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En moments de crisi econòmica tothom 
cerca la màxima efectivitat i eficiència 
dels recursos públics, i és ben normal 
que la societat de les Illes Balears es 
demani quin benefici treu de la despe-
sa que suposa tenir una universitat a la 
seva comunitat autònoma. 

Per poder respondre aquesta important 
qüestió, a la UIB li va semblar que el 
millor era encarregar un estudi indepen-
dent, com han fet altres universitats, a 
l’Instituto Valenciano de Estudios Eco-
nómicos. Tots sabem que l’educació 
és una inversió a llarg termini i que si 
començam a posar remeis ara per 
pal•liar, per exemple, el fracàs escolar, 
no en veurem els efectes fins d’ací a 
uns quants anys. Però en el cas de la 
Universitat, els resultats es fan palesos 
a més curt termini. Així, l’impacte so-
cioeconòmic de la UIB els darrers deu 
anys representa per a l’economia de 
les Illes Balears una producció addicio-
nal de 624,2 milions d’euros, una renda 
de 240,2 milions d’euros i 7.133 llocs 
de treball, xifres que l’any 2009 foren 
l’equivalent al 0,9% del PIB i l’1,41% 
dels llocs de treball.

Amb la seva activitat docent, la Univer-
sitat ha contribuït a la cohesió social i 
ha impulsat la creació d’ocupació més 
qualificada, com es posa de manifest 
en el fet que el mercat de treball ocupa 
actualment 85.000 universitaris, enfront 
dels 23.000 de l’any 1983. Així, la seva 
activitat formativa ha fet créixer en un 
8,15% el capital humà de la població ac-
tiva de les Illes Balears, i ha incrementat 
la taxa d’activitat en 1,04 punts i reduït 
la taxa d’atur en 0,3 punts percentuals.

Si, a més a més, tenim en compte que 
els titulats superiors paguen més im-
posts com a conseqüència de tenir llocs 
de treball més qualificats, només per 
l’increment de la recaptació fiscal la UIB 
retorna a la societat 3,7 euros per cada 
un dels que l’Administració pública ha 
invertit en el seu finançament. Aquesta 
ràtio és superior al resultat obtingut en 
altres comunitats autònomes, en part 
perquè la transferència de la nostra co-
munitat autònoma és més petita que la 
d’altres indrets. 

La UIB també és el principal executor 
del pressupost de R+D de les Illes Ba-
lears, n’executa el 47,5% i té el 48,8% 
del personal dedicat a la recerca, el 
desenvolupament i la innovació. Amb tot 
això la Universitat ha generat un capital 
tecnològic de 194,4 milions d’euros. Al 
llarg de les pàgines d’aquest número 
de la revista Enllaç en podreu veure els 
resultats, amb les càtedres d’empresa, 
les empreses derivades i els diferents 
projectes que aporten un finançament a 
les Illes Balears que d’altra manera no 
aconseguiríem. 

Així la UIB és una inversió rendible que, 
els darrers deu anys, ha contribuït amb 
0,9 punts al creixement de les Illes Ba-
lears i és responsable de manera direc-
ta o indirecta del 31% d’aquest creixe-
ment. És a dir, que si la Universitat no 
hi fos, la renda per càpita de les Illes 
Balears seria un 6,2% més baixa. 

Els resultats de la recerca que fa la Uni-
versitat posen en evidència que ocupa 
els primers llocs nacionals per la seva 
qualitat i eficiència investigadora. Potser 
una part del remei a la crisi la trobaríem 
estimant-la tots una mica més i conven-
cent-nos que apostar per la Universitat 
és, sens dubte, una bona inversió.

Montserrat Casas, Rectora
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«És important que la gent sàpiga que aquí hi ha una Universitat 
seriosa que fa coses serioses». El comentari és de la Rectora 
de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas, i l’ha 
pronunciat amb motiu de les dues fites aconseguides molt re-
centment per la UIB. Amb el projecte de Campus Internacional 
de Sostenibilitat Turística i Investigació Avançada, rep 5 milions 
d’euros del Ministeri de Ciència i Innovació, en el programa 
INNOCAMPUS. I amb aquesta mateixa proposta, ampliada i 
compartida amb la Universitat de Girona, ha rebut del Ministeri 
d’Educació la qualificació de Campus Prometedor a la convo-
catòria de Campus d’Excel•lència Internacional, la qual cosa 
suposa accedir directament a la fase final el 2011.

El projecte de Campus Internacional Pirineus-Mediterrània: 
Sostenibilitat Turística, Aigua i Investigació Avançada és el fruit 
de la col•laboració entre la UIB, la Universitat de Girona i el 
Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), més la 
col•laboració de tres institucions acadèmiques més: les univer-

sitats de Lleida, Perpinyà Via Domícia i París VI (Pierre i Marie 
Curie). A més, hi aporten el seu suport unes setanta entitats 
més, tant públiques com privades, entre les quals els governs 
autonòmics de les Balears i de Catalunya.

La inclusió de dues universitats franceses pot complicar els trà-
mits administratius, però reforça la vocació transfronterera del 
projecte i encaixa amb el concepte de «recuperar l’esperit de 
l’Europa de les regions», com comenta la Rectora. Pot resultar 
curiosa la presència d’una Universitat parisenca (més allun-
yada, culturalment i geogràficament), però justament aquesta 
institució disposa d’un observatori oceanogràfic a la localitat de 
Banyuls de la Marenda, al Rosselló. 

De bon començament, el projecte corresponia només a la 
Universitat balear, amb una denominació i una temàtica lleu-
gerament més reduïdes: Sostenibilitat Turística i Investigació 
Avançada, que corresponen a algunes de les disciplines en les 
quals la UIB (per exemple, amb els seus instituts de recerca: 
IFISC, IMEDEA i IUNICS) ja ocupa una posició capdavantera.

Va ser després de superar la primera fase de la convocatòria 
Campus d’Excel•lència quan es va veure la conveniència de 
reforçar la proposta, i d’aquí el fet de compartir la iniciativa amb 
la Universitat de Girona, que disposa d’importants coneixe-
ments i experiència en aigües interiors.

D’aquesta manera es va arribar a la cita decisiva del passat 19 
d’octubre, a Madrid. Les dues rectores, Montserrat Casas (Illes 
Balears) i Anna Maria Geli (Girona), varen defensar amb total 
convicció la proposta davant el jurat. El resultat no fou l’esperat, 
si bé la qualificació de Campus Prometedor permet mantenir 
les expectatives intactes de cara a la fase final de 2011.

No tan sols això, sinó que es preveu introduir-hi les millores 
o modificacions convenients perquè, ara sí, i probablement 
abans de l’estiu, es rebi el vistiplau desitjat. En aquest sentit, 
l’informe de la comissió avaluadora pot ser aclaridor.
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Sa Excel•lència la Universitat
El projecte de la UIB passa directament a la final de Campus d’Excel•lència 
2011, i la seva proposta de Campus Internacional rep 5 milions del programa 
INNOCAMPUS

“És important que la gent sàpiga que 
aquí hi ha una Universitat seriosa que 
fa coses serioses”, segons la Rectora 
de la Universitat de les Illes Balears, 

Montserrat Casas



L’obtenció de la categoria de Campus d’Excel•lència suposa-
ria una injecció econòmica més que respectable per a la UIB, 
de 54 milions d’euros, destinats a personal tècnic i millora i 
condicionament del campus. El projecte preveu un centre de 
postgrau, un laboratori d’Universitat i empresa, l’ampliació de 
l’Oficina de Transferència 
de Resultats d’Investigació 
(OTRI) (actualment amb pro-
blemes de capacitat), una 
biblioteca central, la transfor-
mació del campus en zona 
per a vianants, allotjaments 
per a estudiants i professors 
visitants i una àrea de ser-
veis al Propileu. Seria una 
inversió en part pública (amb 
l’aportació del Govern central) i en part privada.

Tota aquesta transformació, explica Montserrat Casas, «dona-
ria més vida al campus», començant pels alumnes, no deba-
des el sector més nombrós de la comunitat universitària. «Vo-
lem que els estudiants siguin més participatius, fer el campus 
més social». 

A banda de la qüestió econòmica, l’altre objectiu fonamental 
del projecte consisteix a reafirmar el prestigi de la Universitat 
de les Illes Balears, tant a l’exterior com per a la mateixa socie-

tat balear, que sovint ignora la vàlua de la seva màxima insti-
tució acadèmica. «Encara no hem arribat a la primera divisió», 
diu la Rectora, «però aquesta és la idea». A tall d’exemple, 
Montserrat Casas recorda que «som la sisena universitat» del 
conjunt d’Espanya «en impacte global de la recerca i la segona 
en col•laboració en publicacions internacionals». 

Mentre la UIB, amb la Universitat gironina i la resta d’entitats 
implicades, continua en la carrera del Campus d’Excel•lència, 

tot just començat el mes de novembre es va fer públic que la 
proposta balear rebria cinc milions d’euros de finançament d’un 
altre departament del Govern central (el Ministeri de Ciència i 
Innovació), dins el programa INNOCAMPUS. De fet, l’accés a 
aquesta convocatòria va ser possible una vegada la UIB ha-

via superat la primera fase de 
Campus d’Excel•lència.

Aquesta altra via permet fer 
possible, com a mínim, una part 
d’allò que es va pressupostar 
en el projecte Campus Interna-
cional de Sostenibilitat Turística 
i Investigació Avançada. Amb 
aquests diners, la UIB podrà 
valorar la recerca i posar en 

marxa una primera fase de les infraestructures destinades a la 
mateixa activitat: l’edifici de postgrau, el laboratori Universitat-
empresa i l’ampliació de l’Oficina de Transferència de Resul-
tats d’Investigació.

Igualment en aquest cas no parlam només de diners (cinc mi-
lions, dels vuit que la UIB havia sol•licitat), sinó de l’aval que re-
presenta la inclusió del projecte en les ajudes d’INNOCAMPUS. 
«És molt important pel segell de qualitat que suposa i pel reco-
neixement a la feina feta de tants d’anys», destaca Montserrat 
Casas.

Amb iniciatives com aquestes, la UIB vol ocupar el seu lloc 
en un àmbit acadèmic cada vegada més globalitzat: ser capaç 
d’oferir una formació de qualitat i atraure alumnes i investiga-
dors de l’exterior. En aquest sentit, la Rectora reconeix que 
l’estructura social i econòmica de les Balears, tan enfocada al 
sector dels serveis, ha fet que «el coneixement sigui poc valo-
rat». En canvi, Casas creu que les dimensions de la Universitat 
balear, similar «a moltes universitats europees», la fan idònia 
per a determinats àmbits.       
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“Som la sisena universitat del conjunt 
d’Espanya en impacte global de la 

recerca i la segona en col•laboració 
en publicacions internacionals”, 

recorda Montserrat Casas 



Bolonya ens agrada 
Les xifres parlen per si soles. El 86% dels estudiants de la 
Universitat de les Illes Balears que varen realitzar el primer 
«curs Bolonya», és a dir, el primer nivell amb la nova estructu-
ra de graus establerta per l’espai europeu d’educació superior 
(EEES), el 2009-2010, varen quedar satisfets amb allò que ha-
vien après.

Les estadístiques de la UIB indiquen que els alumnes de grau 
es mostren conformes, sobretot, amb els professors, la feina 
d’aquests i la possibilitat d’accedir a la informació sobre les 
assignatures i els continguts. A l’apartat no tan favorable se 
situen, en canvi, la càrrega de feina, la coordinació entre els 
docents o el suport que els proporcionen els serveis adminis-
tratius.

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) de la 
UIB va realitzar dues enquestes de satisfacció entre els alum-
nes matriculats als cursos de grau. La primera, el gener de 
2010, no molt després d’iniciar-se el nou curs. La segona, al 
juny, ja en els darrers moments de l’any acadèmic.

Òbviament, la primera d’aquestes onades (com diuen els esta-
dístics) servia per copsar si els estudiants quedaven contents 
de les noves circumstàncies que Bolonya portava amb els seus 
plantejaments, metodologies i canvis. La segona, per reflectir 
si la totalitat del curs havia estat del seu gust.

Aquestes dues enquestes resulten encara més significatives 
pels elevats percentatges d’alumnes de grau amb els quals es 
va contactar, fent servir un qüestionari prèviament elaborat pel 
SEQUA, classe per classe. L’estadística de gener correspon a 
1.223 estudiants, el 46,68% dels matriculats. La segona inclou 
les respostes de 1.167 alumnes, el 40,73% del total.

Els enquestats havien de puntuar una variada bateria de qües-
tions, que podien valorar de l’1 al 4. És a dir: de gens satisfet 
(1) a molt satisfet (4), passant per dues opcions més modera-
des: poc satisfet o satisfet. També podien deixar la casella en 
blanc.

D’acord amb aquests barems, el gener de 2010 els estudiants 
de grau es mostraven, sobretot, satisfets o molt satisfets amb 
el nivell de seguiment de la guia docent que feien els profes-
sors, amb un percentatge favorable del 74,81%. Només un 3% 
es declarava gens satisfet en aquest terreny.

A continuació, l’aspecte més ben valorat, amb un 72,28%, era 
l’esforç del professorat per fomentar la participació de l’alumnat 
a l’aula. I el tercer, amb un 63,05%, la tutoria i l’orientació aca-
dèmica. Justament, un dels apartats en els quals l’EEES posa 
més èmfasi. 

El revers de la moneda és la qüestió pitjor valorada: la càrre-
ga de treball, vista de manera negativa pel 55,19%. En segon 
lloc, la informació i el suport dels serveis administratius, amb 
un 48,97%. I en tercer lloc, la coordinació entre el professorat, 
amb un 43,34%.
Curiosament, l’enquesta que es va realitzar cinc mesos més 
tard, ja a les acaballes del primer «curs Bolonya», ens aporta 

resultats sensiblement diferents en els aspectes positius. Ara 
el vessant més elogiat és (ja ho hem dit) la satisfacció amb allò 
que s’ha après, amb un 86,03% d’opinions favorables i només 
un 2,23% de posicions totalment desfavorables.

Els alumnes de grau es mostren 
conformes, sobretot, amb els 

professors, la feina d’aquests i la 
possibilitat d’accedir a la informació 

sobre les assignatures i els continguts 

Les estadístiques revelen que un 86% dels alumnes del primer curs dels nous 
plans estan satisfets amb el seu aprenentatge

A l’apartat no tan favorable se situen, 
en canvi, la càrrega de feina, la 

coordinació entre els docents o el 
suport que els proporcionen els 

serveis administratius
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El segon aspecte més valorat a l’enquesta més recent és 
l’accessibilitat de la informació: pla d’estudis, assignatures, 
guia de centre, pàgina web..., a la qual donen el vistiplau exac-
tament el mateix percentatge, 86,03%, si bé les opinions no 
tan positives, en conjunt, són molt lleugerament superiors. El 
tercer lloc l’ocupa l’estructura i la claredat expositiva del profes-
sorat, amb un 77,37%.

Els apartats que havien estat més valorats a la primera onada, 
de tota manera, no queden malament en aquesta segona. El 
76,18% elogia l’esforç del professorat per fomentar la partici-
pació dels alumnes a les classes, el 74,98%, el grau de se-
guiment que fa el professor de la guia docent, i el 62,98%, la 
tutoria i l’orientació acadèmica.

