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Siau tots benvinguts! Avui tots nosaltres celebram la fi d’una etapa de la nostra vida i, 
alhora, l’inici d’una etapa nova; una etapa que ens distanciarà del campus, i potser dels 
companys que hem fet, però que ens mantindrà units pels records.  
 
A les aules hem adquirit una formació i uns coneixements. Emperò la Universitat no és 
sols un espai d’adquisició de coneixements científics, històrics, filosòfics o culturals. És 
un espai de desenvolupament personal.   
 
Al llarg d’aquests anys als racons dels bars, a les delegacions de les associacions, a les 
reunions de representació estudiantil, i també en el dia a dia del funcionament del 
campus, hem viscut una trajectòria personal però compartida de consolidació de cada un 
de nosaltres com a ciutadans amb capacitat crítica i identitat pròpia. Aquesta capacitat 
de debatre, d’argumentar, de defensar la nostra opinió, de filosofar, en definitiva: de ser 
ciutadans amb criteri, és una formació que no s’assoleix a les aules, i no s’assoleix a la 
biblioteca.  
 
És una formació que hem de valorar per molts anys, i d’això he de donar les gràcies a 
una institució de la qual hem tingut l’honor de formar part: la Universitat de les Illes 
Balears. 
 
Tot i això, és gràcies a l’aprenentatge que hem fet a les aules i l’esforç que hem fet a les 
biblioteques que som avui aquí.  
 
Tots els que som aquí, acabats de titular, hem hagut de fer esforços econòmics, 
acadèmics, i fins i tot personals. Per tant, ara hem d’agrair a les nostres famílies, que 
són avui aquí presents, que tots nosaltres puguem compartir aquest dia. Ells són les 
persones que ens han donat suport i han fet possible que hàgim pogut superar les 
dificultats i ara recollir el fruit. Gràcies.  
 
Vull aprofitar l’avinentesa per dirigir-me a tots els sectors de la comunitat universitària.  
 
En primer lloc, vull encoratjar els estudiants que vindran rere nosaltres perquè participin 
de la vida universitària i reclamin el que creuen que hi falta. Voldria donar-los a 
conèixer la institució que ens representa a la UIB: el Consell d’Estudiants, i la tasca que 
s’hi duu a terme. Amb el diàleg i l’esforç, tot arriba.  
 
Des d’allà hem estat capaços d’articular coses com l’aprovació d’un menjadoret a 
l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, i la intenció de fer-ne un altre a l’edifici Ramon 
Llull, com a resposta a la gran demanda d’ús que té el que es troba a l’Aulari.  
 
També hi ha sobre la taula una proposta de biblioteca on es puguin fer treballs en grup, i 
es fan continus esforços per possibilitar que hi hagi bicicletes al campus.  
 
L’equip rectoral ha demostrat que té bona voluntat i ha possibilitat els acords 
mencionats; emperò és el nostre deure, el dels estudiants, de recordar-los quines són les 
nostres necessitats per poder corregir les mancances.  



 
De la nostra universitat, no sols hem de saber-ne valorar les mancances, sinó que n’hem 
de tenir ben presents les grans virtuts. La quantitat de serveis a la nostra disposició va en 
augment; aquest any ja hem pogut gaudir de la presència del Departament d’Orientació i 
Inserció Professional al campus, junt amb una oficina designada exclusivament per 
atendre l’adequació i la transició cap a l’espai europeu d’educació superior.   
 
Aquesta transició serà un repte per a tota la comunitat universitària, la qual estic 
convençuda que l’assolirà.  
 
Aquesta universitat ha optat per aplicar tot un seguit de projectes pilot per poder garantir 
l’èxit de la transició, iniciativa a la qual he de donar la meva més sincera enhorabona. 
Companys, aprofitau aquests projectes pilot per pronunciar-vos en el que hi falla; sols 
així es podran corregir i, per tant, es podrà donar sentit al gran esforç realitzat.  
 
D’altra banda, vull fer menció del que singularitza la nostra universitat: la ubicació al 
peu de la majestuosa serralada de Tramuntana, envoltada d’ametllerars i garroverars, fa 
que sigui tot un privilegi venir a diari al campus universitari. Aquest privilegi, fins ara i 
de moment, no ha estat ni és gratuït, té preu; la distància de Palma fa que el trajecte 
sigui obligatori per a tots nosaltres; però ben aviat deixarà de ser un conflicte gràcies a 
la possibilitat de disposar de metro.  
 
A la fi, després de l’inici de les obres de la carretera, arriben les obres que realment 
podran agilitar el camí que tots fem almenys un cop al dia. Des d’aquí, i ara que acabam 
la carrera, vull encoratjar-vos perquè useu el transport públic en el vostre dia a dia, 
especialment a Palma. 
 
Hem d’estar orgullosos de poder gaudir d’un entorn tan privilegiat, mereix un 
tractament respectuós, i també es mereix que tots fem esforços, a partir d’ara mateix, 
per cuidar l’entorn de les nostres estimades illes.  
 
Al personal d’administració i serveis, els vull dir: endavant amb la vostra bona feina! El 
funcionament del dia a dia de la Universitat és gràcies a vosaltres, i sou vosaltres qui 
també possibilitau que dies com avui transcorrin amb perfecta normalitat. 
 
Al personal docent i investigador vull dir-vos que sou el motor de la Universitat. Els 
beneficis de la vostra tasca d’investigació són beneficis per al conjunt de la societat. El 
vostre paper docent mai no l’heu d’oblidar, els estudiants hem d’aprendre de vosaltres i 
del vostre exemple. Us demanam que us obriu a la societat, que feu esforços per 
transmetre el coneixement científic als ciutadans, ja que aquesta és la millor manera de 
construir el nostre país. 
 
Entre tots aquests privilegis i avantatges no hem d’oblidar les mancances. La situació 
precària dels becaris propis i el gran retard burocràtic vinculat a ells és un dels aspectes 
urgents per millorar, juntament amb la necessitat de dotar el màxim nombre d’edificis 
d’espais per menjar-hi, i també espais per treballar-hi amb equip. 
 
El repte que ara afronta la UIB és créixer de forma coherent i adequada en 
infraestructura per tal de poder integrar-se per complet a l’espai europeu d’educació 
superior.  



 
Companys, aquest és un repte per a l’equip directiu, el PDI, el PAS, els estudiants que 
deixam enrere i també per als estudiants de nou ingrés, que ben aviat trepitjaran el 
campus, com cada octubre. 
 
A nosaltres ens esperen altres reptes, altres etapes, nous objectius, nous horitzons! Hem 
d’aplicar els nostres coneixements i la nostra capacitat crítica. Mirem cap al futur, el 
futur és de tots! 
 
Moltes gràcies i endavant! 
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