Introducció
La Memòria de l’any acadèmic 2014-15 que es presenta correspon al balanç del segon any
de gestió del mandat de l’equip de govern del Rector Llorenç Huguet Rotger, que s’inicià a
partir del seu nomenament en data 14 de juny de 2013, Decret 29/2013, publicat al BOIB
núm. 85, del dia 15 de juny.
L'acte solemne d'obertura de l’any acadèmic tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 18 de
setembre de 2014 a la sala d'actes de Son Lledó. El doctor Miquel Roca Bennàsar, professor
titular de Psiquiatria, va pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «Anatomia de la
malenconia».
El dia 1 d’octubre de 2014 va tenir lloc la inauguració de l’any acadèmic 2014-15 de la
UOM. La doctora Misericòrdia Ramon, catedràtica de l’àrea de Genètica del Departament
de Biologia de la UIB, fou l’encarregada d’impartir la lliçó inaugural, amb el títol «Tenir
una bona genètica».
El dia 2 d’octubre de 2014 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària d’Eivissa i
Formentera, amb la mateixa lliçó inaugural pronunciada pel doctor Miquel Roca. El mateix
dia es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2013-14 a la
seu universitària.
Els actes d’inauguració de l’any acadèmic varen concloure el dia 9 d’octubre a la Seu de la
Universitat a Menorca, on també es va dur a terme la cerimònia de graduació de l’any 201314.
Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, els
nomenaments de doctor honoris causa. Aquest any acadèmic, el dia 19 de febrer de 2015, i a
l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, es va dur a terme la investidura de la senyora Maria del
Mar Bonet i Verdaguer com a doctora honoris causa de la UIB, la qual havia estat nomenada
el dia 29 d’octubre de 2012.
Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant anys a
la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir d’una merescuda
jubilació: Sergio Alonso Oroza, María del Carmen Erice Ruiz, Joan Miquel Fiol Guiscafrè,
María Pilar Sánchez-Cuenca López, Juan Luis Vermal Beretta, José Ramón Bergueiro López,
Domingo Fontirroig Munar, José Javier González de Alaiza García, Joan Mir Obrador, José
Ángel Torres Lana i Maria Ángeles Oliver Cirerol.
I volem fer una altra menció a les persones que, havent format part de la nostra institució, ens
han deixat definitivament. En aquest darrer any acadèmic s’ha produït el traspàs del doctor
Antoni Badia i Margarit, doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears, el dia
16 de novembre de 2014, i la professora Maria Rosa Martínez Reynés, del Departament de
Ciències de la Terra.

