Activitats del Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable
Aquest curs acadèmic ha estat el primer en què l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
ha estat operatiu. Finançat mitjançant el programa Innocampus 2010, s’hi ha impartit la
docència de dotze estudis de màster, així com les assignatures transversals de l’Escola
de Doctorat. A més, s’ha assignat despatx en aquest edifici a un total de 21 visitants a la
UIB, entre professors convidats i becaris d’estudis de postgrau provinents de centres
estrangers.
També es va fer efectiu el tancament de les aules prefabricades, conegudes com a
Aulari, amb motiu del greu deteriorament de la infraestructura. Així, gràcies a la feina
conjunta dels equips deganals de les facultats que impartien classes en aquestes aules i
els centres, es va redistribuir la docència entre els diferents centres del campus i els
serveis que aquest edifici acollia, augmentant, d’aquesta manera, l’eficiència de la
utilització dels espais docents de manera molt satisfactòria.
En relació amb les millores d’espais a la nostra universitat, cal comentar que s’ha
prioritzat la resolució del problema de manca d’espai en alguns edificis, i que s’ha
tractat de fer feina sempre amb els equips deganals dels diferents centres implicats. Així
mateix, s’ha treballat conjuntament amb els equips de direcció dels departaments
tractant d’escoltar les seves demandes d’espai, i intentant cercar solucions properes en
el temps i adequades a les circumstàncies. Resultat d’aquesta tasca ha estat la solució de
problemes estructurals vinculats a espais per a laboratoris docents, de recerca i
despatxos de professors.
S'ha realitzat una obra de condicionament al campus creant una àrea per a vianants de
8.500 m2, perquè les persones que habitam el campus n’emprem els espais comunitaris.
Després d’un any i mig fent feina amb una comissió formada per membres de la
comunitat universitària, a la fi s’han iniciat les obres a l’estiu de 2015.
Participació en la redacció del Pla de mobilitat i seguretat vial, per tal de millorar la
circulació al campus.
Proposta d’accions per avançar en la tramitació de la modificació urbanística del
campus.
Pel que fa als projectes TIC que aquest vicerectorat ha impulsat, durant aquest any
acadèmic s’ha anant avançant significativament en el projecte SIGUIB (Sistema
d’Informació Geogràfica de la UIB). Aquesta eina permet:
— Poder consultar, via web, la cartografia de tots els espais de la UIB.
— Poder tractar les dades de diferents bases de dades de la nostra universitat per tenir
en tot moment un coneixement ajustat de l’ocupació i els usos dels espais de la UIB,
per fer-ne una gestió eficaç i una planificació a llarg termini.
Pel que fa a les reserves internes d’espais, s’han obert 372 expedients. Els expedients de
reserves d’espais d’entitats externes a la UIB han estat 82, i de les reserves se n’han dut
a terme 54, cosa que ha representat una facturació per a la UIB de 9.698,00 euros.
S'ha posat en marxa el fons d'ajuda econòmica i social a l'alumnat que per causes
sobrevingudes té dificultat per iniciar o continuar estudis a la nostra universitat, i

gràcies a les aportacions solidàries de les persones que treballam a la UIB podem
finançar aquest fons. Al llarg del curs acadèmic 2014-15, s’han donat ajudes de diferent
caire a un total de 18 alumnes.
S'ha aprovat el I Pla d'igualtat, que feia anys
coordinació amb l'Oficina d'Igualtat entre Dones i Homes.
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Pel que fa al compromís de millorar el campus de la nostra universitat, podem dir que
disposam d’un circuit per fer esport a l'aire lliure i dotze horts ecològics on les persones
de la comunitat universitària (un total de 35 responsables beneficiaris) comparteixen
espai amb usuaris de la Creu Roja i duen a terme un projecte ecològic i sostenible.
S’ha reprès l'impuls a l'esport universitari amb l'organització del Campionat de Vela
Universitari, que la nostra delegació va guanyar competint amb les altres vuit
universitats participants.
Estam a punt de licitar el projecte de campus cardioprotegit, incloses les seus
universitàries d’Eivissa i Formentera i de Menorca, amb la instal·lació d’uns deu
desfibril·ladors semiautomàtics.
S’han signat un total de 43 convenis, entre els quals destacam els signats amb la
Universitat d’Alacant, l’Institut Municipal de l’Esport de Palma, EMAYA, la Creu
Roja, Metges del Món Illes Balears, etc.
A més de les iniciatives relacionades amb la gestió d’espais i millora del campus, aquest
vicerectorat té competències molt àmplies, que inclouen la promoció de la salut, la
cooperació al desenvolupament, la responsabilitat social, etc.; des d’aquest punt de vista
el Vicerectorat ha coordinat i impulsat directament les polítiques i iniciatives que han
estat desenvolupades per les diferents oficines i els serveis que en depenen (l’Oficina de
Salut Saludable i Sostenible, l’Oficina d’Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones,
la Càtedra de Violència de Gènere, l’OCDS, el Servei de Prevenció). La gran quantitat
d’accions que s’han dut a terme en aquest sentit ha aconsellat realitzar una memòria
específica per cada oficina i servei. Voldríem fer ressaltar en aquest apartat dos aspectes
d’especial interès per la seva novetat i transcendència. Cal indicar que s’ha avançat
significativament en la fase de diagnosi i disseny del Pla estratègic de la Universitat
saludable. I per acabar, volem informar que aquest vicerectorat disposa d’una web
pròpia per facilitar informació i fer més fàcil i transparent per a les persones la
interacció amb el nostre vicerectorat. Entre d’altres objectius, el que pretenem amb
aquest projecte és obrir els espais del campus a la comunitat de les Illes Balears.

