el tercer; 68, el quart i 61 el cinquè curs. Dels 111 alumnes de Menorca, 58 han seguit els 

cursos a la Seu universitària, a Alaior, mentre que 53 alumnes ho han fet al Centre Universitari de 

Ciutadella. 

D’altra banda, la Universitat Oberta per a Majors ha impartit cursos en 16 pobles de Mallorca, 

amb la participació d’una cinquantena de professors de la UIB. El nombre total d’alumnes ha 

arribat als 450.

www.uib.es/uom/

Gairebé un miler d’alumnes majors 
de 55 anys han seguit cursos de la 
Universitat Oberta per a Majors

�0 participants al V Taller Orquestral Infantil

Del 13 de gener al 8 d’abril de 2006 es 

dugué a terme el V Taller Orquestral Infantil, 

adreçat a joves instrumentistes d’entre vuit 

i setze anys. La finalitat del taller és donar 

l’oportunitat als joves músics de participar 

activament en l’estudi i el muntatge del reper-

tori simfònic i simfonicocoral d’autors clàssics 

i contemporanis, entrant en contacte amb 

diversos estils i compartint el treball musical 

propi d’una orquestra amb altres infants i 

joves de la seva edat. Aquest any s’ha dut a 

terme un concert pedagògic per als alumnes 

del col·legi Alberta Jiménez i el concert final 

a l’Auditori de Sa Màniga. Com a novetat res-

pecte a edicions anteriors, enguany s’ha cele-

brat la “diada orquestral” a la granja escola 

es Burotell, on es compartí un dia d’intensa 

feina musical amb membres de l’Orquestra 

Simfònica de Balears. En total hi participaren 

seixanta joves.

Èxit de les Colònies Musicals d’Estiu

Del dia 3 al dia 9 de juliol han tingut lloc la 

XII edició de les Colònies Musicals d’Estiu i 

el Sisè Taller Orquestral Infantil, en el marc 

natural de les muntanyes de Calvià, concre-

tament a la finca es Burotell, una possessió 

mallorquina convertida en granja escola. Hi 

han participat un total de seixanta-cinc nins 

i nines entre set i setze anys. Les colònies 

han ofert dos nivells de formació. Un primer 

nivell dirigit als participants que no han fet 

mai música o que encara no fa dos anys que 

toquen un instrument. Aquests són instruïts 

en cant coral, instrumental Orff, orquestra i 

taller de construcció d’instruments. El segon 

nivell va adreçat als participants que fa més 

de dos anys que toquen un instrument, o 

bé de vent o bé de corda o piano. Realitzen 

sessions de cant coral, música de cambra i 

orquestra.
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Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han con-

cedit trenta beques, d’un import d’entre 1.400 

i 1.800 euros cada una, en el marc del conveni 

de col·laboració entre la UIB i la Direcció General 

de Cooperació de la Conselleria d’Immigració 

i Cooperació i la Conselleria de Presidència 

i Esports del Govern de les Illes Balears, un 

conveni que impulsa el programa d’ajuts per a 

estudiants/es de la UIB per realitzar pràctiques 

en països empobrits de l’Amèrica Central, de 

l’Amèrica del Sud i de l’Àfrica. 

En els últims dos anys acadèmics l’oferta 

d’aquest tipus de beques ha augmentat consi-

derablement, tenint en compte que el programa 

s’inicià el curs 2001-2002 amb un total de deu 

beques.

Les trenta beques han estat atorgades en 

dues convocatòries al llarg de l’any acadèmic. 

Aquest programa té com a objectius sensibilitzar 

l’alumnat sobre la diversitat cultural, el desen-

volupament humà i econòmic dels països, la 

justícia i el medi ambient dels països empobrits. 

Al mateix temps, formar professionals i tècnics 

conscienciejats de les necessitats i els problemes 

dels països en vies de desenvolupament.

D’altra banda, es pretén que aquesta formació 

estigui basada en valors com la solidaritat, la 

tolerància, la convivència, la llibertat i la justícia 

i afavorir actituds solidàries i hàbits de consum, 

comerç i producció justs i sostenibles; potenciar 

l’anàlisi crítica sobre les necessitats i desigualtats 

existents en el món actual i valorar la importància 

d’elaborar projectes i intervencions interdiscipli-

naris. A l’últim, aquest tipus d’estades en països 

empobrits complementen la formació acadèmica 

i professional pel fet que faciliten la participació 

en experiències que proporcionen nous apre-

nentatges i noves habilitats tant humanes com 

professionals.