En canvi, els tres punts desfavorables són exactament els ma-
teixos recollits a l’estadística del gener, amb una variació de 
posicions. Continua com a punt menys valorat (i encara pitjor) 
la càrrega de treball, amb un 
61,61%. La segona posició 
l’ocupa ara la coordinació del 
professorat, amb un 43,28% 
d’opinions negatives. I la ter-
cera, la informació i el suport 
dels serveis administratius 
(41,99%).

El Servei d’Estadística i Qua-
litat Universitària conclou que, d’acord amb les dades corres-
ponents al juny, el grau de satisfacció global amb els estudis se 
situa en un 69,75%, a més, un 8,14% d’estudiants es declara 
molt satisfet. En canvi, un 18,85% d’alumnes estaria poc satis-
fet, i un 2,06%, gens satisfet. 

Fa la impressió que, segons el curs progressava, la satisfacció 
global amb els estudis augmentava, ja que al mateix referent 

del gener el grau dels satisfets tan sols arriba al 62,63%. I el 
dels molt satisfets, al 4,25%.  

Les estadístiques ens aporten alguns altres aspectes prou re-
veladors de les característiques de l’alumnat. Sabíem que les 
dones són majoria, però les xifres referides als cursos de grau, 
el gener de 2010, reflecteixen un domini absolut de les alum-
nes: 65,17%, en contrast amb un 33,83% d’homes. El juny són 
el 66,64% i el 33,36%, respectivament. En altres paraules: de 
cada tres estudiants de grau a la Universitat de les Illes Ba-
lears, dues són dones i només un és home. 

Les dades del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària tam-
bé ens informen si aquests alumnes compaginen els estudis 
amb la feina. L’enquesta de gener indica que la gran majoria, 
el 83,16%, només es dedica a estudiar, mentre que, curiosa-
ment, aquest percentatge ha minvat al juny següent, amb un 
73,35%. De la resta (en les dades més recents), el 15,25% 

treballa fins a vint hores setma-
nals, i el 10,20% treballa encara 
més hores. 

Un tercer aspecte que reflec-
teixen les enquestes i que ens 
serveix per conèixer millor 
aquests estudiants són les cà-
rregues familiars d’una minoria 
de l’alumnat. Aquells que no te-

nen aquestes càrregues són més del 90%. Concretament, un 
92,72%, a l’estadística datada el gener, i un 90,32%, el juny.  

I sí, són... molt joves. La immensa majoria d’aquests alumnes 
de grau, més de la meitat, no arriben ni tan sols als vint anys. 
Són el futur, i el futur es diu Bolonya.

Les xifres referides als cursos de grau, 
el juny de 2010, reflecteixen una majo-
ria de dones dins l’alumnat: el 66,64%, 
és a dir, dos de cada tres estudiants de 

grau a la UIB són dones
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18 INSTRUMENTS DE MECENATGE. El 30 de juny de 2010 la Universitat de les 
Illes Balears, en una representació encapçalada per la Rectora, Montserrat Casas, 
el vicerector primer, Martí March, i el president del Consell Social, Felicià Fuster, 
va retre homenatge als representants de les divuit càtedres externes, d’empreses 
o d’institucions, que comparteixen amb la UIB tasques de recerca, formació o 
divulgació. Des de la entitat més antiga, la Càtedra UNESCO Sa Nostra per a la 
Gestió Empresarial i el Medi Ambient, de 1998, fins a les més joves, la Càtedra 
d’Alimentació i Salut Bucodental i la Càtedra de Salut Laboral, constituïdes totes 
dues el 2009, aquesta vintena d’entitats, que pot veure augmentat el seu nombre 
en el futur, representen una eina de mecenatge, així com d’integració de la Uni-
versitat de les Illes al seu entorn social i econòmic. Cadascuna d’elles suposa un 
instrument de comunicació entre la UIB i un àmbit concret de la realitat humana, 
del coneixement, de la salut o de la integració a un món de cada vegada més 
globalitzat.
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Les altres càtedres de la UIB



La paraula «càtedra» posseeix una òbvia connotació acadè-
mica. Càtedra és, segons una de les definicions del Gran dic-
cionari de la llengua catalana, un «seient elevat des d’on els 
professors llegien o explicaven 
magistralment una ciència o 
un art als alumnes». Més àm-
pliament, en una altra definició 
de la mateixa obra i del mateix 
terme: «Conjunt d’activitats 
i de persones dedicades a 
l’estudi, la investigació i la do-
cència superior d’una matèria 
en una institució concreta».

És evident que els professors, 
ni a les universitats ni a cap al-
tre centre educatiu, fan servir 
actualment «seients elevats» 
(llevat d’excepcions) per «ex-
plicar magistralment una cièn-
cia» als estudiants. De fet, la 
revolució tecnològica ha fet 
possible, fins i tot, les aules virtuals, i la concepció contem-
porània de l’ensenyament superior va molt més enllà de les 
classes «magistrals».

Tot i així, a la Universitat encara entenem les càtedres, això sí, 
com el «conjunt d’activitats i de persones» que es dediquen a 
l’anàlisi i la recerca d’una disciplina determinada i que fan que 
els coneixements es transmetin als estudiants. Parlam de «lli-
bertat de càtedra», de «catedràtics», i encara avui aquesta és 
una paraula fortament lligada a l’ensenyament superior.

Però existeixen unes altres càtedres, les denominades càte-
dres externes, d’empresa o institucionals, que tenen un paper 
de primer ordre en la projecció de la Universitat a la societat 
que l’envolta. Aquestes entitats es formen mitjançant un con-
veni entre la UIB i una empresa o institució (o diverses), amb 
l’objectiu d’investigar, divulgar i practicar la docència en un te-
rreny determinat, científic, econòmic, polític o social. 

Són divuit les càtedres externes que comparteix la Universi-
tat de les Illes Balears amb entitats públiques i privades, i a 
les quals es va retre un home-
natge el passat 30 de juny. La 
Rectora, Montserrat Casas; el 
vicerector primer, Martí March; 
el president del Consell Social, 
Felicià Fuster, i d’altres repre-
sentants de la UIB, feren una 
trobada amb els responsables 
d’aquestes entitats.

En aquell acte de reconeixe-
ment, a Son Lledó, la Rectora 
de la UIB va posar de manifest 
que «la principal riquesa d’un 
país són les seves infraestruc-
tures silencioses, és a dir, el 
seu capital humà, i aquest es 
forma a la Universitat, però la 
creació de riquesa que la ins-
titució universitària pot dur a terme a partir del coneixement 
creat, l’ha de fer de la mà del teixit social». 

«El finançament de les càtedres d’empresa i institucionals 
ha possibilitat que els nostres estudiants i professors puguin 
ampliar els coneixements especialitzats, que coneguin millor 

la nostra identitat cultural, 
l’entorn social i multicultu-
ral, el món empresarial i que 
puguin dur endavant pro-
jectes emprenedors», va dir 
Montserrat Casas. «Totes les 
càtedres tenen cabuda en el 
projecte comú que és la Uni-
versitat de les Illes Balears, 
i així ho han fet evident les 
empreses i institucions que 
han col•laborat al llarg dels 
anys per fer que la relació 
entre la societat i la Universi-
tat sigui una realitat.»

Segons expressa Víctor Cer-
dà, delegat de la Rectora per 

a la innovació, les càtedres 
representen «una manera, per a la Universitat, de relacionar-
se amb el seu entorn i dur a terme activitats conjuntes, amb 
empreses o institucions, en matèria de recerca o formació que 
interessa a aquestes entitats i sobre la qual també hi hagi grups 
de treball interessats aquí». Dit d’una altra manera: parlam d’un 
acord que beneficia totes dues parts, i també la societat. 

La càtedra suposa, per tant, «una fórmula de mecenatge», 
amb la qual la Universitat pot ampliar el seu camp d’acció i 
obtenir més recursos. Però, alhora, les entitats patrocinadores 
no aporten el seu finançament «a fons perdut», per dir-ho així, 
sinó amb la contrapartida que sigui estudiada, impartida i di-
vulgada la matèria o qüestió que els interessa a elles i que és 
objecte de la seva activitat. 
 
La utilització d’aquest instrument, la càtedra externa, depèn en 
bona mesura «de l’entorn» i les circumstàncies de cada ins-
titució d’ensenyament superior concreta, segons puntualitza 
Víctor Cerdà. Així, hi ha universitats que no en tenen cap, i en 
canvi, per a altres (com la UIB) suposen un apartat significatiu 
de la seva estructura. Per fer-vos-en una idea, podeu trobar la 

llista d’aquestes entitats i més 
informació sobre cadascuna 
a <http://www.uib.es/lauib/Es-
tructura/Catedres/>. «El més 
interessant», diu Cerdà, «és la 
gran diversitat de temes» que 
aborden aquestes entitats vin-
culades a la Universitat balear. 

De totes les càtedres exter-
nes de la UIB, la primera que 
es va crear va ser la Càtedra 
UNESCO Sa Nostra per a la 
Gestió Empresarial i el Medi 
Ambient, compartida amb la 
Caixa de Balears, «Sa Nostra», 
i amb l’organització de les Na-
cions Unides per a l’educació, 
la ciència i la cultura. Es va 

constituir el 1998, amb el pensament posat en un desenvolu-
pament de les Illes Balears compatible amb l’ecologia. Actual-
ment està adscrita al Centre de Recerca Econòmica (CRE). 

“El finançament de les càtedres 
d’empresa i institucionals ha 

possibilitat que els nostres estudiants 
i professors puguin ampliar els 

coneixements especialitzats, que 
coneguin millor la nostra identitat 

cultural, l’entorn social i multicultural, 
el món empresarial i que puguin dur 
endavant projectes emprenedors”, 

segons Montserrat Casas

Reportatge

enllaçUIB | 11



La segona més antiga és la Fundació Càtedra Iberoamerica-
na, que data de l’any 2000 i que, com la seva denominació in-
dica, es preocupa per la consecució de marcs de col•laboració 
entre els països iberoamericans i les Illes Balears. També és 
aquesta entitat, amb molta diferència, la que agrupa més enti-

tats en col•laboració amb la UIB: tretze, entre les quals el Go-
vern autonòmic, els ajuntaments de Calvià i Palma, la CAEB 
(Confederació d’Associacions Empresarials de Balears), la 
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca i diver-
ses entitats bancàries, empreses privades i fundacions. 
 
La resta de càtedres externes de la UIB (setze) daten de la 
primera dècada del segle XXI. De fet, sembla possible que se 
n’ampliï el nombre, perquè hi ha algun projecte per crear-ne 
de noves.

Càtedres institucionals

Les dues càtedres de constitució més recent, totes dues de 
2009, s’enfoquen a un mateix terreny de coneixement, i vital 
per a les persones: la salut. Que és, alhora, un dels aspectes 
pels quals la UIB aposta fort: tan sols cal recordar que un dels 
seus instituts de recerca, el IUNICS, es dedica a fer recerca 
en aquestes matèries. La Càtedra d’Alimentació i Salut Buco-
dental és fruit de la col•laboració de la UIB amb una empresa 
especialitzada, Dentapnea, de capital íntegrament balear.

La Càtedra de Salut Laboral, compartida amb la Fundació 
MAPFRE i la consultoria Asimag, es decanta, en canvi, per un 
altre tema vital, la salut a la feina, en tots els seus vessants. 
Des de la prevenció de riscs laborals fins a la seguretat en el 
treball, passant per l’ergonomia, és a dir, la utilització de ma-
terial adient a fi d’evitar conseqüències perjudicials per a les 
persones. 

També en aquest terreny se situa la Càtedra d’Estudis Socials 
i de la Salut (2007), que la UIB comparteix amb el Col•legi Ofi-
cial d’Infermeria de les Illes Balears. La càtedra representa una 
eina bàsica de formació per al personal dels serveis sanitaris, 
fins i tot amb un màster específic en Ciències Socials Aplica-
des. 

Existeix una càtedra externa de la UIB que s’ocupa d’un dels 
aspectes, malauradament, de més actualitat i que més preocu-
pa la nostra societat. Parlam de la Càtedra de Violència de 

Gènere, constituïda el 2007. Compartida amb l’Institut Balear 
de la Dona, una de les seves funcions essencials es la sensibi-
lització. I no tan sols sobre aquest problema terrible, sinó sobre 
un àmbit molt més ampli i més positiu, la igualtat de drets entre 
dones i homes.

De marcat caire social és, naturalment, la Càtedra d’Atenció 
a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal 
(2007), en la qual la UIB intervé conjuntament amb la Conse-
lleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració autonòmica. Aquí 
es tracta de reflectir la problemàtica d’un altre col•lectiu, les 
persones grans i dependents, que sovint coincideixen.

La col•laboració entre Universitat i organismes públics també 
cristal•litza en la Càtedra Ramon Llull, creada el 2003 conjun-
tament amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern ba-
lear. No s’ha de confondre amb l’antiga càtedra del mateix nom 
que, fundada el 1959 al si de l’Estudi General Lul•lià, fou un 
dels antecedents de l’actual UIB. Aquesta, d’acord amb la seva 
denominació, es dedica de manera monogràfica a l’activitat 
acadèmica i d’investigació entorn de la figura del filòsof i es-
criptor mallorquí de l’edat mitjana i a divulgar-ne l’obra.

Hi ha unes quantes càtedres externes més enfocades cap a les 
diverses manifestacions de la cultura. Aquest és el cas de la 
Càtedra Alcover-Moll-Villangómez (2003), que uneix al seu 
nom els llinatges de tres figures cabdals de la cultura catala-
na a les Illes: el mallorquí Antoni Maria Alcover, el menorquí 
Francesc de Borja Moll i l’eivissenc Marià Villangómez, i en 
la qual també participa la Conselleria d’Educació autonòmica, 
així com els consells insulars mallorquí i eivissenc. El seu es-
pectre resulta molt ampli, ja que inclou activitats referides a 

àmbits diversos, de la llengua a la cultura popular, passant per 
la literatura o la història.

Molt més específic és, en canvi, el terreny al qual s’ajusta la 
Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Docu-
mentació (2005), que pren el nom del dramaturg menorquí de 
finals del segle XVIII i que es concentra en les arts escèniques, 
amb les aportacions de l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Obra So-
cial de Sa Nostra i els consells de Menorca i Mallorca. La seva 
feina emblemàtica és l’Anuari teatral de les Illes Balears, con-
tinuació d’aquest referent de primer ordre que és el Diccionari 
del teatre i en el qual es recullen estrenes, dades d’assistència 
a les sales i els esdeveniments més significatius, a més de 
recuperar-se peces d’autors illencs.

Amb la cultura en el seu sentit antropològic i espiritual té també 
relació la Càtedra de les Tres Religions (2007), que, òbvia-
ment, ret homenatge al judaisme, el cristianisme i l’islamisme, 
el llegat de les quals ha estat decisiu en el nostre entorn. La fi-
losofia, la psicologia moral i la política representen alguns dels 

De marcat caire social és, 
naturalment, la Càtedra d’Atenció a la 

Dependència i Promoció de 
l’Autonomia Personal (2007), en la 

qual la UIB intervé conjuntament amb 
la Conselleria d’Afers Socials, 

Promoció i Immigració autonòmica 
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aspectes que reflecteix a les seves activitats. Li dóna suport la 
Conselleria de Relacions Institucionals autonòmica.

