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Benvolgudes i benvolguts, 

Davant les notícies aparegudes a partir de la nota de premsa de la Direcció General de 
la Policia el passat 11 d’abril, i la seva repercussió mediàtica, el Consell de Direcció us 
vol fer arribar, tot just represa l’activitat acadèmica, les consideracions següents: 

Primera. El 18 d’abril de 2016, la Presidenta del Consell Social va rebre una 
comunicació dels directors dels instituts de recerca IUNICS i IDISPA en què es feien 
ressò d’un escrit de la cap del servei d’oncologia de Son Espases. Aquest escrit, datat 
el 6 de juliol de 2015 i adreçat a la direcció mèdica de l’Hospital Universitari Son 
Espases, denunciava una presumpta mala praxi per part de membres de la nostra 
Universitat en l’administració d’un producte suposadament curatiu del càncer. Davant 
la presumpció que aquests fets podien ser constitutius de delicte, la Presidenta del 
Consell Social, d’acord amb el Rectorat, va trametre la denúncia a la fiscalia. Aquesta 
informació va ser transmesa als periodistes en la conferència de premsa que el 
Rectorat convocà l’11 d’abril de 2017. S’ha de dir que el Consell Social i el Rectorat han 
anat de la mà en tot moment i han actuat amb prudència i rigor.  

Segona. Per respecte a la presumpció d’innocència dels implicats i l’obligació de 
mantenir la màxima discreció per no interferir en la investigació judicial, optàrem per 
no donar informacions sobre els fets a la comunitat universitària. 

Tercera. Volem mostrar la nostra solidaritat i comprensió envers les persones que 
s’hagin sentit enganyades: els malalts i els seus familiars que pensaren poder trobar 
remei en un producte encara en fase clínica experimental. Cap a ells la nostra 
solidaritat amb el seu dolor, i tota la comprensió pel seu descontentament.  

Quarta. Cap òrgan de govern de la UIB té competències ni capacitat per a jutjar fets 
presumptament delictius. Aquesta és una tasca que correspon a l’àmbit judicial. Ara 
cal que respectem el camí que segueix la justícia i que n’esperem el  veredicte. Haurà 
de ser després, en tot cas, quan la Universitat, respectant sempre la legalitat, pugui 
prendre més mesures sobre el fet, si s’escau.   

Cinquena. La UIB desenvolupa una tasca docent i investigadora reconegudes, fruit de 
l’esforç del personal docent i investigador, i amb el suport del personal 
d’administració i serveis; per tal de junts donar el millor servei públic d’ensenyament 
superior als nostres alumnes. Les accions presumptament contràries a l’ètica 
professional d’uns no poden enterbolir la bona feina global. Estam segurs que la 
societat a la qual servim i ens devem així ho entén. 

Durant aquest temps hem treballat, i seguirem treballant, per obtenir el màxim 
d’informació i poder-la donar en el proper Consell de Govern i a qualsevol altre òrgan 
o persona que ens ho sol·liciti. 
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