A continuació us informam de les distintes 

especialitats dels trenta alumnes becats durant 

el curs 2005-2006 i els països en els quals rea-

litzaren la seva estada: hi hagué tretze alumnes 

de Mestre, dels quals set viatjaren al Perú i sis al 

Marroc; sis alumnes de Fisioteràpia, que anaren 

al Brasil; sis alumnes de Treball Social, tres dels 

quals anaren al Marroc i tres a Guatemala; dos 

alumnes d’Infermeria, que anaren al Marroc; 

un alumne de Pedagogia: al Brasil; un alum-

ne d’Enginyeria Informàtica: a Nicaragua; i un 

alumne d’Enginyeria Tècnica Agrícola: també a 

Nicaragua.

www.uib.es/solidaritat/beques/beques.html

Trenta estudiants han fet pràctiques 
en països empobrits
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Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’han adherit al programa de Voluntariat 

un total de 575 membres de la comunitat universitària. El programa de 

Voluntariat, que s’inicià a començaments de l’any acadèmic 2004-2005, té 

com a objectiu principal vehicular i dinamitzar les inquietuds solidàries de 

la comunitat universitària i, molt especialment, de l’alumnat. En la pràctica, 

el programa ofereix la possibilitat de posar l’interessat en contacte amb una 

sèrie d’associacions amb les quals podrà col·laborar i en el si de les quals 

podrà realitzar tasques de voluntariat.

Als començaments de l’any acadèmic els interessats poden disposar de 

tota la informació sobre les característiques de les places disponibles. Les 

entitats col·laboradores exposen la filosofia de les seves organitzacions i les 

tasques per desenvolupar com a voluntari/ària en diferents sessions infor-

matives agrupades per àmbits d’actuació: Cooperació al desenvolupament, 

Medi Ambient, Salut i Inserció Social.

Les demandes de voluntariat arriben, doncs, a través d’entitats que tenen 

subscrit un conveni amb la UIB. Durant aquest any acadèmic s’han tramitat 

quatre nous acords. Aquestes són les entitats en les quals l’alumnat de la 

UIB pot realitzar tasques de voluntariat: Enginyeria Sense Fronteres - Illes 

Balears; Associació Camí; Associació de pares de nins autistes de Balears; 

Metges del Món - Illes Balears; Associació Balear d’Amics dels Parcs (ABAP); 

Associación de madres de discapacitados de Baleares; Fundación Hombre 

Libre; Associació de lluita antisida de les Illes Balears (ALAS); Associació de 

pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB); Associació d’amics del 

poble sahrauí de les Illes Balears; Grup d’educadors de carrer i treball amb 

menors (GREC); Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB); 

Servicio de Voluntariado Universitario de Nicaragua; AMADIP - Esment; 

Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca; UNICEF - Illes Balears; 

ASDICA; Greenpeace i Jovent.

Voluntaris de Nacions Unides

Entre l’octubre de 2006 i l’abril de 2007, els estudiants de la UIB podran 

participar en un projecte de cooperació al desenvolupament en una associa-

ció local que treballi estretament amb les Nacions Unides. Això és possible 

gràcies a l’adhesió de 24 universitats de l’Estat espanyol, entre elles la UIB, 

al programa de voluntariat de l’ONU, en el marc del projecte UNITeS (Servei 

d’Informació i Tecnologia de les Nacions Unides). 

www.uib.es/solidaritat/voluntariat/voluntariat.html

www.uib.es/solidaritat/voluntariat/voluntUNITES.html

El programa de voluntariat de la UIB 
arriba als 575 inscrits

Estades Solidàries 200�

El programa Estades solidàries pretén facilitar situacions de convivèn-

cia i coneixement de realitats alienes a la pròpia de l’alumnat de la 

UIB en països del sud a través de la realització d’activitats de volun-

tariat i la immersió amb la població local del país de destí. 

En l’edició d’aquest any acadèmic hi participaran un total de 20 per-

sones, distribuïdes en sis projectes: 

Suport a l’aprenentatge de tecnologies de la informació i comunica-

ció, al programa d’innovació educativa a la península de Santa Elena 

(IEPSE), Guayaquil, Equador. En el qual participarà una persona per 

un període de set setmanes.

Fisioteràpia domiciliar a Canudos, Novo Hamburgo, Brasil, amb 

l’Institución de Ensino Superior Feevale, que permetrà a dos alumnes 

participar en un programa d’atenció domiciliaria a famílies d’un barri 

amb greus necessitats socials.