Càtedres d’empresa

Les càtedres d’empresa, sens dubte, representen 
un dels vessants més significatius d’aquesta verte-
bració entre Universitat i societat. En aquest sentit, 
el Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel 
Escarrer resulta, tal vegada, la manifestació més 
visible, pel seu prestigi i ressò, de la feina que duu 
a terme la Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics 
(2002), que la UIB comparteix amb la cadena hote-
lera d’aquest nom i que dedica les seves energies al 
turisme, motor de l’economia balear.

Ja que parlam d’energia, justament aques-
ta és l’especialitat de la Càtedra ENDESA Red 
d’Innovació Energètica (2008), promoguda con-
juntament amb ENDESA. Amb vincles determinants amb els 
estudis d’Enginyeria Industrial, aquí es tracta d’investigar i 
estudiar tots els aspectes relacionats amb l’energia elèctrica: 
generació, transport i distribució.

Enfocada també cap a l’energia trobam la Càtedra Sampol 
de Domòtica i Eficiència Energètica, constituïda el 2008 per 
la UIB i Sampol Enginyeria d’Obres. El seu ventall d’activitats 
inclou un curs específic de gestió energètica, als àmbits de 
l’hoteleria, l’empresa i l’habitatge.

En el terreny de l’arquitectura i la construcció, la UIB compar-
teix des de 2006 la Càtedra Fundació Miquel Llabrés Feliu 
amb la fundació empresarial d’aquest nom. Es concedeixen 
beques i premis als estudiants sobre matèries que s’hi relacio-

nen i s’hi té en compte tant l’estudi del patrimoni immoble com 
l’harmonització entre edificació i medi ambient.

Els estudiants amb ànim empresarial, per la seva banda, tro-
ben el seu lloc a la Càtedra Bancaja de Joves Emprenedors, 
gràcies al conveni signat per la UIB el 2007 amb aquesta en-
titat bancària. També les seves activitats abasten la convoca-
tòria d’un premi per a joves emprenedors, així com un apartat 
molt significatiu de formació.

Pel que fa a l’empresa familiar, aquest és el marc de la Càte-
dra Banca March de l’Empresa Familiar, en la qual interve-
nen, a més de la UIB i l’esmentada entitat d’estalvis, l’Institut 
de l’Empresa Familiar i l’Associació Balear de l’Empresa Fa-

miliar. La seva activitat, iniciada el 2004, es dedica a aspectes 
de recerca, formació i divulgació sobre aquesta realitat social 
i econòmica. 

Finalment, i tenint en compte que la integració eu-
ropea suposa un referent inexcusable, tenim la 
Càtedra Jean Monnet de Dret de la Unió Euro-
pea (2006), que duu el nom del qui és considerat 
un dels «pares» de l’actual UE i en la qual participa 
la Comissió Europea. Com és lògic, és el procés de 
construcció entre els països del nostre entorn allò 
que representa el seu element vertebrador. 

Com es constitueix una càtedra?

El procés de constitució d’una d’aquestes càtedres, 
segons explica el delegat de la Rectora per a la in-
novació, ha de partir d’un membre de l’equip recto-
ral que faci la proposta. Aquesta ha de preveure una 

col•laboració entre la Universitat i una empresa o institució, o 
diverses, amb els objectius de recerca i formació en una ma-
tèria determinada.

La Universitat designa un especialista en aquest terreny la res-
ponsabilitat del qual és la direcció científica de la càtedra, per la 
qual cosa la seva representació sol correspondre a un profes-
sor de la UIB, més un representant de l’entitat patrocinadora. El 
director científic elabora una memòria en la qual s’indiquen les 
activitats que durà a terme la càtedra en el seu àmbit.

És el Consell de Direcció de la UIB l’òrgan que ha d’aprovar 
la constitució de la càtedra externa, cosa que habitualment es 
formalitza mitjançant un conveni entre la Universitat i l’entitat 

patrocinadora. D’aquesta manera es van constituint aquestes 
entitats que uneixen la UIB amb el seu entorn social, econòmic 
i cultural.

La presència al capdavant de les càtedres de personalitats de 
primera fila, de la infanta Cristina a Carlos March, passant per 
Fernando Alzamora, Koichiro Matsuura, Albert Moragues, Fina 
Santiago, José Luis Dicenta, Gabriel Escarrer, Ralf Rahders i un 
llarg etcètera, representa una visualització de la manera com la 
Universitat de les Illes Balears exerceix aquesta col•laboració 
amb organismes i empreses de la nostra societat. 
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Càtedra Alcover-Moll-Villangó-
mez

Data de constitució
2003

Entitats patrocinadores 
Conselleria d’Educació i Cultura (Govern 
de les Illes Balears)
Consell de Mallorca
Consell d’Eivissa

Representants
Joan-Antoni Mesquida Cantallops 
Nicolau Dols 
Miquel Gomila Garcies 

Adreçada a
Grups de recerca, comunitat universi-
tària i societat 

Objectius
— Desenvolupar programes de recerca 
en els àmbits de la cultura popular i tradi-
cional, la llengua, la història de la cultura 
i la literatura catalanes
— Organitzar activitats formatives i de 
divulgació
— Promoure la publicació d’estudis rela-
cionats amb els seus àmbits 
— Reforçar l’actuació dels grups de re-
cerca especialitzats

Activitats
— Organització de congressos i semina-
ris
— Publicació d’actes de congressos i 
estudis resultants de les activitats de re-
cerca
— Arxius i centres de documentació  

Web
<uib.es/catedra/camv>

Càtedra d’Alimentació i Salut 
Bucodental

Data de constitució
2009

Entitat patrocinadora 
Dentapnea, SL

Representants
Pere Riutord Sbert
Josep Antoni Tur Marí
Antoni Pons Biescas
Jaume Boyeras Castelló

Adreçada a
Persones que treballen o volen treballar 
en ciències de la salut, amb preferència 
per l’alimentació, la nutrició, l’odontologia 
i les comorbiditats associades

Objectius
— Promoure activitats docents, de recer-
ca i difusió de la praxi alimentària i en 
especial la seva relació amb la salut bu-
codental
— Desenvolupament de noves tècniques 
formatives i de recerca en odontologia  

Activitats
— Suport a les accions formatives del 
Màster en Nutrició Humana i Qualitat 
dels Aliments
— Suport a les accions formatives 
dels títols propis de la UIB relacionats 
amb l’alimentació, la salut bucodental i 
l’odontologia
— Seminaris, col•loquis i simposis
— Actuacions de recerca 

Web
<nucox.uib.es>

Càtedra d’Atenció a la 
Dependència i Promoció 
de l’Autonomia Personal 

Data de constitució
2007

Entitat patrocinadora
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i 
Immigració (Govern de les Illes Balears)

Representants
Fina Santiago Rodríguez
Carme Orte Socias

Adreçada a
Aquells que vulguin conèixer la realitat 
de les persones dependents

Objectius 
— Millorar la qualitat de vida de les per-
sones grans i dependents, mitjançant in-
vestigació i formació 

Activitats
— Anuari de l’envelliment
— Cursos
— Màster en Atenció a la Dependència i 
Gerontologia

Web
catedradependencia.uib.es/

Càtedra Bancaja de Joves 
Emprenedors

Data de constitució
2007

Entitat patrocinadora
Bancaja

Representants
Miguel Ángel Urtillas Jáuregui
Julio Batle Lorente

Adreçada a
Les persones de la comunitat universi-
tària interessades en el món dels empre-
nedors 

Objectius
— Impulsar el desenvolupament de 
l’emprenedor
— Promoure la creació d’empreses des 
de les mateixes universitats
— Oferir formació als emprenedors 
— Fomentar la investigació en temes re-
lacionats amb els emprenedors

Activitats
— Premi Bancaja per a Joves Emprene-
dors
— Accions formatives
— Investigació i realització de mono-
gràfics 
— Iniciatives de sensibilització i dinamit-
zació 

Webs
<cbje.uib.es> 
<jovenesemprendedoresbancaja.com>

Càtedra Banca March de 
l’Empresa Familiar

Data de constitució
2004

Entitats patrocinadores
Institut de l’Empresa Familiar
Associació Balear de l’Empresa Familiar 
Banca March

Representants
Carlos March Delgado
Joan Carles Rosselló Reynés
Fernando Casado Juan
Rafel Crespí Cladera 

Adreçada a
Persones interessades en l’empresa fa-
miliar

Les altres càtedres de la UIB
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Objectius
— Impulsar el coneixement de la reali-
tat, la problemàtica i les perspectives de 
l’empresa familiar 
— Desenvolupament de programes for-
matius i tasques d’investigació
Activitats
— Divulgació i recerca
— Assignatura optativa Empresa Fami-
liar

Web
<cbmef.uib.es> 

Càtedra Endesa Red 
d’Innovació Energètica 
de la UIB 

Data de constitució
2008

Entitat patrocinadora 
Endesa

Representants
José Luis Martín López-Otero
Miquel Roca Adrover

Adreçada a
La comunitat universitària, especialment 
als alumnes d’Enginyeria Industrial

Objectius
— Promoció d’activitats docents i 
d’investigació interdisciplinàries, per 
estudiar la realitat, la problemàtica i les 
perspectives de la generació, el trans-
port, la distribució i la comercialització de 
l’energia elèctrica
— Desenvolupar el programa formatiu 
i les tasques d’investigació que contri-
bueixin a millorar la formació dels alum-
nes de les Balears i, en particular, dels 
alumnes de la UIB en aquestes matèries

Activitats
— Assignatures optatives d’Enginyeria 
Industrial: Energies Renovables i Gene-
ració i Distribució d’Energia
— Projectes de recerca
— Convocatòries a premis per a pro-
jectes de final de carrera del sector de 
l’energia de la UIB

Web
<catedraendesa.uib.es>

Càtedra d’Estudis Socials i de 
la Salut 

Data de constitució
2007

Entitat patrocinadora
Col•legi Oficial d’Infermeria de les Illes 
Balears

Representant
Antonia Martín Perdiz

Adreçada a
Professionals de la infermeria, comunitat 
universitària i societat en general 

Objectius 
— Col•laboració, participació, promoció 
i finançament d’activitats formatives i 
d’investigació

Activitats
— Màster Oficial en Ciències Socials 
Aplicades a l’Atenció Sociosanitària
— Conferències i tallers
— Projectes de recerca

Web
<uib.es.catedra.cess> 

Càtedra d’Estudis de Violència 
de Gènere

Data de constitució
2006

Entitat patrocinadora
Institut Balear de la Dona

Representants
Lila Thomàs Andreu
Marta Fernández Morales 

Adreçada a
La comunitat universitària

Objectius 
— Promoure i desenvolupar l’ensenya-
ment, la recerca i la divulgació sobre les 
diverses disciplines acadèmiques des 
d’una perspectiva de gènere i, en parti-
cular, sobre la violència contra les dones
— Potenciar la defensa de la igualtat de 
drets i d’oportunitats de la dona i analit-
zar les decisions politicocriminals contra 
la violència de gènere.

Activitats
— Convocatòria biennal d’un premi de 
recerca 
— Publicació d’estudis sobre aspectes 
específics relacionats amb la violència 
de gènere 
— Organització d’activitats de formació i 
sensibilització 
— Organització de jornades informatives 
i divulgació sobre la igualtat real entre 
dones i homes

Web
<uib.es/ca/infsobre/portals/genere>

Fundació Càtedra 
Iberoamericana

Data de constitució
2000

Entitats patrocinadores
Govern de les Illes Balears
Ajuntament de Calvià
Banc Santander Central Hispano 
Caixa de Balears, «Sa Nostra»
Ajuntament de Palma
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM)
Barceló Hotels & Resorts
Fundació Universitat-Empresa de les 
Illes Balears (FUEIB)
Telefònica d’Espanya
Confederació d’Associacions Empresa-
rials de Balears (CAEB)
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca
Fundació Balears a l’Exterior
Gràfiques Llopis 

Representants
Cristina de Borbó i Grècia
Montserrat Casas Ametller
Albert Moragues Gomila 
Josep Llorenç Mulet Sans
José Luis Dicenta Ballester
Antoni Bennàsar Roig
Jeroni Daniel Reynés Vives
Adreçada a
La comunitat universitària iberoamerica-
na. Institucions iberoamericanes

Objectius 
— Establiment d’un marc de cooperació 
social, cultural, educatiu i empresarial 
entre els països iberoamericans i les 
Illes Balears amb la finalitat de contribuir 
al desenvolupament del continent ibero-
americà

Activitats
— Desenvolupament de programes 
d’educació, formació, comunicació i in-
vestigació
— Convocatòria periòdica de premis a 
la investigació dirigits a professionals de 
diverses àrees que tractin temes relacio-
nats amb la comunitat iberoamericana
— Convocatòria dels premis Juníper 
Serra
— Gestió de beques per a joves pro-
fessionals descendents de balears resi-
dents a l’exterior, per realitzar postgraus 
a la UIB i pràctiques en empreses de les 
Balears
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— Difusió d’informació i activitats 
d’interès per a la comunitat universitària 
d’Iberoamèrica
— Publicació de llibres electrònics sobre 
investigacions de temàtica iberoamerica-
na
— Elaboració, disseny i execució de pro-
jectes de cooperació tècnica, acadèmi-
ca, sectorial i per al desenvolupament en 
l’àmbit iberoamericà 

Web
<uib.es/catedra_iberoamericana/>

Càtedra Jean Monnet de Dret 
de la Unió Europea

Data de constitució
2006

Entitat patrocinadora
Comissió Europea

Representants
Ralf Rahders
Joan David Janer Torrens

Adreçada a
La comunitat universitària i la societat in-
teressada en general

Objectius 
— Promoure la docència, la investigació 
i la reflexió sobre la integració europea 
en les universitats de tot el món

Activitats
— Organització de cursos i seminaris, 
majoritàriament dirigits als estudiants de 
grau i de postgrau de Dret 
— Investigació sobre l’ordenament ju-
rídic de la UE, política de cohesió terri-
torial, insularitat i Unió Europea, la UE i 
l’entorn mediterrani

Web
<uib.es/depart/dpu/dip/act_catedra.
html>

Càtedra Joan Ramis i Ramis 
de Recerca, Formació i 
Documentació Teatral

Data de constitució
2005

Entitats patrocinadores
Institut d’Estudis Baleàrics
Consell de Menorca
Obra Social de Sa Nostra
Consell de Mallorca

Representants
Santiago Juan
Joan Lluís Torres Faner
Antoni Sorà
Joan Font Massot
Joan Mas i Vives
Francesc Perelló Felani

Adreçada a
La comunitat universitària, sobretot el 
sector de les arts escèniques

Objectius 
— Fomentar programes de recerca i ac-
tivitats formatives i de divulgació en ma-
tèria d’arts escèniques

Activitats
— Realització i publicació de l’Anuari 
teatral de les Illes Balears
— Base de dades de temàtica teatral
— Constitució de grups de recerca
— Seminaris i d’altres activitats de for-
mació  

Web
uib.es/catedra/ramis

Càtedra Fundació Miquel 
Llabrés Feliu

Data de constitució
2006

Entitat patrocinadora
Fundació Miquel Llabrés Feliu

Representants
Miquel Llabrés Feliu
Antoni Cladera Bohigas
Joan Muñoz Gomila

Adreçada a
Estudiants d’Arquitectura Tècnica i En-
ginyeria d’Edificació, Història de l’Art i 
Màster de Patrimoni Cultural, Enginyeria 
Agroalimentària i del Medi Rural, espe-
cialitat Construccions Rurals, i profes-
sionals del sector de la construcció: en-
ginyers, arquitectes i arquitectes tècnics 
principalment, i altre personal tècnic

