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4 Una universitat europea que persegueix...

La UIB, a la recerca de la qualitat en el marc
de l’espai europeu d’educació superior
Molt poc abans que quedàs inaugurat el curs que ara acaba, els ministres

d’Ordenació Acadèmica, i en al qual estan representats tots els grans àmbits

d’Educació de trenta-tres països decidien a Berlín accelerar el procés de

del coneixement. La comissió va fer d’enllaç amb una posterior xarxa de res-

construcció de l’espai europeu d’educació i definien les línies d’actuació per

ponsables per a la reforma dels plans dels diferents estudis de la UIB i

als propers dos anys, fins a la celebració de la Conferència de Noruega, que

representa la UIB davant altres universitats espanyoles i europees implica-

tindrà lloc a Bergen l’any 2005. Entre els objectius més concrets fixats a

des en el mateix procés de convergència. La comissió fou a més l’encarre-

Berlín destaca l’ingrés de set nous països (Albània, Sèrbia i Montenegro,

gada de preparar la primera Jornada de Sensibilització i Informació sobre

Bòsnia-Herzegovina, l’antiga república iugoslava de Macedònia, Andorra,

l’EEES, que es dugué a terme el dia 17 de novembre.

Rússia i el Vaticà), amb la qual cosa els països compromesos en la con-

Mentre eren transposades a l’ordenament jurídic espanyol tot el conjunt de

vergència ja són quaranta-vuit. Els ministres es comprometeren a introduir

normatives sobre reconeixement de títols, sobre el sistema europeu de crè-

en els seus respectius països el sistema de transferència europea de crèdits

dits, la UIB participava en projectes per al disseny de plans d’estudis i títols

i un sistema de dos nivells cicles per als estudis superiors: grau i postgrau.

de grau dins el Programa de convergència europea de l’ANECA. A més, la UIB

El doctorat quedaria integrat en aquest últim. Aquests objectius ja estaven

participa en els projectes pilot 2003-2004 d’acreditació de les llicenciatures

definits des de la Conferència de Bolonya, de 1999. A Berlín es fixava la

de Biologia i Dret i en el programa d’avaluació institucional de Bioquímica.

data per acabar el treballs: l’any 2005.

La potenciació de les tutories
La UIB, com la resta d’universitats europees, es troba immersa en un pro-

En ser una realitat el “campus europeu” canviaran moltes coses. A partir

cés imparable: la integració en un espai europeu d’educació superior, per al

d’aleshores l’ensenyament se sustentarà en la capacitat d’aprenentatge de

qual també s’ha fixat un límit: l’any 2010. Els objectius d’aquest “campus

l’alumnat i en la seva responsabilitat. Un dels canvis que demostren això és

europeu” són:

la manera com es comptabilitzarà la càrrega docent: els nous crèdits europeus (european credits transfer system, ECTS) no estan basats en hores de

Establir un sistema fàcilment comprensible i comparable de titulacions que

classe impartides pel professor, sinó en temps de dedicació de l’alumne a

permetin fomentar l’accés al mercat laboral i augmentar la competitivitat del

diverses activitats: hores lectives, hores de laboratori, hores d’estudi, etc.,

sistema universitari europeu per aconseguir convertir-lo en un destí atractiu

durant l’any. Un altre gran canvi el demostra el paper fonamental que tin-

per als estudiants i professors de totes les regions del món.

dran les tutories del professorat. Això vol dir que la tasca docent s’haurà de

Com hem dit abans, l’establiment d’un sistema basat en un nivell de grau i

dividir entre les hores de classe i les hores en què s’haurà de fer un segui-

un de postgrau.

ment exhaustiu de la formació i l’esforç dels alumnes.

L’adopció d’un sistema de crèdits (ECTS) compatibles entre totes les univer-

Per aquest motiu la gairebé totalitat de les facultats i escoles de la UIB ja pre-

sitats europees, la qual cosa ha de proporcionar mobilitat.

veuen per al curs vinent la potenciació de les tutories, i en molts casos

La promoció de la cooperació europea per garantir la qualitat de l’educació

aquestes tutories implicaran els estudiants de cursos superiors, sobretot

superior.

quant a l’acollida dels nous alumnes, però en qualsevol cas seran cabdals

La promoció de la mobilitat tant d’estudiants com de professors i de perso-

per a alumne del futur. Aquesta, però, és només una línia de treball. N’hi ha

nal administratiu de les universitats.

d’altres, com veurem: l’arrelament de la cultura de la qualitat, en els
docents, en la recerca i en les matèries impartides, especialment en els post-

A Espanya l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació és l’or-

graus; i la cooperació amb altres universitats europees, tant en projectes

ganisme que impulsa un programa de convergència europea per tal d’inte-

d’investigació com a l’hora d’impulsar programes de doctorat internacionals.

grar les universitats espanyoles en aquest campus europeu.
La UIB és una de les universitats de l’Estat que més aviat reaccionà al repte
europeu. La primera mesura va ser crear una comissió assessora per a la
integració a l’espai europeu d’educació superior, dependent del Vicerectorat

Més informació:
Espai Europeu d’Educació Superior
http://www.uib.es/ICE/eees/
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Dues experiències pilot d’integració pràctica
en el nou campus europeu
El segon quadrimestre de l’any acadèmic 2004-

D’entre les sol·licituds, la Comissió Assessora per

2005, es duran a terme a la UIB dues experièn-

a la Integració a l’Espai Europeu de la UIB serà

cies pilot sense precedents a Espanya. Només

l’encarregada

afectaran els primers cursos de dues titulacions

d’Ordenació Acadèmica la concessió dels ajuts

impartides a la UIB i només durant el segon qua-

corresponents.

de

proposar

al

vicerector

Suport als professors que millorin
la qualitat de la docència
i comencin l’adaptació a l’EEES

Des del curs 2002-2003 el Vicerectorat

drimestre de l’any. Les experiències consistiran a
aplicar totes les directrius, els requisits i les

Cada un dels dos projectes elegits, a més de

d’Ordenació Acadèmica, amb la col·laboració de

característiques del model de Bolonya, és a dir,

rebre finançament, tindrà ajuda, que serà con-

l’Institut de Ciències d’Educació, duu a terme

tot allò que hauran d’aplicar totes les universitats

cretada en mòduls, de personal de suport. Cada

una convocatòria d’ajuts per a la millora de la

del continent quan es configuri un únic Espai

mòdul és format per dos associats i dos alumnes

qualitat de la docència. Poc abans de finalitzar el

Europeu d’Educació Superior.

col·laboradors de segon cicle més un auxiliar

curs 2003-2004, i amb l’objectiu de potenciar i

administratiu/va a temps parcial.

promoure iniciatives i actuacions del professorat
de la UIB per introduir les característiques de

Per dur a terme aquestes experiències, que no
afectaran més que els alumnes del primer curs

Amb aquesta convocatòria es pretén donar un

l’EEES a la pràctica docent, el Vicerectorat

de dues titulacions, s’ha obert una convocatòria

impuls per promoure i potenciar iniciatives per a

d’Ordenació Acadèmica encetà una convocatòria

per a la concessió d’ajuts a la qual es poden pre-

l’adaptació d’algunes de les titulacions actuals al

d’ajuts.

sentar les facultats i escoles que elaborin una

model de Bolonya. Així, doncs, les propostes per

proposta coordinada de tots els professors que

participar en aquesta experiència pilot hauran d’in-

Tots els professors de la UIB que vulguin dur a

imparteixen les assignatures troncals i obligatò-

cloure la implantació dels anomenats crèdits euro-

terme un projecte de millora docent i d’aplicació

ries —inclòs el segon quadrimestre de les assig-

peus (ECTS), l’adaptació de la metodologia didàc-

dels principis del model de Bolonya, amb l’aval

natures anuals— del segon quadrimestre del pri-

tica basada en l’aprenentatge de l’alumne i no sols

de la direcció de la facultat o escola en la qual

mer curs de primer cicle de qualsevol titulació

en la tasca del professorat; la posada a punt de les

imparteixin classe, podran beneficiar-se d’a-

reglada.

tutories i el sistema d’avaluació, entre d’altres.

quests ajuts.

AJUDES PER A ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS
• AJUDES PER A DESPLAÇAMENT
Ajudes per a desplaçament per als estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de traslladar a Mallorca
per fer estudis conduents a l’obtenció del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i
arquitecte tècnic i per als estudiants de les Illes Balears que s’han de traslladar a una altra comunitat autònoma
quan aquests estudis no es poden cursar a les Illes Balears.

• AJUDES PER A ASSOCIACIONS
Adreçades a les associacions d’estudiants de la UIB, legalment reconegudes i registrades com a tals, per a acivitats
de caràcter científc, cultural, etc.

• AJUDES COMPLEMENTÀRIES A SÒCRATES-ERASMUS
Adreçades als alumnes de la Universitat de les Illes Balears que tenguin concedida una ajuda del programa
Sòcrates (ERASMUS) de la Unió Europea per al curs acadèmic 2004/2005.

• PRÉSTECS PREFERENTS SUBVENCIONATS
Per a estudiants de tercer cicle o de postgrau, màsters o cursos d’especialització.

• ALUMNES AMB MINUSVALIDESA
Els estudiants de la UIB amb un grau de minusvalidesa del 33% o superior poden obtenir una exempció per a les
primeres matrícules i una bonificació per a les segones matrícules i següents
(Decret 59/2004, de 2 de juliol, pel qual es fixen els preus que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2004/05, article 14)

PER A MÉS INFORMACIÓ: http://dguni.caib.es
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Totes les titulacions seran avaluades abans del 2010
L’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears ja ha iniciat el procés a partir d’enguany
Fins fa molt poc, la qualitat de les titulacions

Universitària de les Illes Balears és un consorci

que redacta l’AQUIB. Al final, tota la documenta-

ofertes per una institució universitària, la de la

constituït amb la participació del Govern de les

ció emanada del procés acaba a la Junta de

seva docència, la dels seus serveis, era una

Illes Balears (Conselleria d’Educació i Cultura) i

Coordinació Universitària, que n’analitza els

qüestió merament voluntària. El procés de con-

la UIB. El Consell de Direcció, amb una partici-

resultats. A partir d’aquí pot començar el procés

vergència europea, però, ha sacsejat tot el siste-

pació paritària de la UIB, el Consell Social de la

de millorar les mancances.

ma universitari. Totes les universitats hauran de

UIB i la Conselleria d’Educació, n’és el màxim

passar per un procés d’acreditació de les titula-

òrgan de govern.

cions. Ho preveu el Reial decret 49/2004, que

Fins ara s’han avaluat les titulacions d’Història,
Història de l’Art, Filologia Catalana, i Filologia

estableix que el termini per fer-ho acaba l’1 d’oc-

Pilar Roca és la directora de l’AQUIB. Segons

Hispànica, mentre que estan immerses en el

tubre de 2010, data límit per a la construcció del

indica, “l’avaluació que nosaltres fem persegueix

procés les titulacions de Treball Social, Filosofia i

ja esmentat espai europeu d’educació superior. I

detectar les mancances i les fortaleses de cada

Psicologia i l’especialitat de Mestre impartida per

L’únic organisme que pot acreditar és l’Agència

titulació. L’objectiu final és poder resoldre les pri-

l’Escola Universitària Alberta Giménez; però

Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació

meres i reforçar les segones”.

també ho està el Centre de Tecnologies de la

(ANECA), tal com especifica la mateixa LOU. De

Informació, ja que l’avaluació no solament afecta

cop i volta, el voluntarisme de cada institució per

L’avaluació té tres fases. A la primera, l’avaluació

titulacions sinó també serveis. Totes les titula-

obtenir un cert nivell de qualitat s’ha substituït

és interna i està en mans de la mateixa UIB, a

cions de la Facultat d’Educació (Mestre,

per procediments que ja no són marcats ni tan

través d’un comitè creat ad hoc, que elabora un

Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social)

sols per organismes autonòmics o nacionals,

informe segons uns criteris i unes eines que sub-

començaran a ser avaluades a partir del proper

sinó supranacionals. La implantació de la cultura

ministra l’agència. A la segona fase, a partir d’a-

mes de setembre.

de la qualitat ha començat també a la UIB.

quest informe, l’AQUIB constitueix un comitè
extern amb experts d’altres universitats que