Casa Cuna, La Plata, Buenos Aires, en el qual dos alumnes partici-

paran en activitats de suport integral a nins i nines institucionalitzats i 

amb risc d’exclusió social, durant un període de 8 setmanes.

Programa de desenvolupament integral al nord de Nicaragua, on en 

col·laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, quatre 

alumnes participaran en activitats de suport i formació en diferents 

àmbits d’intervenció comunitària per un període de vuit setmanes. 

Estada als campaments de refugiats del poble sahrauí, en el qual 

participaran 11 persones de la UIB durant quinze dies el mes de set-

embre de 2006 que duran a terme activitats de reconstrucció i millora 

d’habitatges i instal·lacions públiques afectades per les inundacions 

del mes de febrer.

www.uib.es/solidaritat/voluntariat/estades.html
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El doctor Eliel González, la doctora Josefina 

Plaixats i el doctor Jordi Bartolomé Filella, del 

Departament de Ciència Animal i dels Aliments 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, han 

estat guardonats amb el Premi de Recerca sobre 

Cooperació al Desenvolupament convocat per la 

UIB per sisè any consecutiu. Els guanyadors són 

autors del projecte «Contribución al desarrollo 

rural sostenible en Cuba. Recuperación y con-

servación de ecosistemas erosionados mediante 

el fomento de sistemas agrosilvopastoriles».

El premi fou lliurat el passat dia 22 de juny en un 

acte que tingué lloc a Son Lledó al qual assistiren 

el Rector de la UIB, doctor Avel·lí Blasco; la con-

sellera d’Immigració i Cooperació del Govern de 

les Illes Balears, Encarnación  Pastor Sánchez; la 

directora de la Direcció General de Cooperació,  

Magdalena Contestí; i la vicerectora de Relacions 

Exteriors, doctora Francesca Salvà.

El premi de Recerca sobre Cooperació al 

Desenvolupament fou instaurat  en el marc 

del conveni de col·laboració subscrit entre el 

Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de 

cooperació al desenvolupament. Aquest premi 

té com a objectius fomentar la investigació en 

cooperació, motivar el personal investigador en 

un àmbit en el qual es dediquen pocs recursos 

a recerca i transferir els resultats de la recerca a 

les pràctiques de cooperació.

www.uib.es/solidaritat/recerca/recerca2.html

Lliurat el sisè Premi de Recerca sobre 
Cooperació al Desenvolupament

Sis accions formatives i de sensibilització en 

matèria de cooperació al desenvolupament 

s’han dut a terme a la UIB durant aquest any 

acadèmic. Totes elles finançades a través del 

0,7% del pressupost general de la UIB, a tra-

vés de la II Convocatòria d’ajuts de cooperació 

al desenvolupament: Accions de formació i 

Sensibilització. El Vicerectorat  de Relacions 

Exteriors de la UIB obre cada any una convo-

catòria l’objectiu de la qual és donar suport a 

activitats a països en vies de desenvolupament 

i/o fomentar la solidaritat amb aquests països 

entre la comunitat universitària de la UIB en 

particular i també entre la societat de les Illes, 

així com difondre activitats realitzades per dife-

rents membres de la comunitat universitària 

de la UIB.

Les sis accions que enguany s’han finançat 

són: 

Apropem el comerç just a la UIB (II). 

Responsable: Josep Pablo Cànaves (Departa-

ment de Biologia Fonamental i Ciències de 

la Salut).

Cine fòrum per una altra globalització. Sessions 

de cinema amb debat organitzat entorn dels 

films projectats, amb la participació d’experts 

i/o persones que han viscut la problemàtica. 

Responsable: Patrícia Ferrà Coll (Departament 

de Pedagogia i Didàctiques Específiques).

Seminari: Codesenvolupament i lluita contra la 

pobresa. Responsable: Fernanda Caro Blanco 

(Departament de Filosofia i Treball Social).

Curs d’Introducció a la Cooperació en 

Salut Internacional. Responsable: Miquel 

Bennàsar Veny (Departament d’Infermeria i 

Fisioteràpia).

Taller d’interculturalitat: El sud en el nord. 

Responsable: Herminio Domingo Palomares 

(Departament de Pedagogia Aplicada i 

Psicologia de l’Educació).

Elaboració d’una Guia de pautes de comporta-

ment per a famílies d’acollida. Activitats de difu-

sió i publicació d’experiències. Responsable: 

Maria Antònia Manassero (Departament de 

Psicologia).