Objectius 
— Formació integral de les persones que 
es dediquen a la construcció, impulsant 
la recuperació d’oficis artesans 
— Treballar a favor de la conservació del 
patrimoni arquitectònic i del medi am-
bient
— Promoure la innovació tecnològica i 
donar suport a la cultura 

Activitats
— Assignatures: Sistemes Tradicionals 
de Construcció, optativa d’Arquitectura 
Tècnica; Construcció Tradicional, opta-
tiva del grau d’Enginyeria d’Edificació 
i Enginyeria Agroalimentària i del Medi 
Rural, especialitat Construccions Rurals
— Jornades tècniques anuals. Conferèn-
cies
— Beques d’introducció a la recerca
— Premis de projecte final de carrera 
d’Arquitectura Tècnica
— Publicacions   

Web
<fundaciollabresfeliu.com/catedra.html>

Càtedra Ramon Llull

Data de constitució
2003

Entitat patrocinadora
Conselleria d’Educació i Cultura (Govern 
de les Illes Balears)

Representants
Margalida Tous
Joan Antoni Mesquida Cantallops

Adreçada a
La comunitat universitària, en particular 
les persones interessades en el món 
lul•lià

Objectius 
— Promoció, divulgació i investigació 
dels estudis relacionats amb la figura de 
Ramon Llull

Activitats
— Gestió del fons documental sobre la 
figura de Llull
— Organització i suport a les investiga-
cions que es realitzen sobre Llull 
— Col•laboració en les publicacions on 
aparegui l’obra de Ramon Llull
— Organització de conferències, semi-
naris i jornades

Web
<uib.es/catedra/ramonllull/>

Càtedra de Salut Laboral

Data de constitució
2009

Entitats patrocinadores
Fundació Mapfre
Asimag – Consultoria de Formació
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Representants
Pere Deyà Serra
Carlos V. González Pérez

Adreçada a
Les persones que treballen o volen tre-
ballar al sector de la salut laboral
Objectius 
— Planificar i dur a terme activitats rela-
cionades amb la salut laboral en tots els 
vessants (seguretat en el treball, higiene 
industrial, ergonomia i psicosociologia 
aplicada a la prevenció) en els àmbits 
propis de les càtedres universitàries

Activitats
— Assignatura de lliure configuració 
Prevenció de Riscs Laborals. Màs-
ter Universitari en Salut Laboral. Curs 
d’Especialista Universitari en Malalties 
Professionals 
— Difusió de la cultura preventiva mit-
jançant l’organització de conferències i 
seminaris
— Adquisició de mitjans tècnics

Web
<uib.es/depart/dqu/dquo/CSL/inici.html>

Càtedra Sampol de Domòtica i 
Eficiència Energètica

Data de constitució
2008

Entitat patrocinadora
Sampol Enginyeria i Obres

Representants
Maria del Carme Sampol Massanet
Jaume Segura Fuster
Andreu Moià Pol

Adreçada a
Professionals del sector. Comunitat uni-
versitària

Objectius 
— Promocionar activitats docents de re-
cerca i difusió de la domòtica i l’eficiència 
en tots els àmbits d’aplicació
— Desenvolupar tècniques orientades 
a la millora de l’eficiència energètica en 
els sistemes de generació i de l’energia 
mitjançant la incorporació de tecnologia 
avançada

Activitats
— Curs d’Especialista Universitari en 
Instal•lacions Domòtiques i Gestió Ener-
gètica Integral Aplicada a l’Hoteleria, 
Empresa i Habitatge
— Xerrades tècniques de participació 

— Estudis tècnics d’eficiència energèti-
ca, estudis tècnics d’energies renovables 
i millora del control

Càtedra Sol Meliá d’Estudis 
Turístics

Data de constitució
2002

Entitat patrocinadora
Sol Meliá

Representants
Gabriel Escarrer Julià
Catalina Nativitat Juaneda Sampol

Adreçada a
Comunitat universitària

Objectius 
— Incentivar l’ensenyament, la recerca 
i la divulgació sobre temes turístics a la 
comunitat universitària de la UIB

Activitats
— Convocatòria anual del Premi Inter-
nacional d’Estudis Turístics Gabriel Es-
carrer
— Finançament d’una sèrie d’accions 
relacionades amb els estudis turístics. 
Ajuts per fomentar les visites d’experts 
per participar en cursos i seminaris
— Beques per a estudiants de doctorat o 
màster en matèria turística

Web
<http://sri.uib.es/altres/solmelia/>

 
Càtedra de les Tres Religions

Data de constitució
2007

Entitat patrocinadora
Conselleria de Relacions Institucionals 
(Govern de les Illes Balears)

Representants
Albert Moragues Gomila
Camilo José Cela Conde

Adreçada a
La comunitat universitària i la societat en 
general

Objectius 
— La bona convivència entre cultures i 
religions, d’interès general per a la ciuta-
dania de les Illes Balears, com també el 
paper que representen les tres grans re-
ligions monoteistes en el procés cultural, 

social i polític del nostre poble
— Estudi d’assumptes relacionats amb la 
religió, la filosofia, la psicologia moral i la 
filosofia de la política. Donar a conèixer 
aquesta informació a la societat de les 
Illes Balears

Activitats
— Conferències i taules rodones per al 
públic en general
— Debat acadèmic. Formació
— Recerca des del grup d’Evolució i 
Cognició Humana

Web
<http://evocog.org/es/presentacion.
html>

Càtedra UNESCO-Sa Nostra 
per a la Gestió Empresarial i 
el Medi Ambient 

Data de constitució
1998

Entitats patrocinadores
Caixa de Balears, «Sa Nostra»
Organització de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura 
(UNESCO)

Representants
Fernando Alzamora Carbonell
Koichiro Matsuura
Antoni Riera Font

Adreçada a
La comunitat universitària i la societat en 
general

Objectius 
— Contribuir, a través del desenvolupa-
ment de diversos programes educatius, 
al desenvolupament socioeconòmic de 
la comunitat balear des de la implantació 
de sistemes de gestió de la qualitat i del 
medi ambient 

Activitats
— Programes de postgrau oficials de la 
UIB per a l’òptima capacitació dels uni-
versitaris en el camp del medi ambient
— Conferències i seminaris
— Projectes d’investigació 

Web
<uib.es/depart/dqu/dquo/CSL/inici.html>
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MATÍASVALLÉS, periodista
«Part de la comunitat universitària consumeix més televisió que universitat»

S’ha dit que, si Matías Vallés no existís, 
l’hauríem d’inventar. Veu crítica de la 
societat balear, periodista d’opinió, co-
mentarista de l’actualitat política, cultu-
ral i esportiva, la seva secció dominical 
Boulevard, les entrevistes dels dissab-
tes, la seva columna Al azar, els seus 
articles, són seguits per una multitud de 
lectors de Diario de Mallorca, on escriu 
des de 1983 i del qual és adjunt a la di-

recció. També col•labora a la SER i a Ca-
talunya Ràdio. Ha estat guardonat amb 
el premi Ciutat de Palma de periodisme.      

Pels seus reportatges sobre els vols de 
la CIA i el llibre CIA Airlines obtingué, 
conjuntament amb Marisa Goñi i Felipe 
Armendáriz, el premi Ortega y Gasset, el 
premi de l’editorial Debate de periodisme 
i el premi de Drets Humans del Consell 

General de l’Advocacia. Nascut a Palma 
el 1958, és llicenciat en Química (1980) 
per la Universitat de les Illes Balears 
amb premi extraordinari; va compaginar 
aquesta carrera amb estudis de Dret. 
Fou membre de la Comissió Gestora de 
la UIB, fa més de trenta anys, i profes-
sor de la Universitat balear entre 1980 i 
1985.   

Entrevista

Fotografia: Miquel Massutí / Diario de Mallorca
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Començ ben igual que vostè a les se-
ves entrevistes dels dissabtes a Dia-
rio de Mallorca. Perquè es faci càrrec 
del tipus d’entrevista: cada territori té 
la universitat que es mereix?

El més agradable seria que la Universitat 
no es meresqués el territori que té. Pel 
que jo sé, a les Illes Balears no és així, i 

no existeixen diferències notables entre 
la UIB i la societat. No se m’acudeix pitjor 
greuge per a la primera. 

Com recorda la seva etapa com a es-
tudiant de la UIB?

Com a estudiant, jo vaig ser de la quar-
ta promoció de Ciències Químiques. La 
Universitat encara no existia com a tal, 
depeníem de Barcelona i per un atzar del 
destí vaig participar en la seva creació 
com a representant dels alumnes a la 
Comissió Gestora. 

Què recorda d’aquell moment funda-
cional?

Salvant les distàncies, em passa igual 
que quan llegesc un llibre sobre la ma-
nera com Bush va declarar la guerra a 
l’Iraq o com Obama augmenta la presèn-
cia militar a l’Afganistan. Sembla menti-
da que decisions tan fonamentals siguin 
fruit de la improvisació més salvatge. Les 
reunions a les quals vaig assistir podien 
ser del jurat d’uns jocs florals o, per po-
sar un altre cas absurd i inútil, del con-
sorci de la Platja de Palma. 

Com veu l’evolució de la UIB, des de 
llavors? 

Està en consonància amb aquelles re-
unions. No crec que cap habitant de les 
Illes Balears pugui esmentar cinc profes-
sors de la Universitat, i estic segur que hi 
ha alumnes de la Universitat que tampoc 
no poden esmentar-ne cinc. Palma no és 
una ciutat universitària. Basta anar als 

Renoir, cinemes en versió original, que 
serien el refugi clàssic dels universitaris. 
Basta veure la programació teatral i artís-
tica. Per beure cervesa no és imprescin-
dible ser universitari. 

Quins creu que han estat els errors i 
els encerts de tot aquest procés?

L’encert és la necessitat d’una univer-
sitat. Era necessari que les Balears tin-
guessin una universitat. No tenc clar que 
fos aquesta. Genèricament, conceb la 
Universitat com la pàtria de la insegu-
retat, i aquí ha estat el millor refugi de 
la burocràcia. La insularitat ens obliga a 

una institució que ha creat professors in-
sulars, que han passat més del 80% de 
la seva carrera en aquesta universitat; 
aquest professor hauria d’autodeclarar-
se inservible. Però el primer error seria 
el campus. Encara que és irreversible, 
com tot l’urbanístic a Mallorca. Jo crec 

en el projecte universitari, des d’una cri-
da a l’excel•lència, que és en un pròleg 
d’Antoni Roig. L’educació ha igualat els 
alumnes, en detriment dels més ben do-
tats; una igualació a la baixa. Precisa-
ment perquè crec en la Universitat, tenc 
dret a sentir-me defraudat per la seva 
actual encarnació, no només a les Illes 
Balears. Tal vegada és que la Universitat 
no creu en nosaltres. 
 
És la UIB el referent científic i mo-
ral que ha de ser la màxima institu-
ció acadèmica, per a la societat que 
l’envolta? 

Als professors de la UIB els horroritzaria 
aquest paper, un paper que representa 
un posicionament en qualsevol qüestió. 
Fins i tot els mitjans locals hem desistit 
de demanar-los la seva opinió. Em pre-
ocupa més l’atonia de l’alumnat, encara 
que sigui un problema mundial. 

Què li sembla el procés d’adaptació a 
Bolonya?
 
No ho entenc en absolut. Es parla molt 
de l’impacte d’Internet als mitjans, però 
l’efecte és molt més brutal en l’educació. 
Com passa en el rock, en directe ja no-
més interessen els grans professors. No 
en conec gaire a la UIB. 

Com s’explica que la nostra taxa 
d’universitaris sigui tan baixa?

És tan així que fins i tot la Unió Europea, 
en una anàlisi de les regions, s’estranyava 

“No crec que cap 
habitant de les Illes 

Balears pugui esmentar 
cinc professors de la 

Universitat, i estic segur 
que hi ha alumnes de la 
Universitat que tampoc 
no poden esmentar-ne 

cinc”

«Precisament perquè 
crec en la Universitat, 
tenc dret a sentir-me 
defraudat per la seva 
actual encarnació, no 

només a les Illes 
Balears. Tal vegada és 
que la Universitat no 

creu en nosaltres»

Fotografia: Miquel Massutí / Diario de Mallorca
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explícitament del nostre percentatge ín-
fim d’universitaris. És que a Mallorca la 
cultura és un insult i un greuge. Una so-
cietat insular treballa contra la meritocrà-

cia. A Mallorca fer d’intermediari, sense 
cap títol, en la venda d’una casa a un 
alemany, equival a quinze anys de sou 
d’un professor universitari.

Vivim en una crisi i se n’han enunciat 
a bastament les raons. Tot i això, com 
se l’explica vostè?

Els mallorquins podem entendre més bé 
que ningú aquesta crisi, que consisteix 
en el fet que els criteris vigents a l’illa, no 
direm que s’han propagat perquè seria 
presumptuós, però sí que s’han implan-
tat a tot el planeta. Hem estat pioners del 
turisme de masses i de la crisi de mas-
ses. Existeix un concepte moral, que és 
en un llibre de Margaret Atwood, que és 
el concepte de deute, no econòmic, sinó 
com a compromís. Eliminat aquest com-
ponent, tothom deu diners a tothom i no 
paga ningú, i aquesta és l’essència de la 
crisi.
 
Com veu la nostra societat, pluricultu-
ral, plurilingüística...?

El políticament correcte és la integració, 
però Mallorca es basa en la desintegra-
ció. Què caracteritza un mallorquí? El 
factor positiu: un poble que no creu en els 
profetes. El factor negatiu: un poble que 
no sent res per ell mateix. I aquí pens en 
el monòleg de Shylock, «si ens punxau, 
no sagnam...?». Els mallorquins, no. Ho 
donam tot per descomptat. El mallorquí 
és el gran amortitzador. 

També som més corruptes que nin-
gú? Ho dic pels nombrosos casos de 
presumptes irregularitats. 
 
Els missers d’empresaris corruptes, 
em referesc als d’altres comunitats, 
s’escandalitzen que aquí els suborns i 
percentatges són molt més elevats. La 

nostra aportació és haver aconseguit 
que els polítics cobrin per robar. És a dir, 
en el disseny de corrupció a la mallor-
quina, no hi ha un empresari privat que 
pressiona l’alt càrrec nouvingut, sinó que 
el disseny de les trames s’ha fet des de 
les mateixes institucions públiques. És 
una bona oportunitat per lamentar el nul 
pes de la Universitat i també de la prem-
sa. Es robava davant de plomes i flaixos. 
Érem tan fàcils d’enganyar? 

Sembla que una conseqüència evi-
dent és el desencís dels ciutadans per 
la política. 

Problema número u: la majoria d’aquests 
polítics ja s’han format a la nostra univer-
sitat. Problema número dos: la nostra 
universitat no genera els antídots, en for-
ma d’altres polítics que puguin gestionar 
més bé els nostres interessos. El meu 
plantejament és: o votes, o voten per tu, 
no hi ha escapatòria. Sempre he confiat 
més en el poder del meu vot que en el 
dels meus articles.