L’AQUIB no solament avalua les titulacions, sinó

Planificar i gestionar els plans d’avaluació de la

durant tres dies realitzen una avaluació de la titu-

també el professorat. Aquesta mena d’avaluació

Universitat en el camp de la docència, de la

lació. Les audiències són intenses i variades: a

s’ha dut a terme per primera vegada enguany i a

recerca, de l’extensió cultural i dels serveis; cer-

l’equip directiu de la titulació, al professorat, gra-

partir d’ara es farà anualment. És prèvia a la con-

tificar la qualitat de l’ensenyament, de la gestió i

duats, alumnes, professionals en exercici, perso-

tractació dels professors contractats doctors i

de les activitats de la Universitat; acreditar i ava-

nal d’administració i serveis, i a més s’obre la

ajudants doctors, així com a l’emissió d’un infor-

luar el professorat abans de ser contractat; i valo-

convocatòria a tota la comunitat universitària.

me previ favorable per a la contractació dels pro-

rar els mèrits del personal docent i investigador

fessors col·laboradors.

funcionari i contractat de la Universitat per poder

Tot aquest procés finalitza en la fase final, que es

percebre complements retributius, són les tas-

compon de dos elements: un pla de millores que

ques que duu a terme l’Agència de Qualitat

estableix la mateixa titulació i un informe final

Més informació: AQUIB
http://www.aquib.org/

Començaren el curs 2003-2004
El curs 2003-2004 s'inicià la diplomatura
d'Estudis Immobiliaris, gràcies a un acord de
col·laboració entre la UIB i els col·legis oficials
d’Administradors de Finques i d’Agents de la
Propietat Immobiliària. La creació d’aquesta
diplomatura va respondre a una creixent demanda social. Un 40 per cent dels seus continguts
són comuns a altres especialitats, com Ciències
Empresarials i Dret, la qual cosa suposa que
molts alumnes d’una carrera poden accedir fàcilment a una segona titulació.
A més, començaren el tercer curs de Filologia
Anglesa, el segon curs d'Arquitectura Tècnica, el
tercer curs de Fisioteràpia, el segon curs de
Mestre d'Educació Especial, el segon curs de
Comares i el segon curs d'Enginyer Tècnic
Agrícola, estudi que quedà adscrit a la Facultat
de Ciències.
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La UIB augmenta a deu els programes
de doctorat amb menció de qualitat
Quatre programes de doctorat coordinats per la

universitaris nacionals en l'espai europeu d'edu-

• Biologia de les plantes en condicions medi-

UIB i sis més en els quals participa han obtingut

cació superior i s'inscriu per tant en la política de

terrànies, del Departament de Biologia, del qual

menció de qualitat. La menció de qualitat consti-

qualitat que preveu per al sistema universitari la

és responsable el doctor Hipólito Medrano. Es

tueix un reconeixement de solvència, un aval

Llei orgànica d'universitats. Perquè un programa

tracta d'un doctorat de la UIB i de la Universitat

quant a la docència i al nivell científic i tècnic

de doctorat arribi a obtenir la menció de qualitat

de Barcelona.

d'un programa de doctorat i dels grups o depar-

cal que passi per una estricta avaluació realitza-

• Química, del Departament de Química de la

taments que l’imparteixen.

da per l'Agència Nacional d’Avaluació de la

UIB, del qual és responsable la doctora Josefa

Fins ara la UIB participava en dos doctorats de

Qualitat i Acreditació (ANECA), tant en els aspec-

Donoso.

qualitat coordinats per altres universitats.

tes científics i tècnics com en els continguts, l’es-

D’altra banda la UIB participa en sis doctorats

L'obtenció d'aquests deu doctorats amb menció

tructura i els objectius.

més amb menció de qualitat:

de qualitat suposa un salt qualitatiu molt impor-

Com hem dit al principi, a la darrera convocatò-

• Química teòrica, del Departament de Química.

tant, en la mesura que incrementa el paper refe-

ria ministerial, resolta a finals del mes de juny,

• Enginyeria electrònica, del Departament de

rencial de la UIB en l'àmbit nacional i internacio-

han obtingut menció de qualitat quatre progra-

Física.

nal. Val a dir que tot programa de doctorat que

mes de doctorat coordinats des de la UIB. Són

• Microbiologia ambiental i biotecnologia, del

ha rebut menció de qualitat entra a formar part

els següents:

Departament de Biologia.

d'una relació de programes de doctorat de quali-

• Primats i origen de l'home, del Departament de

• Business Economics, del Departament

tat de les universitats espanyoles que és tota una

Filosofia, del qual és responsable el professor

d'Economia de l'Empresa.

carta de presentació per a l'obtenció de recur-

Camilo José Cela Conde. Es tracta d'un doctorat

• Química orgànica en la indústria quimicofar-

sos, per a la participació en programes nacionals

conjunt entre la UIB i la Universitat de

macèutica, del Departament de Química.

d'ajuts i subvencions competitius de foment i

Barcelona.

• Nutrició i metabolisme, del Departament de

promoció de l'educació superior i la investigació

• Tecnologia educativa, del Departament de

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

científica i per a la cooperació amb el sector

Ciències de l’Educació, del qual és responsable el

empresarial.

doctor Jesús Salinas. En aquest cas és un docto-

La menció de qualitat és, d'altra banda, una

rat internacional en el qual participen les univer-

exigència derivada de la interacció dels sistemes

sitats de Múrcia, Sevilla, Rovira i Virgili i Andorra.

Més informació:
Programes de doctorat
http://www.uib.es/estudis/doctorat/

• Avaluació Institucional. Avaluació del sistema universitari a les Illes Balears, proposta de mesures de
millora de la qualitat i seguiment en la seva implantació, especialment en els àmbits de docència, recerca i
gestió dels serveis.
• Acreditació i avaluació prèvia de professorat. L’acreditació i l'avaluació prèvia del personal docent i
investigador en el marc del sistema universitari a les Illes Balears és un requisit legal per poder accedir a la
contractació per part de la Universitat.
• Valoració dels Complements Retributius. Valoració dels mèrits del personal docent i investigador funcionari i contractat en el marc del sistema universitari a les Illes Balears, per poder percebre els complements
retributius convocats anualment.
• Convergencia Europea. La construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), iniciada a
Bolonya l’any 1999, promou la cooperació europea per tal de garantir la qualitat i potenciar l’harmonització
a l’àmbit de l’educació superior.
C/ Sant Miquel, 3er-C. 07002 Palma. www.aquib.org

8 Una nova UIB per a les noves generacions...

Definir amb precisió els drets i deures dels alumnes i dels professors; i adaptar les exigències de la vida acadèmica
a les noves necessitats dels alumnes, sense que això suposi cap minva dels estàndards de qualitat o d’exigència en
la formació i avaluació dels alumnes, són els dos objectius que ha complert el nou Reglament acadèmic de la UIB,
aprovat durant aquest any 2004.

Aprovat un nou Reglament acadèmic adaptat a les
necessitats de les noves generacions
La reforma del Reglament acadèmic ha volgut donar resposta a la presència de diferents tipus d’alumnes

A banda d’aconseguir una adaptació a la Llei
orgànica d’universitats, el fet de dotar el
Reglament acadèmic d’una més gran flexibilitat
era una prioritat de l’equip rectoral: calia eliminar
algunes normes excessivament rígides de la normativa anterior i evitar que, com havia succeït en
alguns casos, els alumnes decideixin traslladar
l’expedient a altres universitats només per una
qüestió de rigidesa normativa.

Però, sobretot, com ha dit el vicerector
d’Ordenació Acadèmica, doctor Sergio Alonso,
“els estudiants d’ara no són com els de fa uns
anys... Abans predominaven clarament els alumnes d’entre divuit i vint-i-cinc anys, dedicats per
complet a l’estudi: aquesta dedicació els permetia seguir un ritme intens dels estudis i acabar la
carrera en el mateix nombre d’anys que cursos
tenia la carrera o algun més (és a dir, en cinc o sis

aprovat són les següents:

dóna

una

coincidència

d’exàmens.

f) S’amplien els supòsits en què es pot demanar

anys per a una llicenciatura). En canvi, en l’actualitat el percentatge d’alumnes amb dedicació

a) S’estableix que els alumnes de nou ingrés a la

convocatòria anticipada d’examen per acabar la

exclusiva a l’estudi ha baixat substancialment, ja

UIB s’han d’incorporar obligatòriament al progra-

carrera, sense haver d’esperar la convocatòria

que han augmentat els estudiants que compagi-

ma de tutories de cada facultat o escola, i es

ordinària: ara es permeten avançar fins a tres

nen feina i estudi, fenomen que es veu incremen-

generalitza així el sistema de tutories individualit-

assignatures, per acabar més aviat la carrera.

tat per la cada vegada proporció més gran d’a-

zades típic de les universitats anglosaxones

dults que cursen estudis universitaris (sigui per

b) Es permet amb caràcter general l’ampliació de

g) S’ha establert l’obligació de publicar les qualifi-

primera vegada o com a segona titulació). Doncs

matrícula el segon quadrimestre del curs acadè-

cacions de les assignatures al servidor telemàtic

bé, la reforma del Reglament acadèmic ha volgut

mic per a assignatures d’aquest quadrimestre, de

de la Universitat a fi de possibilitar-ne als alumnes

donar resposta a la presència de diferents tipus

manera que els alumnes puguin matricular-se en

un coneixement més ràpid.

d’alumnes a la Universitat i ampliar el marc nor-

funció de les matèries que hagin aprovat el primer

matiu perquè tots puguin estudiar al ritme que els

quadrimestre.

h) Es milloren les garanties dels alumnes en els

permet la seva situació vital i professional”.

c) Quant al programa d’una assignatura, es fixa la

exàmens orals: s’imposa l’obligatorietat d’enregis-

directiva que es procurarà que el programa sigui

trament, llevat que l’alumne renunciï a aquest

Així doncs, la reforma es resumeix en la paraula

únic per a tots els grups d’un mateix estudi. Així

dret.

flexibilitat. Segons indica el doctor Alonso: “hem

s’evita que cada professor pugui posar un progra-

volgut fer un reglament flexible que complementi

ma diferent per a una mateixa assignatura, amb

i) S’ha reduït el nombre de crèdits mínims que,

altres mesures ja existents com Campus Extens

el consegüent perjudici de l’alumnat que no apro-

amb caràcter general, s’han d’aprovar els dos pri-

per donar resposta als diferents casos en què es

va la matèria i l’ha de repetir l’any següent.

mers anys acadèmics perquè els alumnes no

poden trobar els alumnes, sense abaixar en abso-

d) S’amplia la possibilitat d’aconseguir crèdits de

siguin expulsats de la Universitat: ara són sis crè-

lut els requisits d’exigència de la formació que

lliure configuració.

dits el primer any i vint-i-quatre entre el primer i el

donam i de la seva avaluació”.

Algunes de les principals mesures que s’han

segon. Fins ara els estudiants havien d’obtenir un
e) Es regula de manera més clara i més favorable

mínim de nou crèdits el primer curs i un mínim de

per als alumnes el dret d’examinar-se quan es

36 els dos primers cursos. Així es facilita un ritme

...exigent però alhora flexible; 9

UIB

més pausat, si l’alumne l’ha de menester.

darrera sessió de la Junta d’Escola, adaptar el

amb els horaris actuals. L’equip deganal de la

calendari lectiu d’un grup de primer de la diplo-

Facultat de Dret considera que els alumnes d’a-

j) Es passa de quatre a sis el nombre màxim de

matura de Turisme a la temporada turística de les

quest grup nocturn podrien acollir-se, a més, a un

convocatòries

assignatura.

