
Introducció 

La Memòria de l’any acadèmic 2016-17 que es presenta correspon al balanç del 
període final del mandat de l’equip de govern del Rector Llorenç Huguet Rotger, 
transcorreguts els quatre anys que marquen els Estatuts, i l’inici del nou mandat, que 
va començar arran del procés electoral que va tenir lloc el 24 de maig de 2017, en què 
el doctor Llorenç Huguet fou reelegit. El Rector va prendre possessió del càrrec el dia 
10 de juny de 2017, en virtut del seu nomenament pel Decret 30/2017, de 9 de juny, 
publicat al BOIB núm. 71, de 10 de juny, i va formar el nou equip de govern. 
 
L’any acadèmic s’inicià amb l’acte d’obertura solemne el dia 9 de setembre de 2016, a 
la sala d’actes de Son Lledó, amb la lliçó inaugural a càrrec del doctor Santiago 
Cavanillas Múgica, catedràtic de Dret Civil, amb el títol «Els biaixos del jurista». 

Aquesta celebració va continuar a les seus de la Universitat a Menorca i a Eivissa i 
Formentera; el dia 15 de setembre de 2016 a Menorca i el 22 de setembre de 2016 a 
Eivissa, amb la mateixa lliçó inaugural pronunciada pel doctor Santiago Cavanillas 
Múgica. El mateix dia, a cada seu, també es varen dur a terme les cerimònies de 
graduació de l’any acadèmic 2015-16. 
 
L’acabament del curs es va celebrar amb les cerimònies de graduació de l’any 
acadèmic 2016-17 a Palma, un altre moment important, els dies 11, 12, 17, 18, 19, 20, 
21, 25, 26, 27 i 28 de juliol de 2017, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 

I per als alumnes de la UOM la cerimònia de graduació es va realitzar el dia 17 de juliol 
a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 

Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, els 
nomenaments de doctor honoris causa. En aquest any acadèmic varen tenir lloc les 
investidures del senyor Josep Lluís Sureda Carrión el dia 30 de setembre de 2016, del 
senyor Joan Veny i Clar el dia 10 d’octubre de 2016, i de la senyora Carme Riera i 
Guilera el dia 11 d’abril de 2017, a la sala d’actes de Son Lledó. 

Així mateix, cal destacar l’acte de reconeixement als nous doctors i doctores de l’any 
2015-16, que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2016, amb motiu de la festivitat 
del beat Ramon Llull. 

Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant 
anys a la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir de la 
jubilació: Joana Colom Bauzà, Miquel Dols Roca, Maria del Carme Fernández 
Bennàssar, Concepció Gotzens Busquets, Albert Llemosí Cases, Bartomeu Mulet 
Trobat, Lluís Pomar Gomà, Esperança Ponsell Vicens, Teresa Riera Madurell, Catalina 



Cantarellas Camps, Víctor Cerdà Martín, J. Antoni Colom Cañellas, Francisco José Díaz 
de Castro, Rashid Nazmitdinov, M. Anselma Polo Moya, Maria Balle Cañellas, Catalina 
Manera Arbona, Mateu Garau Gordiola i Jerònia Besga Coll. 
 
 