Les estadístiques diuen que a Madrid i 
a Barcelona (i probablement a les Illes 
Balears) va més gent al teatre que no 
al futbol, que són dues de les matèries 
dels seus comentaris. Hi ha alguna 
cosa que no ens han explicat?

Jo defens el paper del creador profes-
sional i el de l’espectador professional, 
separats per la famosa «quarta paret». 
Acceptar això suposa el sotmetiment a 
dos criteris, el mercat i l’educació. Exis-
teixen els «telefems» perquè hi ha un 
públic per als «telefems», o si ens donen 
«telefems» en consumim? Jo, com que 
m’he fet conillet d’Índies d’aquest expe-
riment, pens que sí que hi ha responsa-

bilitat del programador, i, sense caure en 
els documentals de la BBC o en la te-
levisió stalinista, és una degradació que 
avui no tinguem, per exemple, un Adolfo 
Marsillach a la televisió. 

Quin creu que és ara el paper de la 
premsa, atesa la intensa transforma-
ció tecnològica que vivim?

La dictadura del diari escrit consisteix 
en la sentència «això no es publica» i 
era un diktat absolut, la desaparició so-
cial d’un article, d’una idea. Això avui 
no existeix, perquè va a Internet, i en 
saber-se que no s’ha publicat, l’interès 
augmenta. Aquest poder l’han perdut, 
els mitjans. A canvi tenim l’escataineig 
incessant d’Internet, que fa indispensa-
ble la selecció. Per tant, torn al diari. Jo 
podria viure perfectament sense tornar a 
escriure una línia, però em costaria no 
tornar a llegir una línia de diari. Llegesc 
els diaris perquè no m’interessa el que 
publiquen. I aconseguir que m’interessi 
està en mans seves.

Com és possible que gastem més di-
ners en la nostra televisió pública que 
en la nostra universitat pública?

A Mallorca és lògic. Bona part de la co-
munitat universitària consumeix més te-
levisió que universitat, i no parlem de la 
resta de la població. Per no caure en el 
mateix error de l’Església catòlica, que 
culpa els fidels de l’escassesa de fidels, 
hauríem de demanar-nos si l’espectacle 
que serveix la Universitat té el mateix 
interès que l’ínfima qualitat de la televi-
sió autonòmica. El que és greu és que 
aquesta televisió ens costa el doble que 
d’altres igualment dolentes de la resta de 
comunitats. 

Entrevista

“Es parla molt de 
l’impacte d’Internet als 
mitjans, però l’efecte 
és molt més brutal en 
l’educació. Com passa 
en el rock, en directe 

ja només interessen els 
grans professors” 

“A Mallorca fer 
d’intermediari, sense 
cap títol, en la venda 

d’una casa a un alemany, 
equival a quinze anys de 

sou d’un professor 
universitari”

Fotografia: Miquel Massutí / Diario de Mallorca
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De la Universitat a l’empresa: 
les empreses derivades
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Innovació

Encara que tothom té clares dues de les funcions essencials 
de la Universitat: formar els futurs professionals i practicar la 
recerca en les diverses branques del coneixement, hi ha en-
cara una tercera funció, tal vegada menys comentada fins 
ara. Aquesta és «la implicació en l’entorn econòmic i social», 
com assenyala Fernando Barrera, responsable de l’Oficina de 
Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI) de la Fun-
dació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Aquesta és la filosofia essencial de les anomenades spin 
off, empreses derivades o empreses de base tecnològica, 
de les quals a l’entorn de la Universitat de les Illes Balears ja 
n’existeixen deu, més altres sis que es troben en tramitació. No 
està gens malament, si pensam que la primera es va constituir 
fa menys d’un decenni, el 2003.

Per a aquells que no estiguin familiaritzats amb el terme «em-
presa derivada», podem aclarir, de manera resumida, que una 
d’aquestes empreses es forma amb l’objectiu de comercialitzar 
un producte determinat, nascut de la recerca a la UIB o als 
seus instituts. Dit d’una altra manera: es transforma en negoci i 
feina allò que inicialment era investigació científica.

Sciware, SL (2003), fou la primera de les empreses derivades 
de la UIB, i es dedica a la química analítica i la seva incidència 
en el medi ambient. L’any següent neix Laboratoris Sanifit, del 
sector biotecnològic. A aquesta especialització corresponen 
també dues empreses més nascudes de les recerques de la 
UIB, Lipopharma i Lipopharma Càncer, totes dues de 2006.

El 2004 es constitueix Ibitec, empresa desenvolupadora de 
tecnologia d’aprenentatge electrònic, mentre que de 2007 
data Zairja Soluciones, una altra empresa d’aquest mateix 
sector. De 2005 és Albatros Marine Technologies, que fabrica 
instruments nàutics i oceanogràfics, l’origen de la qual és a 
l’IMEDEA, i de 2006 és Keyron, que comercialitza un programa 
d’assessorament mèdic. 

Finalment, el 2008 es forma Imagine Tourism Consulting, em-
presa d’assessoria en economia, turisme i medi ambient, i el 
2009, Vitalmend Baleares, per al desenvolupament d’una be-
guda isotònica. Entre les sis empreses derivades en procés de 
constitució es troben representades l’alimentació, la informàti-
ca i d’altres sectors.

Susana Rincón, tècnica de seguiment de les empreses deriva-
des, comenta que les noves empreses «necessiten cobertura, 
sobretot en l’aspecte empresarial: gestió d’empresa, normati-
va, què poden fer o què no, assessorament jurídic...». 

D’acord amb la normativa vigent de la UIB (plasmada el març 
de 2009), aquestes empreses derivades mantenen la seva 
vinculació amb la Universitat, que «participa en el seu capital 
social directament o indirectament o obté contraprestacions 
per la seva activitat de promoció». Això suposa, també, que el 
Consell de Govern ha de donar el vistiplau a la constitució de 
l’empresa.

Recorda Fernando Barrera que de bon començament fou di-
fícil entendre aquesta travessia de la Universitat a l’empresa, 
«no sols aquí. Era una novetat. Inicialment fou complicat per la 
qüestió normativa. A poc a poc hem anat avançant, i les pers-
pectives són bones, cada vegada hi ha més interès» per co-
mercialitzar la recerca.

Això, a pesar de l’omnipresent crisi econòmica, o justament per 
aquesta raó, diu Barrera, perquè la mala situació econòmica i 
laboral «fa que se cerquin alternatives per donar sortida a la 
gent que fa feina amb els grups de recerca».

Les empreses derivades representen un pont de primer ordre 
entre els investigadors i el món empresarial. «L’empresa és 
una via per la qual el grup de recerca pot captar fons privats. I 
una manera de continuar la investigació», indica Barrera.

L’«empresa derivada» es forma amb 
l’objectiu de comercialitzar un 

producte determinat, nascut de la 
recerca a la UIB o als seus instituts. Dit 
d’una altra manera: es transforma en 

negoci i feina allò que inicialment era 
investigació científica



El seguiment que fa la Universitat de les empreses derivades 
té tres passes. La primera, el programa RESET, que consisteix 
en «el foment de la cultura emprenedora i en assessorament 
tècnic. Treballam amb experts nacionals i internacionals, per 
exemple, de Silicon Valley, de la Universitat de San Francis-
co. Ajudam a redactar plans d’empresa i amb els tràmits bu-
rocràtics».

Pel que fa a la segona fase, «com a Fundació Universitat-Em-
presa», continua Fernando Barrera, «entram en el capital so-
cial de l’empresa en nom de la UIB, formam part dels consells 
d’administració. Inicialment no fou així en alguns casos, ara sí, 
sistemàticament. Existeix una 
vinculació, en som socis, se-
guim la presa de decisions».

La tercera passa es refereix a 
la consolidació de l’empresa 
derivada i la seva continuïtat. 
Per això la Fundació Univer-
sitat-Empresa manté les tas-
ques d’assessorament.

Si hi ha qualque qüestió d’una 
certa rellevància que enfos-
queix aquesta projecció em-
presarial del coneixement, 
aquesta és la normativa de rang estatal, que estableix unes 
marcades incompatibilitats al personal universitari. «Ara ma-
teix, és la limitació més important», admet Fernando Barrera.

El programa RESET ha fet feina en aquest sentit i ofereix als 
investigadors i possibles empresaris unes alternatives, com la 

dedicació parcial o l’excedència, entre d’altres, que puguin fer 
compatible l’activitat universitària amb la creació d’una empre-
sa. D’altra banda, també és cert que els investigadors es tro-
ben en un món molt poc conegut per ells quan han de passar al 
terreny empresarial. Necessiten persones que sí que disposin 
de la formació adient. 

«En altres països no existeixen aquestes limitacions de la nor-
mativa», comenta Barrera, i de fet, les universitats espanyoles, 
i no sols la UIB, pretenen que es modifiqui, amb l’objectiu de fa-
cilitar la constitució d’empreses derivades. «Hi ha un esborrany, 
aturat de moment». A curt termini no sembla gaire viable.

De moment, les empreses 
derivades de les Balears no 
es troben en un primer pla de 
l’economia ni pel nombre, ni 
per les dimensions d’aquestes 
empreses. Alerta, però, per-
què corresponen a matèries: 
tecnologia d’aprenentatge 
electrònic, biotecnologia, medi 
ambient..., amb unes perspec-
tives engrescadores. 

Com diu el responsable de 
l’Oficina de Transferència, les 

empreses derivades «tenen el seu paper» en la realitat econò-
mica de les Balears. «El seu principal objectiu és diversificar, 
crear progressivament un teixit tecnològic». Les qüestions lli-
gades al turisme o la biotecnologia, ja esmentada, sembla que 
se situen entre les matèries més prometedores. 
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Sovint lectors, crítics, persones vinculades al món literari en 
general i fins i tot els mateixos escriptors (o alguns d’ells) es 
queixen d’una certa lentitud de la Universitat, en general, per 
acostar-se a les darreres tendències literàries. De vegades se 
sent que un novel•lista, un poeta, un autor teatral, han d’haver 
mort perquè docents i investigadors universitaris es moguin per 
analitzar-ne l’obra.

No és així a la Universitat de les Illes Balears, on hi ha un 
grup de recerca en els terrenys de la filologia i la literatura que 
s’interessa, justament, pels moviments renovadors que s’han 
viscut des dels anys setanta del segle passat fins a l’actualitat. 

Es diu LiCETC (Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i 
Comparatius) i el seu objectiu, segons assenyalen a la seva 
pàgina web (http://www.uib.es/depart/dfc/litecont/), consisteix 
a «estudiar textos literaris des d’una perspectiva teòrica i com-
paratista».

La investigadora principal d’aquest col•lectiu és Margalida 
Pons, professora titular (des de 2002) del Departament de Filo-
logia Catalana i Lingüística General de la UIB, en el qual impar-
teix un conjunt d’assignatures relacionades, en bona mesura, 
amb la literatura comparada i amb la literatura catalana con-
temporània. Ella mateixa fou, de molt jove, una veu destacada 
de la poesia illenca, amb la publicació de dos poemaris, Sis 
bronzos grisos d’alba i Les aus, pel qual va guanyar el premi 
Ciutat de Palma. També ha conreat la crítica literària i analitzat 
en profunditat l’obra d’alguns dels nostres autors, en particular 
Blai Bonet.

Juntament amb Margalida Pons, formen part del LiCETC els 
catedràtics Perfecto Cuadrado i Pere Rosselló Bover; el pro-
fessors Mercè Picornell i Xavier Barceló; i la investigadora 
Maria Muntaner. Són col•laboradors d’aquest grup de recerca 
Joan Mas, Caterina Calafat i Josep Antoni Reynés.

De l’entorn del LiCETC n’han sortit algunes de les publicacions 
més significatives que, els darrers quatre o cinc anys, s’han 
acostat a la creació contemporània en llengua catalana. Aquest 
és el cas de Transformacions: literatura i canvi sociocultural 
dels anys setanta ençà (Publicacions de la Universitat de Va-
lència); L’escriptura soterrada, de Maria Muntaner (Publicacions 

de l’Abadia de Montserrat, PAM); Transformacions: llenguatges 
teòrics i relacions interartístiques (1975-2000) (PAM / Edicions 
UIB / Institut d’Estudis Baleàrics); o Poètiques de ruptura (Lleo-
nard Muntaner Editor). Fins i tot ha nascut una col•lecció nova 
a Edicions UIB, Tecsed, també vinculada a aquesta feina de 
recerca, el primer número de la qual és Literatura sense papers 
(Xavier Barceló, editor). Habitualment aquests volums són fruit 
de les jornades i els col•loquis promoguts pel mateix LiCETC.

En publicacions i en trobades, aquest grup de recerca ha abor-
dat l’evolució recent de la literatura catalana i la seva vincula-
ció amb altres renovacions de diverses llengües i cultures; la 
literatura «sense papers», és a dir, en suport digital o d’altres 
tipus; les interrelacions entre diferents arts; o els col•lectius al-
ternatius, com el Taller Llunàtic, en el qual va col•laborar Miquel 
Barceló. Un acostament al que hi ha de més viu i recent a la 
nostra creació literària. 
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Estudiant la literatura en viu 
El LiCETC constitueix un grup de treball per analitzar les darreres tendències de la 
creativitat en català 
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El vidre a Mallorca entre els segles 
XIV i XVIII
Miquel Àngel Capellà Galmés
Directora: Catalina Cantarellas Camps 
Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts
Defensada el dia 28 d’abril de 2009

Intervenció en el patrimoni arquitec-
tònic a Mallorca (1835-1936): tutela, 
pèrdues i restauracions
Francesca Tugores Truyol
Directora: Catalina Cantarellas Camps
Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts
Defensada el dia 29 d’abril de 2009 

Análisis de los perfiles del alumnado 
universitario. Diferencias de género: 
el caso de la Universitat de les Illes 
Balears
Capilla Navarro Guzmán
Directora: Esperança Bosch Fiol
Departament de Psicologia 
Defensada el dia 30 d’abril de 2009

Improving recreational demand 
modelling for environmental policy 
needs. A study of Mallorcan forests 
Àngel Bujosa Bestard
Directors: Antoni Riera Font i Jaume 
Rosselló Nadal
Departament d’Economia Aplicada
Defensada el dia 4 de maig de 2009

Dinàmica espacio-temporal de comu-
nitats bacterianes marines en relació 
a l’ús del litoral a l’illa de Mallorca
M. del Mar Aguiló Ferretjans
Directors: Balbina Nogales Fernández i 
Rafel Bosch Zaragoza
Departament de Biologia 
Defensada el dia 8 de maig de 2009  

Highly entangled multiqubit states 
and optimal time evolution
Antoni Borràs López
Directors: Montserrat Casas Ametller i 
Ángel Ricardo Plastino
Departament de Física
Defensada el dia 21 de maig de 2009  

La fura (Mustela putorius furo) com 
a model experimental per a l’estudi 
dels efectes del beta-carotè en obesi-
tat i càncer 
M. Antònia Fuster Roca
Directors: Catalina Picó Segura i Andreu 
Palou Oliver
Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut
Defensada el dia 25 de maig de 2009

Factors determinants de la realització 
de mamografía preventiva en un en-
torn d’alta cobertura d’assegurança 
sanitària privada
Magdalena Esteva Cantó
Directors: M. Pilar Roca Salom i Joan 
Llobera Cànaves
Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut
Defensada el dia 9 de juny de 2009