Illes Balears. La mesura, la primera adoptada per

tipus d’estudi semipresencial en què part de les

D’aquesta manera es torna al sistema que era tra-

ordinàries

per

un centre de la UIB, té com a objectiu facilitar

matèries es podrien impartir a l’aula tradicional

dicional fins fa pocs anys.

l’accés dels professionals del sector turístic als

però una bona part serien accessibles a través de

estudis superiors i fer una aposta per l’especialit-

la xarxa, sempre garantint que qui els examinarà

zació dels treballadors.

i els corregirà els exàmens seran els mateixos

k) S’ha introduït la possibilitat de superar per
compensació l’assignatura final de la carrera en

professors tutors.

situacions excepcionals: que a l’alumne li quedi

Així, a partir del pròxim any acadèmic (2004-

només aquella matèria per acabar, que hagi

2005), un dels grups de primer curs de Turisme

esgotat totes les convocatòries possibles els dos

farà classes des del mes d’octubre fins al mes de

darrers anys acadèmics, que tingui un bon expe-

març, tot i que el curs normal és d’octubre a juny.

dient acadèmic i que la Comissió Acadèmica així

Aquest canvi suposarà una reducció del curs de

ho acordi. Aquesta mesura és absolutament habi-

vuit a sis mesos i, consegüentment, una redistri-

tual en moltes altres universitats de l’Estat i neix

bució dels crèdits al llarg de quatre anys acadè-

de la premissa que una assignatura és només

mics, en lloc de tres. Així mateix, els estudiants

una petita part d’una carrera, la qual forma un

tindran l’opció de triar l’horari que els convingui

conjunt orgànic i interrelacionat, per la qual cosa

en cas que vulguin compatibilitzar els estudis

una bona trajectòria de l’alumne durant tota la

amb la feina.

resta de la carrera pot servir en determinades
condicions per superar una única assignatura en

L’Escola Universitària de Turisme enguany ha fet

la qual l’alumne s’hagi entrebancat.

un primer pas rere el qual vindran altres iniciatives ja anunciades per alguns degans i directors

Primeres passes en la modificació dels horaris i

d’escoles. És el cas de la Facultat de Dret. El seu

calendaris lectius

degà, Pedro A. Munar, ja ha anunciat la voluntat
del seu equip de crear un grup nocturn per a tots

L’Escola de Turisme de la UIB va aprovar, a la

els alumnes que no poden acudir a les classes

10 ben valorada pels seus titulats,

Un 79 per cent dels graduats de la UIB consideren que els
estudis cursats foren decisius per trobar una feina satisfactòria
Els titulats de la UIB registren una de les taxes d’atur més baixes de tot l’Estat

Els graduats a la Universitat de les Illes Balears

l’Estat. Els graduats balears també registren els

Vuit de cada deu graduats a la UIB contesten

registren una de les taxes d’atur més baixes de

índexs més alts de satisfacció respecte als sala-

afirmativament, de manera que la UIB es

tot l’Estat (un 2%), només superada pels gra-

ris que guanyen.

col·loca una vegada més en els llocs destacats

duats de la Universitat de Valladolid, però a més

del rànquing estatal.

són dels més ben pagats de tot l’Estat. Un 76 per

Un 79 per cent dels graduats de la UIB conside-

Si haguessin de tornar a començar els estudis

cent dels graduats que treballen confirmen tenir

ren que els estudis cursats foren decisius a l’ho-

superiors, sis de cada deu graduats a la UIB tor-

un salari net superior als 1.000 euros.

ra de trobar una feina satisfactòria. Aquest índex

narien a elegir la mateixa carrera i només un de

de satisfacció sobre l’efecte dels estudis en la

cada deu no tornaria a fer cap carrera en cap

Així ho palesa l’enquesta d’inserció laboral, rea-

vida laboral posterior es torna a repetir quan es

universitat. Un 63 per cent dels graduats afirmen

litzada per l’Agència Nacional d’Avaluació de la

demana als graduats si la carrera feta els ajudà

que elegiren la carrera per vocació i un 75 per

Qualitat i Acreditació (ANECA) mitjançant entre-

en les perspectives professionals a llarg termini.

cent la triaren com a primera opció.

ALUMNES GUARDONATS DURANT EL
CURS 2003-2004

donat té per títol "Ajuste y estimación de los errores
estándar de los parámetros del modelo de regresión
de Poisson con sobredispersión", dirigit pel doctor
Alfonso Palmer (UIB) i el doctor José M. Losilla Vidal
(UAB).

vista a tots els estudiants graduats l’any 2000
corresponents a 140 titulacions de 29 universitats de tot l’Estat espanyol. En el cas de la UIB,
els graduats entrevistats corresponien a 14 titulacions. Segons aquesta enquesta, un 83 per cent
dels graduats de la UIB varen trobar la seva primera col·locació laboral en acabar la carrera. El
temps mitjà que hagueren d’esmerçar per trobarla no superà els cinc mesos, un dels índexs més
baixos de totes les universitats objecte de l’estudi. La meitat d’aquests graduats diuen mantenir
encara aquella primera feina, un percentatge
que també situa les Balears en els primers llocs
de la llista d’universitats.

D’altra banda, un 81 per cent dels graduats consideren que el nivell educatiu que exigeix el seu
lloc de treball és adequat al nivell assolit a la
carrera i un 84 per cent es considera molt o bastant satisfet amb la feina que desenvolupa, de
manera que és la segona taxa més alta de tot

JULIO ROBLEDO. Alumne del màster de Síntesi
d'Imatge i Animació per Ordinador (MAISCA) impartit
a la UIB, Julio Robledo va ser guardonat amb el premi
al millor curtmetratge europeu en la seixantena edició
del Festival de Cinema de Venècia. The Trumose
show és el títol del treball guardonat, un film d’animació, en el qual el protagonista és un ratolí que viu
enganyat, com passava al personatge de la pel·lícula
The Truman show, en la qual l’autor s’inspirà.
NOÈLIA LLORENS. La doctoranda Noèlia Llorens
Aleixandre va obtenir el premi de l'Asociación
Española de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento (AEMCCO) per a joves investigadors en el VIII Congrés de Metodologia de les
Ciències Socials i de la Salut, que es va celebrar al
mes de setembre de 2003 a València. El treball guar-

MARIA CRISTINA MORENO. Maria Cristina
Moreno, estudiant de segon curs de tècnic de cuina
de l'Escola d'Hoteleria, va ser premiada al III
Certamen de Joves Cuiners de la ciutat de Marbella.
Maria Cristina Moreno va presentar dos plats al concurs. Com a plat lliure, costelles de be confitades
amb romaní i gingebre amb clafoutis de poma i
sobrassada; i com a plat obligat, llobarro encrostat
de pa amb raïssons de sobrassada.
MIQUEL MAS I ROBERTO SANTODOMINGO.
Alumnes de segon de tècnic de cuina de l'Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears, obtingueren el primer
premi en el IV Concurso Nacional de Jóvenes

que fomenta la participació dels seus alumnes. 11
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Les candidatures independents obtenen
el suport dels estudiants
NOVES ASSOCIACIONS

Alejandro Aparicio, estudiant d’Infermeria, va ser

una altra associació, Espai Jove. Aquesta asso-

elegit nou president del Consell d’Estudiants de

ciació, Espai Jove, aconseguí ser la més votada

la UIB una vegada la llista que ell encapçala

entre l’alumnat de les carreres de Mestre i

Associació d’Universitaris de les Pitiüses

hagués resultat elegida, per majoria absoluta,

Pedagogia, juntament amb les candidatures

El desembre de 2003, a la Seu de la UIB a

com a nova comissió permanent d’aquest òrgan

independents i la Coordinadora d’Estudiants dels

Eivissa, es va dur a terme la presentació oficial de

de representació de l’alumnat. L’elecció es

Països Catalans (CEPC). A més, aconseguí molt

la nova Associació d’Universitaris de les Pitiüses,

dugué a terme el dia 10 de març i era el darrer

bons resultats a Història i li faltà molt poc per ser

AUP. Es tracta de la primera associació d’estu-

esglaó del procés electoral iniciat el dia 22 de

l’elegida pels alumnes de Fisioteràpia, però final-

diants creada a les Pitiüses i en l’actualitat supe-

gener. La nova comissió permanent sorgí de la

ment resultà elegida la candidatura de NOU.

ra el centenar d’associats. La presidenta, Miriam

votació dels 52 representants i dels tres alumnes

Finalment, la CEPC va obtenir la representació

Angulo, estudiant d’Empresarials, presentà la

que formen part del Consell de Govern de la UIB.

de part de l’alumnat de Mestre i Treball Social.

nova associació acompanyada de Josep Juan

Es presentaren tres llistes, i l’encapçalada per

El mes destacable, però, de la jornada electoral

Prats, vicepresident; Lourdes Serra, secretària, i

Alejandro Aparicio obtingué la majoria absoluta

fou l’increment de la participació en comparació

Susanna Rosselló, tresorera. A més dels esmen-

(34) dels vots.

amb convocatòries anteriors. D’un total de

tats, completen la junta directiva dos vocals de

Les eleccions s’havien resolt en un plenari del

10.712 alumnes amb dret de vot, votaren 2.168,

cadascuna de les carreres que s’imparteixen a la

Consell d’Estudiants amb clara majoria de les

la qual cosa significa una participació del 20,23

seu: Empresarials, Magisteri i Infermeria.

candidatures independents, en concret 31 d’un

per cent, que si pot semblar esquifida és en rea-

total de 52 representants elegits. Per la seva

litat molt superior a la registrada a l’anterior con-

Associació d’Universitaris de Menorca

banda Nova Organització Universitària, creada a

sulta electoral al Consell d’Estudiants, que tan

A partir de l’elaboració d’una web alternativa a la

finals de l’any passat, va obtenir 14 represen-

sols registrà una participació del 12 per cent.

Seu de Menorca sorgí una nova entitat durant el

tants, demostrant una clara hegemonia a

L’increment de participació no solament es notà

curs 2003-2004. Es tracta de l’Associació

Administració i Direcció d’Empreses, Direcció

a l’hora de votar, sinó també a l’hora de presen-

d’Universitaris de Menorca que presideix David

Hotelera Internacional, Economia, Filologia

tar candidatures, ja que per a un total de 52

Caules i que persegueix actuar com a catalitzador

Hispànica, Graduat en Estudis Immobiliaris,

representants es presentaren 139 candidatures.

dels estudiants i titulats menorquins per evitar-ne

Psicopedagogia,

Turisme

(títol

propi)

i

Més informació:
Consell d’Estudiants
http://www.uib.es/estudiants/consell_estudiants/index.html

Fisioteràpia, on el resultat fou molt renyit amb

Cocineros Ciudad de Segovia, que es féu en aquesta ciutat el dia 31 de març de 2004. En el concurs hi
participaren representants de catorze comunitats
autònomes.

Luis

professor

del

Departament

y migraciones: cómo gestionar la ayuda y los flujos
migratorios eficazmente", que va ser guardonat amb
el

MARIA TOUS, CARLES BONA, VÍCTOR HUARCAYA i NICO PIRO. Aquests quatre estudiants que cursen l'especialitat de Física a la UIB han participat al
mes de juliol de 2004 en una sèrie de vols parabòlics organitzats per l'Agència Espacial Europea (ESA)
per tal de dur a terme un experiment en el camp de
la física de fluids: "La visualització de la inestabilitat
de Richtmyer-Meshkov". L'equip de la UIB va ser un
dels trenta seleccionats per l'ESA entre centenars de
peticions arribades des de les universitats i institucions de recerca de tot Europa (vegeu pàg. 26).