Curs de postgrau d’Especialista Universitari en 

Cooperació Internacional

Durant l’any acadèmic 2005-2006 s’ha elabo-

rat tot el material per tal de poder impartir el 

curs de postgrau d’Especialista Universitari en 

Cooperació Internacional a distància. El curs té 

com a objectiu formar aquelles persones que 

hagin d’assolir la responsabilitat d’identificar, 

Les accions de  formació i sensibilització
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Un total de 117.806 euros han estat destinats 

a finançar fins a deu projectes de coopera-

ció al desenvolupament, dels dotze que es 

presentaren a la II Convocatòria d’ajuts de 

cooperació al desenvolupament: projectes de 

cooperació. D’aquesta quantitat, 94.000 euros 

són fruit del conveni signat entre la Conselleria 

de Presidència i Esports i la UIB en matèria de 

cooperació al desenvolupament i 23.806 del 

0,7% del pressupost general de la UIB destinat 

a Aportació Tercer Món. Aquestes són les actua-

cions dutes a terme:

Formació de gestors de desenvolupament turístic 

local. Buenos Aires (regió Pampeana), presentat 

pel Dr. Miquel Seguí Llinàs, del Departament de 

Ciències de la Terra.

Incidència de la qualitat de l’aigua en la trama 

tròfica de la badia de Santiago de Cuba amb 

èmfasi en el recurs pesquer de subsistència, 

presentat per la Dra. Isabel Moreno Castillo, del 

Departament de Biologia.

Projecte de suport tecnològic al Departament 

de Construcció de la Fundació Vicenç Ferrer 

i construcció d’una colònia d’habitatges per a 

famílies marginades a Konampalli i Anantapur 

(Índia), presentat pel Sr. Antoni Cladera Bohigas, 

del Departament de Física.

Projecte de tecnologia de la informació apli-

cada al desenvolupament. Botiga virtual per a 

productes de la cooperativa NICARAOCOOP, 

RL, a Nicaragua, presentat pel Sr. Gabriel 

Fontanet Nadal, del Departament de Ciències 

Matemàtiques i Informàtica.

Creació i manteniment d’una biblioteca i centre 

de documentació a la localitat de Guapi, Cauca 

(Colòmbia), presentat pel Sr. Miquel Pastor Tous, 

del Servei de Biblioteca i Documentació.

Programa de suport a la formació en l’àmbit 

de la salut comunitària desenvolupat al Centro 

Universitario San Francisco (Brasil), presentat 

per la Sra. Berta Paz Lourido, del Departament 

d’Infermeria i Fisioteràpia.

El paper de la immigració en els canvis socials 

i econòmics i la seva repercussió sobre la dona 

marroquina als municipis de Tetuan, Tànger, 

Martil i al-Hoceima (Marroc), presentat per la 

Sra. Fernanda Caro Blanco, del Departament de 

Filosofia i Treball Social.

Projecte de suport a tècnics i professionals que 

treballen amb nins, nines i joves del carrer a San 

Salvador (El Salvador), presentat pel Sr. Josep 

F. Campos Vidal, del Departament de Filosofia i 

Treball Social.

Projecte de cooperació en les àrees de salut i 

educació als campaments de refugiats sahrauís 

de la República Àrab Sahrauí Democràtica 

(RASH) i als campaments de refugiats d’Algèria, 

presentat per la Sra. Esperança Ponsell Vicens, 

del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Avaluació de llocs crítics utilitzats com a aturada 

migratòria per a l’alimentació i descans per aus 

costaneres migratòries en l’àrea protegida de 

península Valdés, Patagònia, Argentina, pre-

sentat pel Sr. Joan Rita, del Departament de 

Biologia.

www.uib.es/solidaritat/projectes/projectes.html

Deu projectes de cooperació al desenvolupament 
durant l’any acadèmic 2005-2006

formular, executar i avaluar intervencions als 

països menys afavorits, començant per donar 

les bases conceptuals, econòmiques i socials 

de la cooperació, fins a arribar a les eines 

metodològiques i operatives que es tenen.

Assignatures

A banda de finançar les accions formatives 

abans esmentades, cal recordar que des del 

Vicerectorat de Relacions Exteriors es dóna 

el suport econòmic per a la impartició de 

dues assignatures de lliure configuració, con-

cretament la d’Economia, Desenvolupament 

i Cooperació i la de Tecnologia per al 

Desenvolupament Humà.