Estudi termo- i magneto-mecànic 
d’aliatges amb memòria de forma 
ferromagnètics Ni-Fe-Ga
Francesc Masdéu Mayans
Directors: Eduard Cesari i Jaume Pons
Departament de Física
Defensada el dia 12 de juny de 2009

Paulo Freire alumbrando los caminos 
de la educación ambiental: diálogos 
contemporáneos y decálogo ins-
pirador y resignificador de nuevas 
concepciones y prácticas
Lúcia Helena Fonsêca Grangeiro
Director: Jaume Sureda Negre
Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació
Defensada el dia 12 de juny de 2009

Constitución económica y democra-
cia laboral
Antoni Bennàssar Moyà
Director: Gregorio Robles Morchón
Ponent: Lluís Garau Juaneda
Departament de Dret Públic
Defensada el dia 16 de juny de 2009  

Modelos para el diseño y la evalua-
ción de los espacios universitarios: 
Las nuevas bibliotecas como servi-
cios educativos
Luciana Néri Martins
Director: Lluís Ballester Brage
Departaments de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació - Pedagogia i 
Didàctiques Específiques
Defensada el dia 17 de juny de 2009 
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Treballs d’investigació 

Versatilidad genético-fisiológica en 
poblaciones de Pseudomonas stutze-
ri AN10 sometidas a estrés químico 
por salicilato
Celia Martín Cardona
Directors: Balbina Nogales Fernández i 
Rafel Bosch Zaragoza
Departament de Biologia
Defensada el dia 19 de juny de 2009  

Efecto de la hipermutación sobre la 
adaptación genética, persistencia y 
virulencia en la infección respiratoria 
crónica por Pseudomonas aerugino-
sa en pacientes con fibrosis quística
Aina Mena Ribas
Director: Antoni Oliver Palomo
Departament de Biologia
Defensada el dia 25 de juny de 2009 

Anàlisi estratègica del turisme en el 
medi rural: el cas de les Illes Balears 
Martí Colombram Mestre
Director: Antoni Serra Cantallops
Departament d’Economia de l’Empresa
Defensada el dia 3 de juliol de 2009 

La eficacia relativa del método de en-
señanza semipresencial a través de 
videoconferencia respecto a la ense-
ñanza tradicional. Especial referencia 
a la docencia de la Contabilidad
David Pons Florit
Director: José Antonio Donoso Anés
Ponent: Antoni Llull Gilet
Departament d’Economia de l’Empresa
Defensada el dia 3 de juliol de 2009

A connectionist model of secure 
attachment responses in the strange 
procedure 
Albert Amengual Solaní
Directors: Bartomeu Serra Cifre i Erik 
Hesse
Departament de Ciències Matemàtiques 
i Informàtica
Defensada el dia 7 de juliol de 2009 

Contribución al uso de agentes en el 
proceso de evaluación del aprendiza-
je en entornos de enseñanza vía web
Marcelo Iserhardt Ritzel
Director: Gabriel Fontanet Nadal
Departament de Ciències Matemàtiques 
i Informàtica
Defensada el dia 7 de juliol de 2009 

Transverse oscillations of coronal 
magnetic flux tube ensembles
Manuel Luna Bennàsar
Directors: Jaume Terrades Calafell i 
Ramon Oliver Herrero
Departament de Física
Defensada el dia 10 de juliol de 2009 

El proceso de profesionalización 
sanitaria y la transición demográfica 
en Mallorca (1848-1932)
María Gloria Gallego Caminero
Directors: Camilo J. Cela Conde i Deni-
se Gastaldo
Departaments de Filosofia i Treball 
Social - Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l’Educació - Psicologia
Defensada el dia 13 de juliol de 2009  

Factores pronósticos clínicos, pato-
lógicos y moleculares en tumores de 
estroma gastrointestinal totalmente 
resecados
Javier Martín Broto
Directora: Regina Alemany Alonso
Ponent: Francesca Barceló Mairata
Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut
Defensada el dia 14 de juliol de 2009  

Using choice experiment to value 
welfare losses induced by coastal 
impacts. A focus on definition of 
environmental attributes
Catalina M. Torres Figuerola
Director: Antoni Riera Font  
Departament d’Economia Aplicada
Defensada el dia 20 de juliol de 2009 

Teoria i pràctica educativa obrerista a 
Menorca: Joan Mir i Mir i les escoles 
laiques
Pere Alzina Seguí
Director: Antoni Colom Cañellas
Departaments de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació - Pedagogia i 
Didàctiques Específiques
Defensada el dia 21 de juliol de 2009

Advance and Natural Interaction Sys-
tem for Motion-Impaired Users
Cristina Suemay Manresa Yee
Directors: Francisco J. Perales López i 
Javier Varona Gómez
Departament de Ciències Matemàtiques 
i Informàtica
Defensada el dia 30 de juliol de 2009

Reconeixement visual del moviment 
humà en temps real per a la interac-
ció natural home-màquina
Antoni Jaume Capó
Directors: Francisco J. Perales López i 
Javier Varona Gómez
Departament de Ciències Matemàtiques 
i Informàtica
Defensada el dia 31 de juliol de 2009

Dynamics and synchronization in 
neuronal models
Antonio Pérez López
Director: Claudio R. Mirasso Santos
Departament de Física

Defensada el dia 7 de setembre de 
2009

Terapia celular aplicada al trasplante 
hematopoyético
Antònia Sampol Mayol
Directors: Pilar Roca Salom i Joan 
Besalduch Vidal
Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut
Defensada el dia 18 de setembre de 
2009 

Theoretical issues in numerical relati-
vity simulations 
Daniela Delia Alic
Director: Carles Bona Garcia
Departament de Física
Defensada el dia 18 de setembre de 
2009

Antoni Martorell: mestre, músic i 
compositor. La influència de la músi-
ca popular en la seva obra
Arnau Reynés i Florit
Director: Antoni Colom Cañellas
Departaments de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació - Pedagogia i 
Didàctiques Específiques
Defensada el dia 24 de setembre de 
2009 

Papel de la cadena O del lipopolisa-
cárido en la regulación de factores de 
virulencia de Yersinia enterocolitica
Catalina Maria Llompart Vázquez
Director: José Antonio Bengoechea 
Alonso
Departament de Biologia 
Defensada el dia 30 de setembre de 
2009 

Las nuevas tecnologías en la admi-
nistración de justicia. La validez y 
eficacia del documento electrónico 
en sede procesal
Andreu Jaume Bennàsar
Director: Valentín Carrascosa López
Ponent: Irene Nadal Gómez
Departament de Dret Privat
Defensada el dia 9 d’octubre de 2009 

Bases celulares del efecto antiprolife-
rativo del Minerval
Victòria Lladó Cañellas
Directors: Pablo V. Escribá Ruiz i Xavier 
Busquets Xaubet 
Departament de Biologia
Defensada el dia 21 d’octubre de 2009
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universitària davant les actuacions dels 
òrgans i serveis de la Universitat.

La UIB analitza el «ciberplagi» al 
batxillerat

El «ciberplagi», és a dir, la confecció 
de treballs acadèmics amb fragments 
de pàgines web, el fa servir el 83,2 per 
cent dels alumnes de batxillerat a les 
Balears, d’acord amb un estudi realitzat 
pel Grup de Recerca, Educació i Ciuta-
dania del Departament de Pedagogia 

Joana Maria Petrus, nova Síndica de 
Greuges 

Joana Maria Petrus, professora d’Anàlisi 
Geogràfica Regional del Departament 
de Ciències de la Terra, s’ha convertit 
en la nova Síndica de Greuges de la 
UIB, per elecció del Claustre i en substi-
tució de Magdalena Gianotti, professora 
del Departament de Biologia Fonamen-
tal i Ciències de la Salut. El càrrec és 
per cinc anys, i ha de vetllar pels drets 
de tots els membres de la comunitat 

La Universitat de les Illes Balears tor-
na al seu entorn social 3,7 euros per 
cada euro que rep de finançament de 
l’Administració pública. Aquesta és la 
xifra més expressiva entre les que es 
varen donar a conèixer a la presentació 
de l’informe de l’IVIE La contribución 
socioeconómica de la UIB, que va tenir 
lloc en un acte públic el passat 25 de 
novembre. La proporció és superior a la 
que es registra, entre universitats públi-
ques i Administració, en altres comuni-
tats autònomes. 

D’acord amb aquest estudi, el 7 per cent 
de les dotacions de capital humà l’ha 
generat la UIB, la qual cosa produeix 
gairebé 700 milions d’euros anuals. 
L’activitat pròpia de la Universitat origi-
na un volum productiu de 91,7 milions 
d’euros, al qual s’han d’afegir 62,3 mi-
lions en renda i 1.677 llocs de treball 
directes. El 2009, el 0,91 per cent del 
producte interior brut de les Illes Balears 
correspongué a la UIB, que incrementa 
la recaptació d’imposts a la nostra co-
munitat l’equivalent a dues vegades i 
mitja el seu pressupost.

Augmenten un 6,36 per cent els 
alumnes matriculats  

La Universitat de les Illes Balears ha vist 
incrementada la matrícula aquest curs 
2010-2011 de manera molt significativa, 
un 6,36 per cent, respecte al curs ante-
rior. Ara hi ha 16.400 estudiants, enfront 
dels 15.420 de fa un any. L’augment 
és encara més espectacular a la Seu 
d’Eivissa i Formentera (12,36 per cent 
d’increment), a la Seu de Menorca 
(17,94 per cent) i als cursos de doctorat 
i màsters oficials, un 30,48 per cent. 

Revista de Psicología del Deporte, la 
cinquena de l’Estat 

La Revista de Psicología del Deporte, 
una de les publicacions periòdiques 
més destacades entre aquelles que edi-
ta la UIB, s’ha situat al lloc número cinc 
entre totes les que es realitzen a l’Estat 
en el camp de les psicologies aplicades, 
i al lloc número cinquanta del món. El 
seu factor d’impacte és del 0,6 per cent, 
d’acord amb l’índex de citacions de 
l’Institute of Scientific Information ISI - 
Thomson Reuters per a 2009.
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La Universitat torna a la societat 3,7 euros per cada euro que rep
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jornades es varen desenvolupar el 25 i 
el 26 d’octubre, i un dels objectius del 
Cinda és la creació d’un espai ibero-
americà d’educació superior.  

Eduard Punset, doctor honoris causa 
per la UIB

El Consell de Govern de la Universitat 
de les Illes Balears ha aprovat el nome-
nament d’Eduard Punset com a doctor 
honoris causa per aquesta institució, 
a proposta de l’Escola Politècnica Su-
perior, per la seva tasca de divulgació 
científica. Punset és llicenciat en Dret 
i Màster en Ciències Econòmiques, va 
ser ministre per a les Comunitats Euro-
pees i és conegut pels seus llibres i pro-
grames de televisió.   

Lluís Llach inaugura La Bona Vida

El cantant i compositor Lluís Llach, ara 
retirat dels escenaris, va inaugurar el 20 
d’octubre, a Sa Riera, una nova edició 
del cicle La Bona Vida, organitzat con-
juntament pel Servei d’Activitats Cultu-
rals i l’Àrea Fisicoesportiva de la Uni-
versitat de les Illes Balears. Llach parlà 
tant de música com d’una altra activitat 
seva: la de vinater. 

La UIB, entre les millors en recerca 

La Universitat de les Illes Balears se si-
tua entre les quatre primeres universi-
tats de l’Estat en qualitat de la recerca, 
d’acord amb el darrer informe SIR (SCI-
mago Institutions Ranking) de 2010. Se-
gons aquest estudi, la UIB és la segona 
universitat de l’Estat en col•laboració 
internacional en publicacions científi-
ques. Així mateix, ocupa el sisè lloc en 
percentatge d’articles publicats en les 
principals revistes científiques interna-
cionals i en l’impacte de la citació de 
les seves publicacions en altres articles 
científics.

Patrícia Trapero, nova vicerectora de 
Projecció Cultural 

Pràcticament coincidint amb l’inici del 
nou curs, es va fer públic el nomena-
ment de la doctora Patrícia Trapero, 
professora del Departament de Filolo-
gia Espanyola, Moderna i Llatina, com 
a nova vicerectora de Projecció Cultural 
de la UIB, en substitució del doctor Ni-
colau Dols. La doctora Trapero és pro-
fessora de la Universitat balear des de 
1983 i directora del Gabinet de la Rec-
tora des de 2007. 

(CTI), el Servei d’Informació, el Servei 
de Comunicació i el Gabinet de la Rec-
tora, coordinats pel Consell de Direcció.

Maximino San Miguel, guardonat per 
la Societat de Física 

Maximino San Miguel, catedràtic de 
Física de la Matèria Condensada de la 
Universitat de les Illes Balears i director 
de l’Institut de Física Interdisciplinària 
i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-
UIB), ha estat distingit amb el premi 
Medalla de la Reial Societat Espanyola 
de Física, atorgat per aquesta institució 
de manera conjunta amb la Fundació 
BBVA, com a reconeixement a la seva 
trajectòria científica i de recerca. San 
Miguel (Barcelona, 1952) és llicenciat 
en Física i doctor en Física Teòrica per 
la Universitat de Barcelona i catedràtic 
de la UIB des de 1986.

Carolina Estarellas, premi 
d’investigació Lilly 

Carolina Estarellas Martín, alumna del 
doctorat de Ciència i Tecnologia Quí-
mica de la UIB i membre del Grup de 
Recerca en Química Supramolecular, 
ha estat guardonada en la vuitena edi-
ció dels Premis d’Investigació Lilly per 
a alumnes de doctorat. La recerca pre-
miada, supervisada pels doctors Anto-
ni Frontera i Pere M. Deyà, parteix de 
l’estudi dels efectes de cooperativitat 
entre interaccions de caràcter dèbil, 
fonamentals en els sistemes químics i 
biològics, com l’ADN.  

Cap a un espai iberoamericà 
d’educació superior 

La Universitat de les Illes Balears ha es-
tat amfitriona de la trobada del Centre 
Interuniversitari de Desenvolupament 
(Cinda), amb l’assistència de represen-
tants de quaranta institucions acadèmi-
ques europees i llatinoamericanes. Les 

Aplicada i Psicologia de l’Educació de la 
UIB, amb el suport de la Fundació iBit. 
L’informe es basa en enquestes a 1.291 
estudiants de dinou centres educatius: 
tretze de Mallorca, tres d’Eivissa i tres 
de Menorca.  

La filla de Jean Vigo presenta 
L’Atalante a Palma 

El IV Cicle de Cinema d’Autor, organit-
zat pel Servei d’Activitats Culturals de la 
UIB, les sessions del qual es desenvo-
lupen a la Sala Augusta de Palma, va 
comptar el passat 28 d’octubre amb la 
presència de Luce Vigo, filla del destacat 
realitzador de cinema francès Jean Vigo 
(1905-1934). Luce Vigo realitzà la ses-
sió introductòria de la pel•lícula de son 
pare L’Atalante. 

2011, Any Internacional de la Química

L’Any Internacional de la Química, el 
2011, centenari del premi Nobel ator-
gat a Marie Curie, tindrà ressò a les 
Illes Balears amb un conjunt d’activitats 
programades per la UIB, el Col•legi 
Oficial de Químics de les Illes Balears 
i l’Associació de Químics de les Illes 
Balears. El programa inclou una con-
ferència de Carlos Negro, el premi Sant 
Albert al millor treball de recerca, el con-
curs Fotoquímica i les insígnies de plata 
pels vint-i-cinc anys de professió.   