Groizard,

d'Economia Aplicada de la UIB, del projecte “Ayuda

premi

de

Recerca

sobre

la

Cooperació

Internacional al Desenvolupament lliurat conjuntament pel Govern de les Illes Balears i la UIB.
JOAN PERELLÓ i BERNAT ISERN. Aquests dos
doctorands del Departament de Química de la UIB
varen obtenir el primer premi del III Concurs
d'Innovació Illes Balears 2003 en la modalitat de
plans de negoci d'empreses innovadores de base
tecnològica de nova creació (vegeu pàg. 18)
MOISÉS SÁNCHEZ. Estudiant de tercer curs de

JOAN LLULL. Estudiant de la llicenciatura
d'Economia i d'Administració i Direcció d'Empreses,
Joan Llull és autor, juntament amb el doctor José

Filosofia de la UIB i esportista de lluita grecoromana
ha estat seleccionat per participar a l’Olimpíada
d’Atenes el proper més d’agost.

la dispersió.
Més informació: http://www.louib.net/index.php

12 Abocada a la formació de futures generacions,

aspectes millorables en tots els temes relacionats
amb l’orientació i la transició a la Universitat; dissenyar i realitzar programes i activitats relacionats amb la captació i l’acolliment d’alumnes a la
Universitat; promoure accions relacionades amb
el suport i l’orientació als estudiants de secundària i de la UIB; millorar la col·laboració secundària-UIB; i donar suport als programes i accions
que ja es desenvolupen actualment des de la
UIB i complementar-los.
Per acomplir un d’aquests objectius, facilitar la
comunicació i el treball conjunt entre el professorat dels dos nivells educatius, durant el curs
2003-2004 s’han creat, amb la col·laboració de
l’ICE, el Seminari d’Orientadors de Centre, format
per tretze professionals, que es proposa analitzar
la situació actual pel que fa a la funció orientado-

Els futurs universitaris visiten la UIB

ra als centres de secundària i la Universitat; i el
Seminari general Secundària-Universitat, format
per vint-i-dos professors i professores pertan-

La tasca informativa que la UIB realitza entre l’a-

No obstant l’existència d’aquestes accions ja

yents a diverses àrees acadèmiques, Aquest

lumnat de secundària es remunta a l’any 2000,

consolidades, a partir d’enguany tant des del

seminari es proposa analitzar la problemàtica

quan aleshores des del Rectorat s’impulsaren

Govern de les Illes Balears com des de la UIB

general de la coordinació entre els dos nivells;

tres grans línies d’actuació, a través d’una comis-

s’ha volgut dotar d’un nou impuls la tasca feta

proposar o valorar iniciatives relacionades amb la

sió mixta entre la mateixa UIB i el Govern de les

per la comissió mixta que presideixen el vicerec-

captació, transició, acolliment i tutoria d’alumnes

Illes Balears. Les jornades Vine a la UIB, les tau-

tor d’Estudiants, Joan Antoni Mesquida, i el

a la Universitat, etc.

les rodones sobre els estudis que s’imparteixen a

director general d’Universitat del Govern balear,

la UIB i la celebració de trobades amb els alum-

Climent Ramis. El primer pas va ser aprovar un

nes de secundària als centres universitaris dels

ambiciós pla d’acció: el Programa d’orientació i

pobles de Mallorca i a les seus de la UIB a

transició a la universitat (POTU).

Eivissa i Menorca, conformaren fins a l’any 2003

Un concurs entre els alumnes
La UIB i la Conselleria d’Educació i Cultura han
convocat durant aquest curs un concurs públic

el programa Estudia a la UIB, l’objectiu del qual

El perquè d’un pla d’acció cal cercar-lo en la

entre estudiants de les Illes Balears per a l’elabo-

ha estat apropar la Universitat als alumnes d’en-

tendència a la baixa del nombre d’alumnes que

ració de la imatge que identificarà totes les acti-

senyament secundari.

continuen estudiant una vegada acabat el batxi-

vitats informatives i orientatives de la UIB

llerat o la formació professional de grau mitjà o

adreçades als estudiants de secundària incloses

Així, les jornades Vine a la UIB, celebrades el

superior. Les Illes Balears estan a la cua de les

en el programa Estudia a la Universitat durant el

mes de març, congregaren enguany al campus

comunitats autònomes pel que fa al percentatge

curs 2004-2005. D’altra banda s’ha iniciat

3.700 alumnes de segon curs de batxillerat

d’escolarització a la franja d’edat compresa entre

l’ExpoUIB, una exposició itinerant composta per

(LOGSE) i cicles formatius de grau superior de

els 16 i els 29 anys i es troben molt per davall la

un conjunt de set panells de disseny vistós, fàcil-

tots els centres de Mallorca. Prèviament, des del

mitjana quant a escolarització entre els 16 i els

ment plegables i desmuntables que s’ofereix a

mes de novembre al mes de febrer es dugueren

24 anys.

centres educatius i que té per finalitat la difusió i

a termes les taules rodones sobre sortides pro-

Els objectius del POTU, que tindrà una durada

promoció de la UIB i de la seva oferta d’estudis i

fessionals que ofereix la UIB.

inicial de dos anys, són: identificar mancances i

de serveis.

584 estudiants de secundària feren pràctiques al Laboratori Jove de la
Facultat de Ciències
Una nova iniciativa emmarcada en el POTU són les visites concertades de centres de secundària al
campus de la UIB, amb la possibilitat de fer itineraris i rutes d’interpretació (de contingut mediambiental, etc.) i la visita als centres per a la realització de pràctiques per aconseguir un contacte real amb la
tasca duta a terme pels investigadors. La Facultat de Ciències ha estat durant aquest curs pionera en
aquesta iniciativa impulsant un programa de pràctiques de laboratori per a alumnes d’educació
secundària relacionades amb els continguts científics del quart curs d’ESO i del primer curs de batxillerat. Durant aquests mesos, del 31 de març al 31 de maig, han passat pel laboratori 584 alumnes acompanyats per 34 professors de secundària. Les sessions pràctiques en la fase pilot es desenvoluparen en
un laboratori nou (el Laboratori Jove) de la planta baixa de l’edifici Mateu Orfila i Rotger.
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La UIB ocupa el setè lloc en el rànquing d’universitats espanyoles quant
a la implantació de les TIC

Una de les xarxes més potents del país

La implantació progressiva de noves tecnologies

s’imposa l’obligatorietat d’enregistrament, llevat

(1.000 Mbps). També es permet el transport de

de la informació i la comunicació ha estat una

que l’alumne renunciï a aquest dret.

canals per als enllaços amb les seus università-

constant a la UIB, que ocupa el setè lloc en el

ries d’Eivissa i Menorca. En definitiva aquesta

rànquing d’universitats espanyoles en aquest

És clar que això seria impossible sense una de

actuació sobre la xarxa corporativa, a més de

àmbit, segons l’«Informe sobre el desarrollo de la

les xarxes de comunicacions més potents del

millorar la connectivitat, permetrà millorar els

sociedad de la información España 2003», ela-

país. En efecte: la UIB ha implantat i posat en

serveis de teleformació, l’accés a biblioteques

borat per la Fundació Auna.

servei enguany tecnologia DWDM (Dense

multimèdia, la implantació de tecnologies GRID,

Wavelength Division Multiplexing), o multiplexió

facilitar el treball dels membres de projectes d’in-

Així doncs, durant aquest curs com en els pas-

de divisió de longitud de banda, un sistema de

vestigació, oferint-los la possibilitat de treballar

sats, la UIB ha fomentat l’educació semipre-

comunicació òptica que divideix una mateixa

des de diferents centres i també l’accés a esde-

sencial o virtual, generalitzant les experiències

fibra en diferents fonts de llum o portadores òpti-

veniments culturals electrònics, etc.

de Campus Extens i campus virtuals; realitzant

ques. Aquesta tècnica permet la transmissió de

una important despesa en el manteniment i

diverses longituds d’ona a la mateixa fibra, la

D’altra banda, el Centre de Tecnologies de la

millora de la xarxa de comunicació interna, pro-

qual cosa suposa una optimització de la seva

Informació ha desenvolupat enguany un projecte

movent les xarxes sense fils locals i el software

capacitat. Així, es pot arribar a una capacitat

de mineria de dades (en els programes AGORA,

lliure en català i implantant pas a pas l’adminis-

màxima de vuitanta-vuit canals bidireccionals i

programa de gestió acadèmica; i Hominis, de

tració electrònica per minimitzar els tràmits

es permet una velocitat de 440 Gb entre qualse-

gestió de personal) per tal de bastir un gestor de

presencials.

vol parella de dependències.

dades que ja permet que la informació que fins

Un exemple d’aquesta voluntat d’impulsar la uti-

Aquesta xarxa d’alta velocitat permet als usuaris

dels òrgans de Govern estigui ara a l’abast de tota

lització de les noves tecnologies és el nou

situats als centres remots involucrats en el pro-

la comunitat universitària i, en general, de tota la

Reglament acadèmic aprovat enguany, que esta-

jecte compartir aplicacions com si estiguessin

societat. El projecte consisteix en un nou servei

bleix l’obligació de publicar les qualificacions de

connectats en el mateix segment de xarxa d’àrea

d’indicadors i estadístiques actualitzats setmanal-

les assignatures al servidor telemàtic de la

local. Així és possible integrar les dependències

ment, que es pot consultar a la web de la UIB.

ara només era accessible per a alguns membres

Universitat a fi de possibilitar-ne als alumnes un

del campus, Sa Riera i l’IMEDEA (Institut

coneixement més ràpid. També, per millorar les

Mediterrani d’Estudis Avançats) i és possible

garanties dels alumnes en els exàmens orals,

establir enllaços a velocitats de més d’1 Gbps

Més informació:
Centre de Tecnologies de la Informació
http://www.uib.es/servei/sci/index.xml
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2.235 alumnes al Campus Virtual
Compartit de la xarxa G9
Durant el curs 2003-2004 ja varen ser 2.235 els
alumnes matriculats a les assignatures ofertes
pel Campus Virtual Compartit de la xarxa G9,
composta per les universitats de Cantàbria,
Oviedo, País Basc, Illes Balears, la Rioja,
Saragossa, Pública de Navarra, Castella - la
Manxa i Extremadura. Aquest és el cinquè any
d’existència del Campus Virtual Compartit i la
seva demanda ha crescut notablement. Una

Campus Extens ha iniciat un nou servei
d’assignatures en suport cd-rom

sola dada ho palesa: de les vint-i-tres assignatures impartides i els 1.500 alumnes inscrits

A partir d’aquest curs 2003-2004, Campus Extens

quals no era possible realitzar estudis universitaris.

durant el curs 2002- 2003 s’ha passat a quaran-

ha posat en marxa un nou servei d’oferir als estu-

L’alumnat d’aquestes illes es desplaçava majorità-

ta-dues assignatures i 2.235 alumnes.

diants les diferents assignatures integrades al pro-

riament a Mallorca, a Catalunya o al País Valencià

També enguany la comissió sectorial de noves

grama en suport cd-rom. L’experiència ha

per poder realitzar els seus estudis.

tecnologies de la xarxa G9 ha abordat la incorpo-

començat amb les matèries del primer curs

El programa permet seguir des de les extensions el

ració d’assignatures de lliure elecció com a nova

d’Infermeria. Les assignatures de Fonaments

curs impartit a Palma, gràcies a la configuració

oferta del Campus Virtual Compartit, assignatu-

d’Infermeria, Ciències Psicosocials Aplicades i

d’un sistema mixt de distribució de l’ensenyament,

res que seran englobades en els itineraris temà-

Entrevista Clínica ja estan a disposició de l’alumnat

un sistema de tutoria a distància i un dispositiu

tics. De moment, els itineraris temàtics ja apro-

de Campus Extens en format cd-rom i s’afegeixen

tecnològic a l’abast de l’alumnat que inclou: sales

vats i en funcionament són: Empresa electròni-

a la d’Història del Pensament Econòmic, la prime-

d’ordinadors, aules de videoconferències i dispo-

ca, TIC en l’ensenyament; i Ecologia i desenvolu-

ra a ser editada en aquest suport.

nibilitat de material audiovisual i telemàtic divers.

pament sostenible.

Campus Extens es va iniciar per donar resposta a
les necessitats educatives superiors que tenien les
Més informació:
www.uni-g9.net/es/campusvirtual.htm

illes de Menorca i Eivissa i Formentera, en les

Més informació:
http://campusextens.uib.es:2200/portal/index.html

La UIB serà la seu de la Setena Trobada Estatal de
Defensors Universitaris Espanyols
La Setena Trobada Estatal de Defensors Universitaris Espanyols es farà a la UIB el mes d’octubre de
2004. Així es va decidir a la reunió dels passats 28, 29 i 30 d’octubre a la Universitat de Còrdova amb
motiu de la Sisena Trobada Estatal de Defensors Universitaris Espanyols, durant la qual es va renovar
la comissió permanent, que coordina la doctora Montserrat Casas Ametller, Síndica de Greuges de la
UIB.

Els defensors universitaris espanyols han dut a terme una intensa activitat al llarg del curs 2003-2004.
En relació amb l’espai europeu d’educació superior, els defensors universitaris han elaborat unes primeres conclusions referents a la necessitat de posar en funcionament un procés de formació d’ensenyament i aprenentatge del professorat i de l’alumnat i a la necessitat de prioritzar les tutories de l’alumnat i de preveure els mitjans que necessitaran les universitats per dur a terme amb èxit l’objectiu d’ensenyar a aprendre i aprendre a aprendre.