Cursos monogràfics 

Durant l’any acadèmic s’han dut a terme tres 

cursos monogràfics. El primer centrat sobre 

drets humans i protecció dels grups humans 

més vulnerables; el segon sobre la perspectiva 

de gènere en la cooperació al desenvolupa-

ment; mentre que  el tercer tractà la compta-

bilitat per a ONGD. Els cursos s’han desenvo-

lupat en virtut de l’acord de col·laboració signat 

entre la Universitat de les Illes Balears i la 

Conselleria de Presidència i Esports del Govern 

de les Illes Balears en matèria de cooperació al 

desenvolupament. 

El segon dels cursos, introductori sobre la 

perspectiva de gènere en la cooperació al 

desenvolupament, de vint hores de durada, 

es dugué a terme també en el marc del 

conveni amb l’African Center for Gender and 

Development de la Comissió Econòmica per 

Àfrica de Nacions Unides (Addis Abeba).

www.uib.es/solidaritat/formacio/ 

formacio.html



�� anuari 2005 - 2006

Facilitats per als esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment

Amb l’objectiu d’afavorir la pràctica de l’esport entre els estudiants de la UIB 

i facilitar que els esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment puguin compaginar 

la seva activitat amb la realització d’estudis superiors, la UIB ha possibilitat 

durant aquest any acadèmic el reconeixement de crèdits de lliure configu-

ració per la pràctica de l’esport.

Campiona en Taekwondo

L’alumna María José Lluy va quedar en primera posició en el Campionat 

d’Espanya Universitari de Taekwondo, que es féu els passats dies 24, 25, 

26 de març a la Universitat de València. Posteriorment s’alçà amb el primer 

premi al Campionat de Taekwondo de Mèxic. Així mateix resultà la tercera 

classificada en el Campionat del Món.

Tercers en Vela 

Els estudiants Josep Pons Faner, Carles Marí Mayans Ruiz, Maties Bonet 

Fullana, Javier Torres del Moral i Felip Gallastegui Alemany varen quedar en 

tercera posició en el Campionat d’Espanya Universitari de Vela que es va 

disputar a València al mes de maig.

Escola de Bàsquet 

Tot just començar l’any acadèmic inicià les seves activitats l’Escola de 

Bàsquet CampusEsport, dirigida per Guillem Coll, exjugador de l’ACB. 

L’Escola de Bàsquet, que té el suport de la Federació Balear de Bàsquet, 

neix amb l’objectiu que nins i nines de cinc a tretze anys s’iniciïn, alguns, 

i s’eduquin, tots, en l’esport del bàsquet, disciplina esportiva àmpliament 

reconeguda dins el món esportiu. 

Les VII Estades Ludicoesportives 

Adreçades a nins i nines entre tres i dotze anys, i organitzades per 

CampusEsport, l’Àrea Fisicoesportiva del Vicerectorat de Projecció Cultural, 

amb la col·laboració de l’Àrea d’Educació Física i Esportiva del Departament 

de Pedagogia i Didàctiques Específiques, les Estades Ludicoesportives 

tenen lloc durant el mes de juliol a les instal·lacions esportives del campus. 

Tots els participants faran jocs, tallers, danses i activitats d’iniciació a dife-

rents esports (bàsquet, futbol, natació, tennis i voleibol).

Vacances actives

El  mes de juny començà l’edició corresponent al 2006 del programa 

Vacances actives. Aquest programa està dissenyat per satisfer la pràctica 

de natació, tallers i jocs, activitats organitzades i coordinades per llicenciats 

i diplomats en estudis de Mestre d’Educació Física de la UIB, i les impar-

teixen monitors de temps lliure i de natació titulats per la Reial Federació 

Espanyola de Natació. 

La UIB en el  Campionat d’Espanya Universitari d’Escacs

La UIB quedà en 33ena posició en la classificació per equips en el 

Campionat d’Espanya Universitari d’Escacs que es va fer a Madrid el passat 

mes de maig. L’equip estava integrat per Sebastià Massanet, estudiant de 

Matemàtiques; Alejandro Gómez, estudiant de Magisteri d’ Educació Física; 

Joan Martí, estudiant d’ Enginyeria Tècnica Industrial; María José Daza, estu-

diant de Turisme; i Vicente Díez, estudiant d’Enginyeria Tècnica Industrial.

Campionat d’Espanya Universitari de Camp a través

David López, estudiant de fisioteràpia, Daniel Espada, estudiant de magisteri 

musical, i Maite Gil, que està cursant estudis de Pedagogia, representaren 

la UIB al Campionat d’Espanya Universitari de Camp a través 2006 que es 

va fer en el circuit de cros del campus de Fuenlabrada de la Universitat Rey 

Juan Carlos el dia 11 de març.

www.campusesport.com/

Les fites esportives
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