Nova web de la Universitat balear 

La web genèrica de la Universitat de 
les Illes Balears (http://www.uib.es/) té 
des de fa poc temps un nou disseny i 
una nova aparença, amb els quals es 
pretén que resulti més contemporània i 
més funcional per a les necessitats dels 
usuaris, de manera que sigui més ràpid 
i senzill accedir als continguts desitjats. 
La realització de la web correspon al 
Centre de Tecnologies de la Informació 

La UIB és notícia



El jardí de les ciències
El gran escenari on s’estudien les matèries de les ciències, on se cerquen noves 
solucions a noves preguntes, és als peus de la serra de Tramuntana: aquesta ge-
ganta de pedra que vetlla els nostres somnis. El campus de la Universitat de les 
Illes Balears és a la Palma pagesa i foravilera, de camí cap a Valldemossa, cap al 
territori on va viure un dia l’arxiduc Lluís Salvador, aquest príncep cultivat i roda-
món, aquest estimador de la natura, els animals del qual morien plàcidament de 
vells a les seves possessions. Un edifici de la Universitat duu el seu nom. D’altres, 
els noms de savis i creadors vinculats a la nostra cultura: Ramon Llull, Gaspar 
Melchor de Jovellanos, Beatriu de Pinós, Mateu Orfila i Rotger, Guillem Cifre de 
Colonya, Guillem Colom Casasnovas, Bartomeu Rosselló-Pòrcel... El campus és 
un organisme viu. Habitat per les persones que transiten per ell de punta a pun-
ta. Habitat per éssers vius de les espècies més diverses: ocells grossos i petits, 
moixos, arbres, plantes, ovelles, nenúfars... Sí, el campus és el parc màgic de la 
saviesa.  



Campus
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Viviu el campus. Caminau pel campus sense objectiu aparent. 
Hi podeu trobar un ramat que pasta sense pors, amb un fons 
de niguls, joves edificis on els joves aprenen les ciències i 
les lletres i la muntanya. Podeu trobar un racó on compartir 
l’amistat i les confidències, els comentaris sobre els professors 
i les assignatures, l’actualitat i els records. Un racó on sentir 
que la vida batega entorn vostre, que l’herba creix a poc a 
poc, seguint el ritme cadenciós de les estacions, dels treballs 
i dels dies. Podeu veure un paó que travessa vora una de les 
facultats amb els seus paonets. Veure reflectit el campus a 
l’aigua de la llacuna, veure reflectit el campus als retrovisors 
dels cotxes que esperen els seus xofers com els cans esperen 
pacientment els seus amos, veure reflectit el campus als ulls 
dels seus habitants: els humans i els altres. Encara que arribi 
el temps dels exàmens, sempre és possible aturar-se un mo-
ment al jardí viu de la carretera de Valldemossa i sentir el cant 
dels ocells, la comprovació (no gens matemàtica) que tot és 
on ha de ser: al seu lloc. 
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Teniu aquesta sort: podeu gaudir de la flor de l’ametller a l’hivern. 
Podeu aturar-vos a qualsevol de les taules de l’exterior i bere-
nar, xerrar, passar-vos apunts. Les jornades sense la carícia 
càlida del Sol són molt poques. I la llum mediterrània d’aquest 
racó als peus de la Serra convida a passejar, a seure, a gaudir 
dels parèntesis entre classe i classe. Podeu trobar-vos un ocell 
que mira l’horitzó assegut a una branca. Podeu ser vosaltres 
mateixos ocells que volen en les ales del coneixement. Podeu 
trobar-vos amb el verd intens de les fulles d’una palmera, amb 
una flor que fa la migdiada sobre l’aigua, amb un gran rellotge 
que mesura el pas del temps i el pas de la gent i de la història. 
Tota la vida que batega al campus de la Universitat de les Illes 
Balears, a la carretera de Valldemossa, va deixant les seves 
empremtes a aquest territori de la saviesa, de la ciència, dels 
oficis que ens han fet més humans. I si un horabaixa cauen 
unes gotes que alimenten la terra, després es dibuixa al cel 
l’arc de Sant Martí. Com si fos la signatura de l’evolució. 



Campus
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La «prehistòria» de la 
Universitat balear 
L’antic Estudi General Lul•lià o Universitat de Mallorca 
es va crear l’any 1483 i va sobreviure fins a 1842



Projecció cultural



Abans de l’actual Universitat de les Illes Balears, consti-
tuïda l’any 1978, existiren, al llarg dels segles, institucions 
d’ensenyament superior a les nostres illes, avantpassades de 
la UIB actual. Des de 1842, però, en què quedà definitivament 
suprimida la Universitat Literària (hereva de l’Estudi General i 
de la Universitat Lul•liana), passà més d’un segle abans que 
se’n reprengués l’activitat.

La «prehistòria» de l’ensenyament superior a les Balears se 
situa, sens dubte, a la fundació d’una escola a Miramar per Ra-
mon Llull. Curiosament, el pensament i fins i tot el nom del Beat 
es mantindrien en les successives institucions educatives. Avui 
en dia, és el patró de la UIB.

Foren dues dones de l’aristocràcia 
illenca les impulsores del naixement 
de la docència universitària a Mallor-
ca, al segle XV, amb la creació de 
sengles càtedres dedicades a difon-
dre la filosofia lul•liana: Beatriu de 
Pinós, el nom de la qual duu ara un 
edifici del campus de la UIB, i Agnès 
de Pacs, que consagraren a aquest 
fi part de les seves fortunes. Com el 
castell de Bellver, que, d’acord amb 
la tradició (parcialment documenta-
da), fou construït per dones. No seria 
fins al segle XXI quan una dona es 
convertiria, per primera vegada en la 
Història, en rectora de la Universitat 
balear: Montserrat Casas.

El més curiós es que al Regne de 
Mallorca, desaparegut com a entitat 
independent el 1349, ja hi havia hagut una universitat. Però 
no a les Illes, sinó als seus territoris francesos. El 1289 (en el 
regnat de Jaume II) es constitueix la Universitat de Montpeller, 
que continua existint avui en dia i la facultat de medicina de la 
qual, es creu, és la més antiga del món. El 1379 neix la Univer-
sitat de Perpinyà, a l’antiga capital del Regne de Mallorca, si bé 
l’actual universitat de la capital del Rosselló és una restauració 
d’uns quaranta anys d’existència. A més, des del segle XIV de-
via existir una escola a la Seu de Mallorca i, de fet, les escoles 
vinculades a les catedrals són als orígens d’altres universitats 
europees.     

Al seu article sobre la fundació 
de l’Estudi General Lul•lià, al 
número 11 de la revista Estudis 
Baleàrics, en commemorar-se 
els cinc segles de la seva crea-
ció, l’historiador Pau Cateura 
especifica cinc raons que moti-
varen el naixement de la prime-
ra Universitat balear: la difusió 
del pensament lul•lià, la pre-
paració d’una classe dirigent, 
evitar que els joves estiguessin 
ociosos i dues més que dificul-
taven la sortida dels illencs a les 
universitats de l’exterior: els perills a la mar (de naufragis a pi-
rates) i les despeses que això representava per les seves famí-
lies. Aquest darrer argument, el sobrecost econòmic, tornaria a 
resultar útil mig mil•lenni més tard, per raonar la necessitat de 
l’actual UIB.

La concessió de l’Estudi General per part del rei d’Aragó i Ma-
llorca Ferran II el Catòlic està datada a Còrdova, el 30 d’agost 
de 1483, i autoritza el Gran i General Consell a constituir la 
seva institució d’ensenyament superior prenent com a model 
el ja existent Estudi General de Lleida. El monarca, possible 
inspiració de Maquiavel per al seu manual El príncep, afegeix 
l’amenaça d’una multa de 5.000 florins a qui, en el futur, donàs 
marxa enrere a aquesta disposició seva, de la qual només que-
dava exclòs el seu príncep hereu. No consta que els posteriors 
enterradors de la Universitat balear haguessin pagat la sanció 
establerta.  

Dins l’Estudi General havien d’integrar-se les càtedres creades 
per Beatriu de Pinós i Agnès de Pacs, però diu també el profes-

sor Cateura que els primers temps de 
l’Estudi General foren «enormement 
difícils». En part, per problemes econò-
mics. Sense anar més lluny, la filla de 
Beatriu de Pinós va impugnar el testa-
ment de sa mare, refusant aquella ge-
nerosa donació. Hem d’afegir l’antipatia 
d’alguns ordes religiosos (en mans 
dels quals es trobava l’ensenyament 
superior a les edats mitjana i moder-
na), i molt particularment els dominics, 
envers Ramon Llull i la seva filosofia, 
que consideraven herètica.

Ben curiosa resulta, també, la peregri-
nació que viu l’Estudi General (i més 
tard la Universitat, hereva seva) pel 
que fa a la seva ubicació a Palma. 
Inicialment tingué la seu a Monti-sion, 
al solar d’una antiga sinagoga, però el 

1561 s’instal•là allí la Companyia de Jesús, i es va traslladar 
al carrer de Sant Roc. De 1716 a 1720 estigué a la Sapiència. 
Llavors tornà a Sant Roc, però de 1769 a 1816 retornà a Monti-
sion. Tot això, en funció de les successives anades i tornades 
dels jesuïtes, motivades per les dissolucions i els exilis del seu 
orde.

El primer rector de la Universitat balear del qual tenim notí-
cia, segons J. Lladó Ferragut a l’assaig Historia del Estudio 
General Luliano y la Real y Pontificia Universidad Literaria de 
Mallorca (Cort, 1973), és Gregori Genovart, el 1495. El darrer, 

Bartomeu Rullan Garí, fins a 
1829. Cas curiós el del rec-
tor Francesc Sanceloni, que 
renuncià al seu sou perquè 
amb aquests diners es do-
tassin noves càtedres.
El 1620, segons narra Barto-
meu Bestard, cronista oficial 
de Palma, al seu article «Del 
Estudio General Luliano a la 
Universidad Literaria» (Dia-
rio de Mallorca, 23-V-2010), 
Gabriel Riera institueix al 
seu testament tres càtedres 
«para evitar a los hijos del 

Reino que quieran graduarse el peligro de embarcarse para ir 
a las universidades de España expuestos al naufragio, al cau-
tiverio y gastos que perjudiquen su hacienda». Com veiem, el 
mateix argument reiterat en favor d’una universitat pròpia.

Al Regne de Mallorca ja hi havia hagut 
una universitat, però no a les Illes, sinó 

als seus territoris francesos. El 1289 
(en el regnat de Jaume II) es 
constitueix la Universitat de 

Montpeller, que continua existint i la 
facultat de medicina de la qual, es 

creu, és la més antiga del món
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L’Estudi General Lul•lià, creat el 1483, continuava sense re-
soldre del tot les necessitats de formació superior dels illencs. 
Això és així perquè, com era habitual a l’època, els títols ator-
gats pels estudis generals tan sols tenien validesa en l’àmbit de 
govern del monarca, la Corona d’Aragó, en aquest cas. Només 
els títols de les universitats «pontifícies», sota 
el domini del papa, i en virtut de la seva teòri-
ca autoritat universal, eren vàlids pertot arreu. 
En unes altres paraules: els que es concedien 
a Mallorca s’havien de «revalidar», ben igual 
que el que fins no fa gaire ha passat entre 
països europeus, cosa a la qual el procés de 
Bolonya pretén donar solució.

La qüestió queda formalment resolta quan, el 
17 d’abril de 1673, un document del papa Cli-
ment X autoritza la constitució de la Universi-
tat Lul•liana de Mallorca, amb rang pontifici. 
El 1772 el claustre decideix suprimir la re-
ferència explícita a «Ramon lo Foll», i la insti-
tució passaria a dir-se Universitat Literària de 
Mallorca. 

Isabel Moll Blanes, al seu treball «La crisi de la Universitat a 
Mallorca», a l’esmentat número 11 d’Estudis Baleàrics, pun-
tualitza que la Universitat ja pontifícia s’estructurava en catorze 
càtedres de Teologia (sens dubte 
la disciplina estel•lar, per tal com 
la formació s’exigia, sobretot, al 
clergat), cinc de Dret (Cànons i 
Lleis) i cinc de Medicina. A això 
s’hi afegien els estudis de Filo-
sofia i d’Arts.

Cap als segles XVIII i XIX la 
situació de la Universitat de 
Mallorca no era precisament 
exemplar. Al mateix número 
commemoratiu d’Estudis Ba-
leàrics, Carme Alomar Esteve 
relata com anaven els estudis 
de Dret i és per posar-se a tremolar: 
favoritisme amb els nebots del rector i 
de l’inquisidor, alumnes aprovats amb 
exàmens menys que mediocres i habi-
tual absentisme tant d’estudiants com 
de professors.

Molt probablement aquestes deficièn-
cies afavoriren la decisió del Govern 
central de suprimir els estudis supe-
riors a Mallorca. Encara que també 
pesava una centralització de cada 
vegada més acusada, que culmina-
ria a l’anomenada Dècada Moderada 
(1844-1854) amb el cop de gràcia a 
l’autonomia universitària. Aleshores 
tant era, perquè la Universitat Literària 
balear ja havia desaparegut.  

No hem d’oblidar, tampoc, que a l’edat 
moderna les universitats no represen-
taven, necessàriament, un focus de 
progrés intel•lectual, debat obert, ex-
perimentació i tolerància, sinó, sovint, 

tot el contrari. Per part de la Societat Econòmica Mallorquina 
d’Amics del País hi hagué intents d’establir un ensenyament 
superior alternatiu, sense gaire èxit.

Els 347 alumnes del curs 1819-1820, segons càlculs de Lla-
dó Ferragut, quedaren reduïts a 183 el curs 
1824-25, un altre signe alarmant de deca-
dència de la Universitat de Mallorca. El 1817 
trobam registrats catedràtics i empleats que 
no cobraven ni un cèntim.

El 28 de desembre (dia dels Innocents) de 
1829 es decreta la supressió de la Universitat 
Literària i la seva adscripció, amb categoria 
de seminari conciliar, a la Universitat de Cer-
vera (Catalunya). Els jurats de Mallorca, diu 
Lladó, «pusieron el grito en el cielo» i argu-
mentaren, una vegada més, que amb aques-
ta mesura només els «pudientes», els que 
podien pagar-se els estudis a la Península, 
podrien accedir a un títol universitari. Argu-
ment que, per cert, deixava fred el Govern 

central, que també va suprimir la universitat 
de les Canàries i la va adscriure a Sevilla.

Per suavitzar una mica les distàncies del desplaçament, el 
1832 aquesta adscripció, 
en el cas de les Balears, es 
canvià per València. Fins i 
tot, el 1840 es va restaurar 
la Universitat de Mallorca, 
però dos anys desprès que-
dà definitivament suprimida. 
Entre els seus alumnes hi 
havien figurat el cardenal 
Despuig, fra Juníper Serra i 
Miquel Gaietà Soler, secre-
tari (equivalent a ministre) 
d’Hisenda.

La Universitat balear va 
sobreviure, només una mica, a 
Menorca, ja que al Socors de 
Ciutadella es donaren classes de 
filosofia i gramàtica, relata Lladó 
Ferragut. Per cert, que també els 
estudiants menorquins passaven 
vertaderes penalitats per anar a 
estudiar a Mallorca.     
        