També enguany han emès una declaració en la qual demanen que la Universitat potenciï les estratègies que assegurin les condicions personals i ambientals que incideixin en totes i cadascuna de les activitats dels membres de la comunitat universitària, donant prioritat a la lluita contra la discriminació com
a accessibilitat universal.
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1.466 alumnes s’han beneficiat
de l’oferta formativa de la UIB a les
seus de Menorca i Eivissa

La UOM a les seus
Vuitanta hores de classe, distribuïdes en dotze
àrees a Menorca i en vuit a Eivissa, conformaren
l’oferta acadèmica dels cursos de la Universitat
Oberta per a Majors a ambdues seus universitàries. A Menorca, tant a la Seu de Can Salord

1.466 persones hauran rebut, al llarg del curs

realitzat algun curs de l’oferta no reglada. En total,

d’Alaior com al centre de Ciutadella, el programa

2003-2004, algun tipus de formació a les seus

doncs, a Menorca 582 alumnes s’han beneficiat

inclogué les àrees següents: Altres mons; Visió

universitàries de Menorca i d’Eivissa.

de l’oferta formativa descentralitzada de la UIB

antropològica de l’educació: des dels inicis al

A les Pitiüses han estat 884. Les cinc especialitats

durant el curs 2003-2004.

segle XXI; L’evolució de les espècies; Cultura

que és possible cursar a la seu registraren una

L’especialitat d’Educació Especial de la diplomatu-

popular; El litoral de l’illa de Menorca; Poetes i

matrícula de 221 alumnes, als quals cal afegir 31

ra de Magisteri és també la gran novetat per al

poesia contemporània espanyola; Nous drets de

alumnes que segueixen cursos de postgrau, en

curs vinent pel que fa a la Seu universitària de

la gent gran. El paper de la gent gran en l’educa-

especial 21 estudiants matriculats al Curs

Menorca. Com en el cas de les Pitiüses, aquesta

ció actual. Anàlisis d’aspectes socials actuals;

d’Especialista Universitari en Sistema Impositiu i

especialitat ve a cobrir un buit evident de forma-

Nous països, noves fronteres; Història del món

Procediments Tributaris, curs que no s’imparteix

ció, ja que la majoria de mestres per a alumnes

actual: les illes Balears i el món de la Segona

en cap altra illa de l’arxipèlag, i 632 persones més

amb alguna necessitat especial provenen d’altres

Guerra Mundial; El concepte de desenvolupa-

han seguit algun curs no reglat impartit per la UIB

comunitats autònomes.

ment sostenible: ecologia bàsica; Ecologia: l’art

al llarg d’aquest any acadèmic.
A més de mantenir els actuals estudis de Ciències

de viure; i una audició especial en directe dels

Una excel·lent collita de graduats

Empresarials i l’augment dels cursos d’Infermeria

cors de l’Agrupació Menorquina de la Coral
Universitat de les Illes Balears (AMCUIB).

i Psicopedagogia, l’oferta acadèmica que es podrà

Des que la Seu universitària de Can Salort (Alaior)

A la seu d’Eivissa el curs es dividí, com hem dit,

cursar des de la Seu de la UIB a Eivissa i

obrí les seves portes, han aconseguit una diplo-

en vuit àrees: Altres mons; La literatura popular

Formentera es veurà ampliada, a partir del proper

matura 97 estudiants: 67 en l’especialitat

de les Pitiüses; Iniciació a la investigació de fonts

curs, amb la incorporació dels estudis de l’espe-

d’Educació Infantil de Magisteri; 18 en Ciències

documentals; Taller d’iniciació oral a la llengua

cialitat d’Educació Especial de la diplomatura de

Empresarials; 7 en Magisteri especialitat Llengua

anglesa; Grans òperes de la història musical;

Magisteri. Aquesta nova diplomatura ve a cobrir

Estrangera i 5 en Telemàtica.

Història del món actual: les illes Balears i el món

una demanda d’aquests estudis, com ho demos-

D’altra banda, la seu eivissenca, des de la seva

de la Segona Guerra Mundial; Educació per a la

tra el fet que les places actuals d’Educació

creació ara fa cinc anys, ha donat ja una bona

salut: els hàbits alimentaris; i Introducció al Dret.

Especial són cobertes per mestres de la

collita de diplomats. En total 104 alumnes han

Més informació: http://www.uib.es/uom/

Comunitat Valenciana. Formant especialistes en

finalitzat la carrera, feta íntegrament des de les

Educació Especial, s’afavorirà al mateix temps

aules de la seu. D’aquests 104 diplomats, 65 són

l’estabilitat del personal docent de les Pitiüses.

mestres d’Educació Infantil, 10 són diplomats en

Primer curs de postgrau exclusiu
per a la Seu d’Eivissa

Ciències Empresarials, 10 són mestres especialisPel que fa a la seu menorquina de la UIB, 186

tes en Llengua Estrangera, 16 han acabat la diplo-

Cobrir un buit existent a les illes d’Eivissa i

alumnes han seguit cursos reglats durant l’any

matura de Turisme i 3 la de Telemàtica.

Formentera en l’àmbit dels estudis tributaris i

acadèmic que ara acaba, però 396 persones han

Més informació: http://www.uib.es/ca/extensions/

atorgar una formació eminentment pràctica enfocada bàsicament al terreny de l’assessoria fiscal,
són els dos objectius essencials del Curs
d’Especialista Universitari en Sistema Impositiu i
Procediments Tributaris, la primera edició del
qual s’ha dut a terme a la Seu universitària
d’Eivissa de manera exclusiva.

Es tracta d’un curs de postgrau de 176 hores teòriques i cent de pràctiques en empreses, amb un
total de 27,6 crèdits. La primera edició començà
el dia 9 de febrer i acabà el dia 28 de juny. El curs
s’adreça a diplomats en Empresarials, llicenciats
en Administració d’Empreses, Economia i Dret i a
aquelles persones que hi estiguin interessades i
acreditin uns coneixements suficients en matèria
tributària. El curs, primer que s’imparteix a la Seu
universitària d’Eivissa i Formentera d’una manera
exclusiva, és dirigit pel doctor Eugeni Aguiló,
catedràtic de la UIB, i coordinat pels professors
Maria Antònia Truyols i Antoni Costa.

16 que vol ser present a tots els pobles,

Sóller i Algaida s’incorporen a la xarxa
de centres universitaris
La xarxa de centres universitaris als pobles de les

tualitat ja són vint-i-un els centres repartits arreu

centres universitaris als municipis desenvolupin

Illes ha registrat durant aquest curs dues noves

de les Illes. En aquest sentit, és un desig del

una tasca d’apropament als instituts de secundà-

incorporacions: els centres d’Algaida i Sóller,

Rectorat de la UIB que els centres universitaris

ria per tal de familiaritzar els alumnes amb la UIB

mentre avancen els treballs per tal de fer el

als municipis es converteixin en una xarxa molt

i aportar-los tota la informació sobre els estudis

mateix a Formentera.

activa de dinamització cultural. Amb aquest

superiors i les possibles sortides professionals.

objectiu, des de la UIB es fomenta que siguin els
La xarxa de centres de la UIB als municipis de

ajuntaments els que proposin les activitats (semi-

La Universitat ha encetat durant aquest curs

les Illes, tot i ser una iniciativa encetada anys

naris, conferències, etc.) que s’hagin de fer als

diverses iniciatives formatives adreçades als res-

enrere, durant el Rectorat del doctor Llorenç

centres, mentre que la UIB es reserva el paper

ponsables d’aquests centres. Es tracta de reu-

Huguet, és una de les línies prioritàries de l’equip

de dotar els centres dels especialistes per dur-les

nions periòdiques amb les persones que duen a

rectoral presidit pel doctor Avel·lí Blasco. En l’ac-

a terme. També és un desig del Rectorat que els

terme la tasca de mantenir viva la presència de la
UIB als pobles de les Illes amb l’objectiu de formar-los en els distints serveis que des de diferents entitats, departaments i seccions de la
Universitat poden ser útils no solament als alumnes sinó també a la població d’aquests municipis.

L’estructura de la UIB, l’accés a la Universitat, les
vies i els requisits i el reglament acadèmic, les
gestions administratives que es duen a terme a
través de les secretaries o un curs d’informàtica
bàsica han centrat algunes d’aquestes trobades
formatives amb els responsables dels centres.

En l’actualitat la UIB té centres oberts a: Alcúdia,
Manacor, Andratx, Muro, Binissalem, Pollença,
Calvià, Porreres, Campos, Santa Margalida,
Capdepera, Santanyí, Ciutadella de Menorca, sa
Pobla, Felanitx, Sencelles, Inca, Son Servera,
Llucmajor, Algaida i Sóller.
Més informació:
http://www.uib.es/ca/organitzacio/

Quaranta-vuit professors participaren en els
cursos de la UOM als pobles
La voluntat de divulgar els diferents àmbits del coneixement i de la cultura i

en el programa.

d’integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears és el que va impulsar el

La UOM, la responsable de la qual és la doctora Maria Antònia Manassero,

cicle de conferències programat per la Universitat Oberta per a Majors

és un programa impulsat per la UIB i dependent del Vicerectorat de

(UOM) als pobles de Mallorca. Amb col·laboració dels ajuntaments on s’im-

Projecció Cultural, que dirigeix la doctora Francesca Lladó. Té uns clars

parteix formació, el Govern de les Illes Balears, les conselleries d’Educació i

objectius: integrar la gent gran dins el context sociocultural de la Universitat,

Cultura i de Presidència i Esports, el Consell de Mallorca, l’Institut Balear

trencant d’aquesta manera els guetos per raons d’edat; potenciar una altra

d’Afers Socials i la Banca March, enguany l’edició de la Universitat Oberta

percepció i imatge de la gent gran; possibilitar l’intercanvi de coneixements

per a Majors als pobles ha arribat a tretze municipis de Mallorca: Alcúdia,

i experiències entre la gent gran; fer possibles les relacions intergeneracio-

Andratx, Calvià, Capdepera, Felanitx, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro,

nals; divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura; i integrar la

Porreres, Santa Margalida, la Pobla i Son Servera.

UIB dins la societat de les Illes Balears.

Els distints departaments universitaris s’abocaren a aconseguir que aquesta
iniciativa fos un èxit. Així, un total de quaranta-vuit professors participaren

Mes informació:
http://www.uib.es/uom/
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Allau de mesures per facilitar la recerca
i la mobilitat dels investigadors
Ajudar els investigadors en la seva tasca, alleuge-

taments i instituts universitaris de recerca de la

des del passat dia 1 de setembre la professora del

rint-los de tasques administratives i establint ajuts

UIB. En aquest sentit, la UIB ha estat seu d’un

Departament de Química Gemma Isabel Turnes

econòmics per tal de fomentar la mobilitat, la rea-

gran nombre de congressos, simposis, seminaris,

és directora de Promoció de la Recerca.

lització d’estades en altres universitats i l’assistèn-

jornades i cursos, tant d’àmbit nacional com

També la tasca diària de l’investigador als distints

cia a fòrums científics, congressos, seminaris, ha

internacional, durant el curs que ara acaba, tal

laboratoris de la UIB ha estat motiu d’atenció pre-

estat una prioritat del Vicerectorat d’Investigació i

com es pot comprovar a la llista adjunta a aques-

ferent. En aquest àmbit s’ha considerat, des del

Política Científica durant el curs 2003-2004. Per

ta mateixa pàgina.

Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, la

aconseguir aquestes fites s’han dut a terme un

importància que els laboratoris comptin amb tèc-

seguit d’iniciatives entre les quals cal destacar un

A més de l’ajut econòmic i logístic als investiga-

nics de suport als grups de recerca. Per aquest

nou programa d’ajuts, iniciat l’any 2004, amb un

dors per impulsar la celebració de trobades cien-

motiu el Consell de Govern de la UIB aprovà un

pressupost de 267.380 euros per a estades de

tífiques a la UIB, s’ha aprovat també una nova

programa d’ajuts per cofinançar places de tèc-

treball d’investigadors a l’estranger per una dura-

normativa per regular la concessió d’ajuts per

nics, preferentment de nivell FP2, amb la finalitat

da mínima de dues setmanes i per a estades de

estades breus de professors convidats.

de realitzar tasques de suport en el marc de pro-

treball d’investigadors a Espanya, per una durada
mínima de quatre setmanes.

jectes de recerca finançats. D’aquesta manera, la
Per tal de poder avaluar les sol·licituds dels inves-

UIB finança el 50% del cost total de cada plaça,

tigadors als programes d’ajut i promoció de la

que inclou la seguretat social, i el grup de recer-

Paral·lelament un segon programa d’ajuts s’ha

recerca, es va crear la comissió avaluadora de

ca finança la resta.

adreçat a tots els investigadors adscrits a depar-

l’Oficina de Suport a la Recerca. D’altra banda,

Més informació: http://www.uib.es/ca/recerca/

CONGRESSOS I JORNADES CIENTÍFIQUES IMPULSATS PER LA UIB
De setembre de 2003 a juliol de 2004
10/9 – 12/9. IV Jornades de Filosofia 2003 Art i Filosofia.

1/4 – 2/4. I Jornades Internacionals Lul·lianes.

16/9 – 20/9. VIII Congrés Hispanolusità de Fisiologia Vegetal.

1/4 – 2/4. IV Jornades d’Educació Social 2004.

22/9 – 24/9. Sisè Congrés Català d’Intel·ligència Artificial.

5/4 – 7/4. Congrés internacional GEO 600 .

25/9 – 26/9. III Seminari Mediterrani sobre Desenvolupament

6/4. I Jornada d’Anàlisi de l’Especialitat de Restauració a les Illes Balears.

Internacional Comerç internacional i desenvolupament.

18/5. Seminari LINKECOL (Linking Comunnity and Ecosistem Ecology), i

27/9. Congrés internacional Dynamics Days Europe.

de la reunió de la xarxa internacional de recerca en biodiversitat marina

29/9 – 3/10. Congrés Internacional SOHO 13.

MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning).

5/11 – 7/11. Jornades Tècniques RedIRIS 2003..

3/6 – 4/6. XIV Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris de la Xarxa

17/11 – 21/11. Congrés Internacional Francesc de Borja Moll.

d’Universitats Institut Joan Lluís Vives.

21/11 – 22/11. I Jornades Nacionals de Fisioteràpia de la Universitat de

13/6 – 18/6. IX Congrés Internacional en Tecnologies de Software Fiables

les Illes Balears.

Ada-Europe’04.

21/11 – 22/11. Jornades tècniques Sistemes Energètics Avançats i les

16/6 – 18/6. Seminari: La Gestió Municipal dels Riscs Territorials.

seves Aplicacions.

Presentació del projecte QUATER: Municipi segur.

28/11 – 29/11. IV Jornades de Pràctica Psicomotriu. El cos i la imatge.

21/6 – 26/6. V Workshop Internacional Vicente Javier Benedí.

12/12. Jornada Internacional de Teoria i Praxi de la Geografia Turística en

Mecanismes de resistència antimicrobial. Una aproximació pràctica.

el segle XXI.

25/6 – 26/6. I Jornades Hispanoamericanes de Dret Constitucional. La
descentralització política i administrativa.
30/6 – 2/7. Congrés Internacional sobre Disseny Econòmic. SED 2004.

18 que transfereix resultats a la societat;

Tres patents de la UIB, cedides a empreses
per a la seva explotació
Tres patents de la UIB, en aquest cas del Laboratori d'Investigació en Litiasi

Precisament un projecte empresarial basat en la utilització de fitat per via

Renal, han estat cedides durant aquest any acadèmic a empreses per tal de

tòpica encapçalat per dos dels inventors, els doctorands Joan Perelló i

desenvolupar productes per a la seva comercialització.

Bernat Isern, va obtenir el primer premi del III Concurs d'Innovació Illes

En primer lloc, al gener es presentava públicament un nou producte funcio-

Balears 2003 en la modalitat de plans de negoci d'empreses innovadores de

nal: Galefit, desenvolupat per l'empresa Galletes Rossellons de Porreres, i

base tecnològica de nova creació. Sanifit (aquest és el nom de l’empresa

consistent en les galetes d'oli, típicament mallorquines, però enriquides

projectada) es dedicarà a la investigació i comercialització de productes der-

amb germen de garrofí, ric en fitat, un antioxidant i un inhibidor de la litiasi

moestètics que continguin fitat. Com a contrapartida a la cessió de la patent,

renal, que a més s'ha demostrat que té un important paper preventiu en el

la UIB rebrà un percentatge anual dels beneficis obtinguts per les vendes

càncer de còlon, a més de ser un aliment de gran vàlua nutricional perquè

dels productes desenvolupats. La nova empresa, que compta també amb

aporta oligoelements, aminoàcids i vitamines A i B.

un tercer soci, el grup TAC (amb participació de Sa Nostra i la Clínica

D'altra banda, a partir d’enguany el kit d'autodiagnòstic per a la litiasi renal

Planas), s'ubicarà a la incubadora d'empreses del ParcBIT i disposa de mig

patentat pel Laboratori l'any 1995, ha estat finalment comercialitzat per a tot

any per començar l'activitat.

el

món

per

l'empresa

multinacional

alemanya

SARSTEDT,

Aktiengesellschaft & Co., que n'ha adquirit la patent. La SARSTEDT és una

Una vintena de patents nacionals actives

companyia dedicada essencialment a la producció d'instrumental clínic. El

La UIB te una vintena de patents nacionals actives i sis patents internacio-

seu fundador va ser qui proposà a la multinacional farmacèutica Bayer

nals. El novembre de 2003 foren presentades públicament algunes d’a-

envasar l'aspirina en tubs de plàstic, per la qual cosa fundà una empresa

questes patents a la seu de la Confederació d’Associacions Empresarials de

després de la Segona Guerra Mundial únicament dedicada a elaborar els

les Illes Balears, entre elles les del propi Laboratori de Litiasi Renal ; la

coneguts tubs.

desenvolupada pel doctor Bartomeu Estrany –un sistema que transforma el

Mentre aquestes dues patents eren transferides a la indústria per tal de

senyal elèctric general pels ulls d’un usuari en impulsos que controlen el

desenvolupar productes per a l’ús general de la població, el laboratori de

cursor de l’ordinador-, el blanquejador dental enzimàtic del grup d’Estudi de

Litiasi Renal registrava la seva setena patent, de la qual són inventors els doc-

Fisiologia de la Nutrició; o el disseny de l’àcid hidroxioleic per part del grup

tors F. Grases, J. Perelló i Bernat Isern. Es tracta del resultat d'una línia de

d’investigació de biomedicina molecular i cel·lular que dirigeix el doctor

recerca iniciada a finals de 2003, quan el grup d'investigadors del laboratori

Pablo Escrivà, una molècula amb un efecte hipotensor vint vegades supe-

volgué assajar diverses experiències per tal d'aconseguir augmentar les taxes

rior a l’àcid oleic. Des de 2003, mitjançant un conveni amb la UIB, la

de fitat absorbible per l'organisme i incrementar els nivells d'aquest antioxi-

Fundació Genoma España s’ha implicat en el desenvolupament d’un fàrmac

dant en plasma. Finalment s’aconseguí mitjançant l’aplicació via tòpica.

basat en aquesta molècula.

oberta al món i solidària, 19
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La UIB coopera amb universitats de països empobrits
Millorar les condicions de vida i de treball dels

pus universitari sobre la situació dels països

sensibilització. Amb aquests ajuts es dóna suport

països menys desenvolupats, enfortint els siste-

empobrits i la cooperació; activitats de recollida

a les següents activitats organitzades per alum-

mes universitaris d'aquests països i promocio-

de recursos econòmics i tècnics, donacions o

nat, professorat i personal d’administració i ser-

nant la formació dels recursos humans, així com

altres per aportar als projectes de cooperació

veis de la UIB:

participar en la recerca per al desenvolupament;

que farà la UIB, etc.

fer créixer el sentiment de solidaritat i els hàbits

- Activitats diverses de sensibilització (conferències, taules rodones, etc.) adreçades a la comu-

de consum, comerç i producció justs i responsa-

Premi de recerca sobre cooperació internacio-

nitat universitària i a la societat de les Illes en

bles, des d'una perspectiva sostenible de desen-

nal. El premi vol ser una motivació per als inves-

general:

volupament; i coordinar actuacions entre distints

tigadors en un tema en què es disposa de pocs

(cicle de conferències); Les reserves de la bios-

agents de la cooperació al desenvolupament, són

recursos dedicats a la recerca. Alhora són objec-

fera a Cuba, un exemple de desenvolupament

els tres objectius essencials dels quatre convenis

tius d’aquesta acció poder col·laborar en la for-

sostenible (cicle de conferències); Apropem el

de col·laboració que han signat des de l’any

mació de futurs investigadors i poder transferir

comerç just a la UIB (conferències, exposi-

2001 la UIB i la Conselleria de Presidència i

resultats de la recerca a les pràctiques.

cions...); Jornades sobre Dret internacional

Esports en matèria de cooperació al desenvolu-

Conflictes bèl·lics en el món actual

Humanitari (conferències, taula rodona i exposi-

pament.

Convocatòria d’ajuts per realitzar projectes de

ció de materials); Educar per a la convivència. La

El quart d’aquests convenis, signat durant el

cooperació al desenvolupament. Té com a

interculturalitat com a valor (conferències,

curs 2003-2004, possibilita dur a terme un

objectiu donar suport a projectes de cooperació

debats i taules rodones) i Cine fòrum per a la glo-

seguit de projectes impulsats pel Vicerectorat de

al desenvolupament elaborats per equips de la

balització social.

Relacions Exteriors, que fan efectiva aquesta

comunitat universitària.

cooperació al desenvolupament. Alguns d’aquests projectes són:

re configuració: Tecnologia per al desenvolupaA més d’aquestes activitats, la UIB en realitza

ment humà: processos participatius, i Economia,

d’altres amb el 0,7% del pressupost d’ingressos

desenvolupament i cooperació.

La tercera edició del curs de postgrau

propis que hi destina. El més destacable de les

d’Especialista

Cooperació

realitzacions del curs 2003-2004 és la I

Internacional i la quarta del Seminari Mediterrani

Convocatòria d’ajuts per a accions de formació i

Universitari

en

- Preparació i impartició d’assignatures de lliu-

Més informació:
Vicerectorat de Relacions Exteriors
http://www.uib.es/servei/sri/

sobre Desenvolupament Internacional, junt amb
una oferta creixent de cursos de curta durada
(La cooperació al desenvolupament: conceptes
bàsics; Drets humans i situacions de conflicte en
el món; Logística; Elaboració de webs de les
ONGD), consoliden el paper de la UIB en la formació dins l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. A aquestes activitats formatives hi
hem d’afegir el Curs sobre turisme sostenible,
emmarcat en el programa Azahar de cooperació
en temes mediambientals a la Mediterrània,
adreçat a la formació de tècnics en aquest àmbit.

Beques per a la realització de pràctiques d'alumnes de la UIB en països en vies de desenvolupament, durant el curs acadèmic 20042005. Es tracta de trenta beques per a pràctiques d’alumnes en països empobrits, en el marc
de projectes que financen la Direcció General de

Etiòpia: Tres puntes d’alba

Cooperació o altres organismes, i difusió de les
activitats realitzades.

L’exposició Etiòpia: tres puntes d'alba, les autores de la qual, Marina Estarellas i Susana Pulido, foren
beneficiàries de sengles beques per a la realització de pràctiques en països empobrits durant el curs

Programa de voluntariat universitari en temes

2002-2003, és un exemple de difusió de la tasca feta pels alumnes en el marc del conveni en matèria

de

de cooperació al desenvolupament entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

cooperació

per

al

desenvolupament.

L’objectiu és implicar un ampli ventall de perso-

Marina Estarellas i Susana Pulido realitzaren una estada per fer pràctiques de la seva especialitat,

nes joves en activitats de cooperació al desenvo-

Educació Social, al Centre Africà per al Gènere i el Desenvolupament (ACGD), un organisme dependent

lupament a través d’una borsa de voluntariat uni-

de la Comissió Econòmica per l'Àfrica de les Nacions Unides i que té la seu a Addis Abeba, capital

versitari, que dugui a terme, entre d’altres activi-

d'Etiòpia. El contingut de l'exposició, que es pot visitar a Sa Riera i que també viatjarà a les seus de

tats, la celebració d’una diada anual en el cam-

Menorca i d’Eivissa, fou el testimoni de l'experiència d'aquestes ja titulades de la UIB a Etiòpia.

20 impulsora de la mobilitat i l'intercanvi;

98 alumnes han fet estades en universitats europees
El nombre de participants en el programa SICUE entre universitats espanyoles s’ha duplicat respecte al curs 2002-2003
ERASMUS és un programa de la Unió Europea
que, entre d'altres accions, pretén facilitar la
mobilitat dels estudiants entre les universitats
europees. Els estudiants que participen al programa no han de pagar matrícula a la universitat
de destinació (ja que es paga a la UIB) i reben
un ajut de 150 euros mensuals, a més d'un complement atorgat per la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears i per
alguns ajuntaments. La durada mínima de l'estada a l'altre país és de tres mesos; la màxima és
d'un curs acadèmic, i els estudis realitzats a la
universitat de destinació són convalidats a la universitat d'origen, d'acord amb les qualificacions
obtingudes.

En total hi ha 156 acords bilaterals ERASMUS
signats que poden permetre una mobilitat d'estudiants per a un total de 306 places. Durant l'any

de mobilitat, que permet als estudiants que

mentals i assistir a cursos o seminaris en altres

acadèmic 2003-2004 han marxat 98 alumnes

s'han matriculat d'estudis oficials en universitats

universitats de l’IJLV. Se n’han beneficiat un total

(37 homes i 61 dones), i l’estada mitjana ha estat

espanyoles realitzar una estada acadèmica d'una

de 16 doctorands.

de gairebé set mesos per estudiant. Aquest curs

durada d'entre tres i nou mesos en una altra uni-

acadèmic s'ha incrementat el nombre d'estu-

versitat espanyola i obtenir un reconeixement

Quant a convenis de mobilitat d'alumnat, durant

diants de la UIB participants al programa de

automàtic dels resultats obtinguts. Enguany la

el curs 2003-2004 s'han tramitat diversos acords

mobilitat i s’han superant les participacions

UIB ha duplicat l'alumnat de la UIB que ha par-

específics de col·laboració amb la Universitat

registrades els dos cursos anteriors. Els països

ticipat en el programa SICUE-Sèneca respecte a

Estatal de Turisme i Lleure de Soci, Rússia (per a

que han registrat una demanda més gran són

les dades del curs 2002-2003. D'altra banda, la

pregrau); la Universitat Estatal de Gestió, Rússia

Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. Quant als estu-

UIB ha acollit deu estudiants d'altres universitats

(un per a pregrau i un amb l'Escola de Turisme)

dis, els estudiants de Turisme són els més nom-

espanyoles.

i l’Acadèmia Internacional Russa de Turisme
(RIAT) de Skhodnya; així com amb la Universitat

brosos (28).
A aquests dos programes de mobilitat cal afegir-

de Colima, Mèxic.

D'altra banda, la UIB ha acollit durant aquest

n’hi un altre: el programa DRAC, que té com a

curs 84 alumnes de distintes universitats europe-

objectiu potenciar la mobilitat de tots els esta-

En el marc dels convenis amb universitats ame-

es que l'han escollida com a universitat de destí

ments de la comunitat universitària de les institu-

ricanes, es produïren intercanvis amb les univer-

dins el mateix programa ERASMUS. El nombre

cions membres de l’Institut Joan Lluís Vives. Per

sitats de Texas i Wisconsin, als Estats Units, i

de dones també és molt superior al d'homes: 60

assolir aquest objectiu, el programa conté tres

amb la Universitat de Guanajuato, a Mèxic.

dones i 24 homes. Quant els estudis, també són

accions adreçades als estudiants. L'acció DRAC-

Finalment, al mes d'abril es publicà la primera

els de Turisme els que registren una major

Estiu es concreta en ajuts per assistir als cursos

convocatòria de places per a alumnes de la UIB

demanda (22), seguits de Dret i Educació (10

o activitats que figuren a la Guia de cursos d’es-

per realitzar un període d'estudis en universitats

tiu de l’IJLV, En aquesta edició 2003-2004, hi

dels Estats Units i Iberoamèrica durant el curs

hauran participat 14 estudiants .

acadèmic 2004-2005.

La Conferència de Rectors de les Universitats

A l'acció DRAC-Hivern tant es preveuen ajuts per

D’altra banda, per tal d’impulsar la mobilitat de

Espanyoles (CRUE) va impulsar el SICUE

fer estades d'una durada mínima de tres mesos i

l’alumnat de la UIB i facilitar estades a la nostra

(Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris

màxima de nou en universitats de l’IJLV que tin-

universitat d’alumnes procedents d’altres univer-

d’Espanya) a fi i efecte de facilitar els intercanvis

guin signat un conveni SICUE/DRAC com ajuts

sitats, el Consell de Govern ha aprovat durant el

d'estudiants entre les universitats espanyoles

per fer estades curtes, inferiors a quinze dies,

curs una Normativa de mobilitat de l’alumnat

que han signat acords bilaterals. L'alumnat del

assistir a cursos, seminaris o altres activitats cul-

que garanteix el reconeixement dels estudis i

programa SICUE pot demanar una beca o ajuda

turals que no es prevegin al DRAC-Estiu. Durant

inclou un nou tipus d’estudiant, el visitant o free

per realitzar aquest intercanvi a través del pro-

el curs 2003-2005 un total de 11 estudiants han

mover, que provinent de qualsevol universitat

grama Sèneca.

realitzat estades segons aquesta darrera modali-

d’arreu del món pot cursar a la UIB una part dels

tat. La tercera acció, DRAC - Formació Avançada,

seus estudis.

Durant el curs 2003-2004, un total de 29 alum-

gestiona ajuts destinats principalment als estu-

nes de la UIB han participat en aquest programa

diants de doctorat per realitzar estades departa-

cadascun).

El programa SICUE

Més informació: http://www.uib.es/servei/sri/
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Alumnes, postgraduats i estudiants
estrangers poden realitzar pràctiques en
entitats publiques i empreses privades

Miquel Carrió, elegit president de
la Xarxa Espanyola de Fundacions
Universitat-Empresa

Fins al curs 2003-2004 els programes de coope-

una tendència a l'alça des de 1996 tot i que la

ració educativa, aquells que posen en contacte

taxa global d'atur a l'Estat espanyol ha baixat, un

l'estudiant, futur titulat, amb el món de l'empre-

programa d'aquest tipus pretén impulsar la

sa, romanien oberts tan sols als alumnes de pri-

incorporació temporal dels joves titulats a corpo-

mer i segon cicle. Això s'havia mostrat clarament

racions locals, institucions i empreses públiques,

insuficient a causa de la conveniència i en molts

per, en la mesura que sigui possible, pal·liar la

El director gerent de la Fundació Universitat-

casos la necessitat que els joves titulats i els

manca d'experiència i possibilitar la inserció pos-

Empresa de les Illes Balears, Miquel Carrió

alumnes de cursos de postgrau realitzin pràcti-

terior al teixit empresarial illenc.

Servera, va ser elegit el passat mes de febrer pre-

ques en entitats públiques i privades que com-

El segon reglament aprovat pel Consell de

sident de la Xarxa Espanyola de Fundacions

plementin la formació rebuda a les aules univer-

Govern permetrà a l'alumnat de cursos de post-

Universitat-Empresa (REDFUE). A més de

sitàries. Per aquest motiu el Consell de Govern el

grau (títol d'especialista universitari i títol de màs-

Miquel Carrió, com a president, el comitè execu-

passat mes de novembre aprovà un conjunt de

ter universitari) realitzar pràctiques en entitats

tiu de la REDFUE, màxim òrgan de govern d'a-

normatives que han omplert el buit existent

públiques i privades amb la finalitat de conèixer

quest associació, es completa amb dos vicepresi-

quant a reglamentació de les situacions indica-

el funcionament de les esmentades entitats, els

dents: Martín Silván Gutiérrez-Cortines, director

des. Aquestes normatives són: el programa TUO

seus mètodes i les seves tècniques de treball i

del Centre Universitat-Empresa de Cantàbria, i

(titulats universitaris a l'ocupació); el Reglament

organització, així com contrastar i desenvolupar

Jordi Estalella Limiñana, director gerent de la

de pràctiques en entitats públiques i privades

en la pràctica els coneixements teòrics adquirits.

Fundació Universitària de Las Palmas de Gran

d'estudis de formació de postgrau de la UIB; i la

Aquestes pràctiques es faran com a complement

Canaria. En l'actualitat la REDFUE és composta

normativa per a la realització de pràctiques en

o com una part de la programació docent dels

per vint-i-set entitats, corresponents a setze

empreses per a estudiants universitaris estran-

estudis que s'estan cursant i la relació amb la

comunitats autònomes i vinculades a un total de

gers que realitzen cursos d'idiomes a la UIB. En

institució pública o l'empresa privada serà abso-

trenta-sis universitats espanyoles, i a més d'un

tots els casos, la gestió de les pràctiques i el

lutament formativa, de manera que no es pot

miler d'organitzacions empresarials, entitats

seguiment de cada alumne és competència de la

establir cap relació contractual de caràcter admi-

financeres i cambres de comerç d'arreu de tota la

Fundació Universitat-Empresa de les Illes

nistratiu, civil, laboral o mercantil entre l'estu-

geografia espanyola. Aquestes vint-i-set entitats

Balears.

diant i l'empresa. L'alumne no realitzarà les pràc-

associades a la REDFUE gestionen anualment

Fomentar la inserció professional dels joves titu-

tiques com a titulat universitari, només com a

projectes i activitats per un valor superior als 158

lats és l'objectiu essencial del programa TUO

estudiant d'un determinat curs de postgrau de la

milions d'euros.

(titulats universitaris a l'ocupació). Davant les

UIB. Les pràctiques poden ser voluntàries, però

xifres d'universitaris desocupats a l'INEM, amb

també obligatòries, d'acord amb el que figuri en

Més informació: http://www.redfue.es/portada.asp

el projecte de curs aprovat.
Finalment, la tercera normativa aprovada durant
aquest any acadèmic pel Consell de Govern
regula la realització de pràctiques d'estudiants
estrangers que són a la UIB per seguir cursos
d’idiomes. La reglamentació respon en aquest
cas a la demanda creixent d'altres universitats
per tramitar pràctiques per als seus estudiants,
sobretot en empreses turístiques.

Èxit d’assistència a les taules rodones sobre sortides professionals
Durant els mesos d'octubre i novembre de 2003 es dugueren a terme un total de tretze taules rodones dedicades a les sortides professionals dels diferents
estudis que s'imparteixen a la UIB. L'objectiu principal d'aquestes taules rodones era orientar els estudiants o els recents titulats universitaris sobre les sortides professionals dels seus estudis amb la intenció de facilitar-los la seva transició al món professional. Foren organitzades pel Departament d'Orientació i
Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-Empresa, que és cofinançat per la Unió Europea - Fons Social Europeu, el Govern de les Illes Balears
i la Conselleria de Treball i Formació. La realització d'aquesta activitat va ser possible gràcies a la col·laboració i l’assessorament de les diferents facultats i
escoles de la UIB i hi participaren setanta ponents, entre professors, professionals i empreses representatives de les diferents sortides professionals de cada
un dels estudis. L'assistència per part d'estudiants i recent titulats va ser massiva i entre totes les taules rodones es comptabilitzaren 1.263 assistents. L’èxit
obtingut animà la FUEIB a dur a terme una segona tongada de catorze taules rodones més, que es feren al mes de febrer.
Més informació: www.fueib.es
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Més de 2.200 alumnes i titulats es beneficien anualment
dels serveis d'orientació i inserció laboral

Apropar la Universitat al món empresarial és l'objectiu últim del
Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), que dirigeix Maria
del Mar Socies, un servei dependent de la Fundació Universitat-Empresa i
que va ser creat l'any 1997.
Quan el DOIP inicià les seves tasques, l’any 1997, els titulats inscrits a la
borsa de treball que gestiona eren 924, i el curs següent ja arribaven als
1.540. Actualment, més de 2.200 alumnes i titulats es beneficien anualment dels serveis d'orientació i inserció laboral de la Fundació.
El titulat troba en el DOIP un àmbit d'assessorament i orientació i un equip
que fa el seguiment de la seva inserció laboral. El ventall d'eines és molt
divers: des de cursos de postgrau i màsters gestionats per la Fundació, fins
a sessions personalitzades d'orientació laboral. En aquestes sessions el titulat aprèn com cal comportar-se en una entrevista de treball i com s'ha d'e-

nerades, tant en empreses privades com en entitats públiques. L'objectiu

laborar un curriculum vitae i és format en matèria de legislació laboral i

final és reforçar la formació adquirida a les aules i fer possible un primer

assessorat en altres tècniques i recursos de recerca de treball. A més, a tra-

contacte amb l'empresa. Els dos últims cursos el DOIP ha gestionat més de

vés del programa TUO (titulats universitaris a l'ocupació) el departament

460 convenis per curs, tasca en què ha recollit excel·lents resultats. Ho

gestiona beques remunerades de formació pràctica en entitats públiques.

demostra que dos de cada deu estudiants que realitzen aquest tipus de

Durant el curs passat pogueren gaudir d'una beca del programa 46 nous

pràctiques ingressen, una vegada acabats els estudis, a la plantilla de l'em-

titulats.

presa que els ha acollit.