La seu de l’Estudi General fou 
bombardejada a la Guerra Civil i 
esbucada el 1949. Al seu lloc s’hi 
aixecà un edifici neomedievalista, 
de nova planta, dissenyat per Ga-
briel Alomar i Esteve i que alber-
gà un nou Estudi General Lul•lià i 
també uns primers estudis univer-
sitaris de Palma, després d’un se-
gle d’absència. Començava a fer 
els primers passos el que després 
seria, ja amb l’arribada de la de-
mocràcia, l’actual Universitat de 
les Illes Balears.

Cap als segles XVIII i XIX la 
situació de la Universitat de Mallorca 

no era precisament exemplar: 
favoritisme amb els nebots del rector i 
de l’inquisidor, alumnes aprovats amb 

exàmens menys que mediocres i 
habitual absentisme tant d’estudiants 

com de professors
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Cabaret de monges 25 de març 
Superkong 14 d’abril
Monkeys 11 de maig 

Cinema al Campus
Cicle La dècada d’or: sèrie A i ciència-ficció
11 de gener - 8 de febrer
Cicle Minories, immigració i explotació en el món global
8 - 29 de març
Cicle Economia i cinema
22 de febrer - 3 de maig

Cinema d’autor
Fins al 19 de maig

IV Setmana del Curtmetratge de les Illes Balears
7 - 11 de març

Òpera oberta
Fins al 13 d’abril

Poesia en acció
16 de febrer - 10 de maig

XIII Festival de Poesia de la Mediterrània
2 de febrer - 25 de maig

Exposicions
Concurs de fotografia: arquitectura urbana
7 - 31 de març
Empelts
9 - 27 de maig

II Setmana de Cultura Portuguesa
14 - 17 de març

Segones Jornades de Cultura Italiana
16 - 20 de maig

Figures bíbliques a la literatura
18 de gener - 8 de març 

La literatura impassible
10 i 17 de març

XV Curs de Pensament i Cultura Clàssica
Fins al 13 de maig

Commemoració d’Enric Valor
7 - 25 de febrer

La visita dels traductors
Fins al 23 de maig

Espanya-Amèrica (1810-2010)
25 de febrer

Músiques de programa
24 de gener - 21 de febrer

Pensament i creació musical
28 de febrer - 18 de març

Recorregut per la història del cant coral
2 - 30 de maig

Més informació a: www.uib.cat/servei/sac 
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Obituari

Fou el dia 24 de desembre de l’any que hem deixat quan el 
seu amic Pep Francisco Alomar em va comunicar la mort d’en 
Joan Pericàs, després de molts de mesos d’una lluita digna i 
admirable, dura i silen-
ciosa. Una notícia que 
tots temíem, però que 
sabíem que arriba-
ria, malauradament, 
un moment o l’altre; 
una mala notícia que 
em va fer present la 
relació professional i 
personal que he tingut 
amb ell durant aquests 
anys.

Així, quan vaig pren-
dre possessió del cà-
rrec de vicerector, una 
de les competències 
que em varen corres-
pondre fou el Servei 
de Comunicació. Tot i 
que sabia qui eren els 
membres del dit ser-
vei, la realitat és que 
es coneix realment 
les persones amb les 
quals es treballa no-
més en el dia a dia, 
en la realització de 
projectes concrets, en 
la forma de desenvo-
lupar les feines enca-
rregades, en l’actitud 
a l’hora d’abordar les 
diverses qüestions 
plantejades, en la for-
ma de donar resposta 
als reptes professio-
nals o en les relacions 
personals. I aquesta 
fou la forma en què 
vaig conèixer Joan Pericàs, com a periodista, com a ciutadà, 
com a persona. 

Efectivament, en Joan era una persona silenciosa i tímida, 
discreta i humil, reservada i callada, austera i senzilla, una 
persona amb una excel•lent formació, un home d’amplis co-
neixements, una persona erudita i culta, un bon analista de la 
realitat i una persona amb molts de caires intel•lectuals. I tot 
això va fer d’ell, sobretot, un bon periodista, per tots els seus 
coneixements, pel seu tarannà, per la seva professionalitat, pel 
seu rigor i per la seva capacitat de comunicar. La posada en 
marxa de la nova etapa de la revista Enllaç de la UIB, com a 
responsable de la publicació, és un exemple més del seu bon 
treball professional.

A més, Joan Pericàs era un biòleg, un apassionat de la botà-
nica, un investigador d’aquest camp amb diversos treballs pu-
blicats. I aquest coneixement científic i la seva capacitat comu-

nicativa el varen fer un 
excel•lent divulgador 
de la ciència, dels pro-
jectes d’investigació, 
de les tesis doctorals 
del personal docent i 
investigador de la UIB; 
una tasca difícil i com-
plexa que realitzà amb 
una gran mestria i pro-
fessionalitat, fent fàcil 
el que era complicat.

Però en Joan era, tam-
bé, un poeta, un poeta 
complex i profund, sen-
sible i difícil, però domi-
nador de les paraules i 
del llenguatge. Un cai-
re més de la seva intro-
vertida personalitat i de 
la seva àmplia cultura 
que ens ajudà a com-
prendre la seva forma 
d’ésser, de sentir i de 
pensar.

Tot i la seva timidesa i 
el seu caràcter reser-
vat, en Joan era un bon 
conversador. Malgrat 
això, no foren moltes 
les vegades que vàrem 
conversar sobre la rea-
litat política, social i 
cultural d’aquestes illes 
nostres, d’aquestes 
terres banyades per 
la Mediterrània. Unes 
quantes converses, 

tanmateix, en les quals sempre posava de manifest la seva 
capacitat d’anàlisi d’una societat que coneixia prou bé i per a la 
qual tenia molts d’elements de judici crítics.

De totes maneres, en Joan Pericàs era, abans que res, una 
bona persona, una persona honesta i lleial, que deia les co-
ses amb suavitat i amb intel•ligència, en la qual sempre podies 
confiar; una persona, en definitiva, que anava sempre de cara. 
La seva mort és i serà ─tal com diu l’escriptor Carlos Jover en 
un article publicat sobre la seva mort a El Mundo - El Día de 
Baleares─ per a totes les persones que el vàrem conèixer, el 
silenci que creix; un silenci que ens deixa un buit a tots els qui 
vàrem compartir amb ell moments i treballs.

JOAN PERICÀS, LA BONHOMIA D’UN PERIODISTA 
CULTE, COHERENT I SILENCIÓS 
Per Martí X. March i Cerdà
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La UIB de Son Malferit 

El meu primer record és una bicicleta que em van deixar i que 
va ser la meva fidel companya tots els cinc anys de carrera.
Anàvem i veníem junts de la Universitat, un petit edifici, abans 
institut, que es deia Son Malferit i estava a la carretera de Ma-
nacor.
Els recursos eren escassos, però hi havia bons professors: Isi-
dor Marí, Joan Miralles, Camilo J. Cela Conde, Francisco Díaz 
de Castro, Josep Servera, Araceli Matas, Joan Alegret, Gabriel 
Bibiloni, Josep Grimalt, Diego Sabiote…
A primer curs érem uns trenta alumnes i en acabar la llicencia-
tura, només set.
Una família.
Vam fer moltes de les classes asseguts tranquil•lament al bar.
Bocates de pa amb tomàquet.
Futurs treballadors i obrers gramscians de la cultura, estu-
diàvem per gust, llegíem amb passió, volíem descobrir, saber, 
conèixer, canviar el món.
Any 1975.
Temps molt polítics.
Polititzats.
Les classes de primer van començar a l’octubre, i al novembre 
Franco es va morir.
Una alenada de vida, una efusió de llibertat.
Va ser el temps en què per fi vam poder veure les prohibides: 
El gran dictador, Viridiana, Z, La batalla d’Argel... i sentir aquell 
«Visca l’Anarquia!» que Gian Maria Volonté exclamava al final 
de Sacco i Vanzetti quan l’anaven a injusticiar.
Era el temps de les barbes i els cabells llargs.
Llegíem com si fossin bíblies les revistes El Viejo Topo, Ajo-
blanco, Ozono… i anàvem festius i alegres a totes les mani-
festacions.
Vagues constants.
A segon va arribar un mestre nou, un professor jove que es 
deia Perfecto Cuadrado, era de Zamora i dava portuguès.
Un encant de persona, un revoltador de consciències, un savi, 
un humanista, un maître à penser.
Vivia a un àtic ple de llibres que deixava solidàriament a to-
thom perquè pogués ampliar la bibliografia, i ens vam fer molt 
amics.
Cada classe seva era un retaule privilegiat d’oratòria, bonho-
mia, erudició, surrealisme, rigor científic i sentit de l’humor.
Una poètica epifania, una il•luminació.

A tercer vaig tenir la sort de fer un curs de Literatura Hispa-
noamericana amb en Damià Pons i crec que mai no havia 
llegit tant.
Del bo i millor.
Pura paraula.
Escriviure.
Fascinació.
Rulfo, Sábato, Borges, Carpentier, Cabrera Infante, Cortázar, 
Mújica Láinez, Donoso, Asturias, Onetti, Fuentes, Paz, García 
Márquez, Vargas Llosa…
Nits senceres d’una febre llegidora que em mantenia despert.
I enlluernat.
Son Malferit era un cosmos on ara veig i m’adon que vaig ser 
feliç.
Record la bicicleta.
Els meus companys i companyes.
Les petites aules que tenien grans finestrals on els vespres es 
ponia el sol.
Son Malferit sous la lune.
Als murs del claustre, pintades: «Llibertat, Amnistia i Estatut 
d’Autonomia», «La virginidad produce cáncer. ¡Vacúnate!».
Falçs i martells.
Record dos seminaris apassionants de filosofia sobre el Trac-
tatus de Wittgenstein i Raó i Revolució, de Marcuse.
Érem tan pocs que existíem i teníem veu i vot.
Son Malferit també era una festa.
Record aquells literaris bocates de pa amb tomàquet i les nits 
en bicicleta travessant Palma cap al meu pis d’estudiant.
Neruda ja ho va dir: «Nosotros, los de entonces, ya no somos 
los mismos».
Però fills illencs d’aquella humil, entranyable i humaníssima 
UIB de Son Malferit, l’estimam i estimarem sempre profunda-
ment agraïts.
Record les assemblees de puny en alt, les propostes àcrates 
de viure i la poesia social.  
Record l’olor de les aules i les cadires del bar.
Les classes màgiques d’en Perfe.
Vanzetti exclamant: Visca l’Anarquia! 
I la llibertat.

Ponç Pons, escriptor de l’any 2011

Firma convidada: Ponç Pons





Novetats editorials
Llibre dels reis. Llibre de franqueses i privilegis del regne de Mallorca
Ricard Urgell Hernández

Edicions UIB - José J. de Olañeta, 2010
415 pàg. | 29,5 x 40 cm
ISBN: 978-84-8384-142-6
Idioma: català
PVP + IVA: 95 euros
 

El Llibre dels reis, nom adjudicat al Llibre de franqueses i privilegis del Regne 
de Mallorca per Josep Maria Quadrado l’any 1840 quan el va redescobrir, es 
convertí des d’aleshores en un objecte conegut sobretot per la seva icono-
grafia. No debades algunes de les seves imatges més importants han estat 
prou divulgades en exposicions o en forma d’il·lustracions en publicacions de 
temàtica diversa.
 

Dexter: ética y estética de un asesino en serie
Patricia Trapero Llobera

Edicions UIB - Editorial Laertes, 2010
301 pàg. | 16 x 23 cm
ISBN: 978-84-8384-151-8
Idioma: castellà
PVP + IVA: 19,50 euros

Cada un dels treballs de Dexter: ética y estética de un asesino en serie desen-
volupa de manera transversal un aspecte particular de la producció televisiva. 
El seguiment o transgressió dels models de la ficció criminal, la dramatúrgia 
televisiva, la postmodernitat del personatge i la seva relació amb altres mani-
festacions culturals, el treball de l’actor, les característiques del psicòpata i les 
aportacions dels estudis de gènere i identitàries ofereixen una multiplicitat de 
perspectives que combinen els estudis crítics televisius amb claus de lectura 
per als seguidors de Dexter. O per a possibles nous espectadors d’una sèrie 
que ja ha estat catalogada com «de culte».

    
El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura
Carme Oriol i Emili Samper
 

Edicions UIB - Universitat Rovira i Virgili, 2010
214 pàg. | 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-8384-129-7
Idioma: català
PVP + IVA: 16 euros
 

El rei Jaume I en l’imaginari popular i en la literatura presenta onze aportacions 
fetes per especialistes que estudien la importància de la figura del monarca 
català en aquests dos àmbits. El rei Jaume I «El Conqueridor» és un perso-
natge molt popular en la nostra cultura i un referent indiscutible en l’imaginari 
dels diversos territoris que la conformen. Protagonista de rondalles i llegendes, 
la seva figura ha estat evocada també per escriptors i artistes. Realitat i ficció 
s’abracen en un àmbit i altre i han creat la imatge que tenim avui dia del rei 
conqueridor de terres i cors. 

Història de la meva vida
George Sand

Edicions UIB - Consell de Mallorca, 2010 
566 pàg. | 20 x 24 cm 
ISBN: 978-84-8384-134-1
Idioma: català
PVP + IVA: 30 euros 
 

Aquest llibre, Història de la meva vida, de George Sand, és la seva obra magna 
autobiogràfica en què, d’una forma molt matisada i exacta, amb una llengua 
magnífica i exuberant, ens conta des de la seva ascendència familiar a la seva 
visió de l’escriptura amb tot de digressions, crítiques, comentaris, reflexions, 
dietaris, descripcions de viatges, retrats de persones, amistats i amors, recep-
tes, etc. Ens hi desplega la complexitat vital i intel·lectual de la que podem 
considerar la primera escriptora europea del seu temps, una dona republicana 
militant i una ecologista avant la lettre, una dona avançada. Aquest llibre, escrit 
amb un estil confidencial, aparegué a París el 1854 en vint volums, amb un èxit 
de lectors i de reedicions extraordinari. 

Edicions UIB presenta el llibre 
El eclipse o la sombra de la 
luna, del professor de la UIB 
Antoni Amengual

La història serveix per parlar 
d’informàtica i de física, jocs i 
curiositats sobre la lluna, els viat-
ges de les missions Apol·lo i els 
eclipsis. Ens relata com la prota-
gonista, Joana, va rebre del seu 
germà una capsa amb diversos 
dispositius de memòria, alguns 
documents en paper i una carta 
escrita cent vuitanta anys enrere, 
a principi del segle XXI. L’arribada 
d’un eclipsi converteix Joana en 
la destinatària de la carta. En 
aquest llibre, es reprodueixen 
alguns d’aquells documents, es 
narra un esdeveniment ocorregut 
el 1905 i s’hi relaten diversos fets 
d’un període de la vida de Joana 
el 2180, descrivint les seves lec-
tures, els seus pensaments i els 
records de coses que li va expli-
car el seu germà. 

Un llibre que sens dubte ha 
d’apassionar qualsevol ment cu-
riosa que comenci a aprofundir 
seriosament en el coneixement 
del món que ens envolta. 

Edicions UIB, 2010
361 pàg. | 15 x 21 cm
ISBN: 978-84-8384-164-8
Idioma: castellà
PVP + IVA: 15 euros
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