Les 453 ofertes laborals (que afectaren 415 empreses) gestionades pel DOIP

Durant aquest curs el DOIP haurà gestionat fins a 59 beques corresponents

durant el curs passat confirmen la intensa tasca desenvolupada pel servei.

al programa Leonardo da Vinci, que, amb la col·laboració de la CAEB, hau-

No obstant aquesta tasca realitzada amb els titulats, el departament està

ran permès que titulats i estudiants puguin fer estades de pràctiques en

obert també a qualsevol estudiant que pugui acreditar la residència a les

empreses europees.

Illes Balears i hagi superat el 50 per cent dels crèdits o assignatures dels
estudis. En aquest cas, El DOIP gestiona la realització de pràctiques remu-

Alguns convenis signats amb empreses durant el curs 2003-2004
• Pràctiques dels alumnes de la Facultat de Dret. Els alumnes de la Facultat
de Dret de la UIB ja poden realitzar pràctiques d'assessoria jurídica en empreses mallorquines, gràcies a un conveni de col·laboració signat abans d’iniciarse el curs entre la UIB i la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM).
• Col·laboració amb el Centre Ocular Oftalmèdic. Gràcies a l’acord signat entre
la UIB i el Centre Ocular Oftalmèdic, s'establiran programes de cooperació i
col·laboració continuada en el camp dels treballs, les manifestacions, la docència, la formació i les divulgacions científiques en el camp de l'oftalmologia.
• Escoletes de Calvià. Els alumnes de l'Escola Universitària Alberta Giménez
que tinguin la seva residència al municipi de Calvià podran fer pràctiques a
les escoletes municipals gràcies a un acord de col·laboració que fou signat el
dia 9 de febrer pel batlle de la localitat, Carlos Delgado, i la directora de
l'Escola, María Teresa Villar.
• Agents Immobiliaris. Els estudiants del títol propi de la UIB de Graduat en
Estudis Immobiliaris podran disposar de beques per a la realització de pràctiques en agències immobiliàries o oficines dels membres del Col·legi Oficial
d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, en virtut d'un conveni signat
per aquesta entitat col·legial i la UIB.
• Hotetur. Cada any deu estudiants de quart curs de la titulació de Direcció
Hotelera Internacional de l'Escola d'Hoteleria de la UIB podran realitzar pràc-

Més informació: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
www.fueib.es
fdoip@uib.es

tiques a la cadena Hotetur en virtut d'un conveni signat entre ambdues entitats per tal de promoure la formació i la posterior integració en el mercat laboral dels alumnes. Al mateix temps, l'acord signat també inclou cursos de formació adreçats a la plantilla de la cadena hotelera per millorar-ne la qualificació, cursos que serien impartits per l'Escola d'Hoteleria.
• Clínica Planas. La UIB i Clínica Planas col·laboraran en els àmbits de la
recerca i la formació. Els alumnes d'Infermeria, Fisioteràpia i Empresarials
podran realitzar pràctiques a la institució sanitària.
• Cemex España. El dia 30 de juny se signà un conveni de col·laboració
acadèmica entre la UIB i Cemex España. l'objectiu és desenvolupar programes de docència, investigació, difusió i pràctiques empresarials relatives a la
utilització sostenible del ciment i dels materials derivats, en el marc de la titulació d'Arquitectura Tècnica de la UIB. Cemex España dóna suport a les activitats de la Universitat en la realització de pràctiques a la cimentera de Lloseta
per part dels alumnes del Màster de Prevenció de Riscs Laborals.
• Clínica Rotger. Desenvolupar l'intercanvi i la cooperació en els camps de la
docència i la investigació, i incloure l'intercanvi d'informació i publicacions,
així com de personal docent i investigador, per complementar cursos oferts a
les respectives institucions, seminaris i estudis d'investigació conjunts i l'accés a equips i materials específics, entre d'altres activitats, és l’objectiu del
conveni entre la UIB i la Clínica Rotger signat el passat mes de juny.
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Docents i investigadors, laboratoris i alumnes han vist valorats i recompensats els seus esforços.
Sens dubte, ells són els protagonistes, els que han recollit els fruits de la seva empenta i tenacitat

2003-2004, els protagonistes
Guardons i nomenaments, la crònica d’aquells que destacaren per la seva tasca
Jean Dausset és el segon premi Nobel membre del Claustre de la UIB i un
dels protagonistes indiscutibles de l'any acadèmic 2003-2004. El doctor
Dausset va ser investit honoris causa per la UIB i obre, amb tot el dret que
el seu expedient li atorga, aquesta crònica, que vol ser un petit recull de tots
aquells membres de la comunitat universitària que s'han destacat per una
o altra raó durant els mesos passats.

Nascut el 19 d'octubre de 1916 a Tolosa de Llenguadoc, Dausset va descriure el 1958 el primer antigen leucocitari (Mac) del futur sistema HLA
(Human Leucocyte Antigens), al qual dedicà tots els esforços en investigació. Aconseguí demostrar la importància del sistema en els trasplantaments
i el 1972 va dirigir la investigació que definí els grups HLA en distintes
poblacions. La seva investidura com a doctor honoris causa de la UIB no
solament va ser un homenatge sentit a un home de ciència sinó un acte
refermador del paper de l'educació com a principal eina per a la superació
dels principals reptes que té la humanitat.

"Hi ha moltes classes diferents d'investigació (investigació bàsica, investigació estratègica, investigació aplicada, etc.), digué el Rector de la UIB a la
sessió d'investidura del doctor Jean Dausset, "emperò —afegí—, personalment, a mi m'agrada la classificació en la qual només n'hi ha de dos tipus:
la investigació de qualitat i la que no és de qualitat". I la investigació de qualitat fou guardonada aquest curs en la persona del doctor Joaquim Tintoré,
director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (centre mixt
CSIC-UIB), i professor d'Oceanografia de la UIB, que rebia, dia 3 de novembre de 2003, de mans del rei, el premi Alejandro Malaspina de Ciències i
Tecnologies dels Recursos Naturals, que li fou concedit per la investigació
rellevant i innovadora que ha desenvolupat en l'àrea de l'oceanografia, per
la qual cosa ha contribuït de manera significativa al coneixement dels moviments de la mesoescala a la Mediterrània. El premi Alejandro Malaspina és
un dels premis nacionals d'Investigació que cada any atorga el Ministeri de
Ciència i Tecnologia amb l'objectiu de reconèixer el mèrit dels investigadors
espanyols en diferents camps científics i la seva contribució al progrés de la
humanitat.

També al mes de novembre de 2003, el doctor Carles Manera, catedràtic
d'Història i Institucions Econòmiques de la UIB, rebia a la Sala de Graus de
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de
Barcelona el IX Premi Catalunya d'Economia, 2003, un guardó instituït per

Jean Dausset, honoris causa per la UIB.

la Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que
es va fundar l'any 1951 i que té per finalitat l'estudi, la recerca i la difusió

el transcurs del 8th European Financial Markets Convention, el premi Josseph

de la realitat econòmica catalana i de la seva història. El premi li fou con-

de la Vega al millor article de recerca sobre mercats borsaris europeus.

cedit per la seva labor de recerca en el camp de la història de l'economia i
especialment pel volum Història del creixement econòmic de Mallorca,

Han estat molts els guardonats per la seva tasca de recerca, si bé dos

1700-2000.

catedràtics de la UIB i un expresident del Consell Social ho foren per tota la
seva trajectòria professional i vital. Es tracta de Josep Miró Nicolau, catedrà-

D'altra banda el doctor Robert Pascual, professor del Departament

tic emèrit, Román Piña Homs, catedràtic d'Història del Dret i de les

d'Economia de l'Empresa de la UIB, va rebre el dia 3 de juny a Frankfurt, en

Institucions, i el doctor Gabriel Oliver Capó, expresident del Consell Social,
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que malauradament ens ha deixat aquest any. Tots tres han rebut enguany
el premi Ramon Llull, que atorga la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quant a nomenaments, el curs s'iniciava amb un nou Govern a la comunitat autònoma, un nou govern que incloïa dos professors de la UIB, tots dos
del Departament de Física, en càrrecs de responsabilitat: el doctor Climent
Ramis era nomenat director general d'Universitat, mentre que el professor
Eugeni Garcia passava a encapçalar la Direcció General de Recerca,
Desenvolupament i Innovació.

De la psicologia a la meteorologia
Els doctors Jordi Llabrés i Mateu Servera, professors del Departament de
Psicologia, reberen el VIII Premi TEA Ediciones pel seu treball CSAT - Tasca

Doctor Perfecto Cuadrado, catedràtic de Filologia Gallega i Portuguesa
de la Universitat de les Illes Balears.

d'Atenció Sostinguda a la Infància, una prova que serveix per avaluar nins
amb trastorns d'hiperactivitat i d'aprenentatge. El jurat del premi, format per

la ghrelina, un activador de la ingesta alliberada per l'estómac.

experts universitaris de prestigi i tècnics de l'empresa, valorà l'originalitat i la
qualitat tècnica de l'obra, la utilitat pràctica i l’aplicabilitat del treball i l'ade-

Precisament el doctor Andreu Palou havia esta elegit pocs mesos abans pre-

quació a les normes internacionals en matèria d'avaluació i teràpia, entre

sident del Comitè Científic de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària

d'altres criteris.

(AESA). Aquest comitè és l'òrgan
d'avaluació de riscs de l'AESA.

També

del

de

S'encarrega de la coordinació de

Antoni

grups d'experts que proporcionen

Rodríguez-Fornells, professor visi-

els dictàmens científics al Consell

tant de l'àrea de Psicobiologia, era

de Direcció de l'Agència Espanyola

guardonat amb el prestigiós premi

de Seguretat Alimentària.

Psicologia,

internacional

Departament
el

doctor

Susanne

Klein-

Vogelbach-Award 2003 for the

Sense abandonar el Departament

Research of Human Movement. El

de Biologia Fonamental i Ciències

treball premiat analitza els meca-

de la Salut, el professor Josep

nismes cerebrals implicats en la

Antoni Tur va ser nomenat acadè-

correcció de moviments ràpids. El

mic de la Reial Acadèmia de

premi Susanne Klein-Vogelbach es

Farmàcia de Catalunya en un acte

concedeix als investigadors en

que es va fer el juliol de l’any 2003

neurologia, anatomia i ortopèdia
els estudis dels quals s'hagin orien-

a Barcelona.
Membres del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia.

tat a comprendre millor els principis subjacents del moviment humà i de la seva rehabilitació.

D'altra banda, en l'àmbit dels estudis geogràfics, el doctor Miquel Seguí rebia, en un acte que va tenir lloc el
passat dia 22 de juliol al Centre de Cultura Sa Nostra, el premi Albert

De la neuropsicologia a la meteorologia: el doctor Romuald Romero March,

Quintana de la Societat Geogràfica de les Illes Balears, per la seva trajectò-

professor del Grup de Meteorologia del Departament de Física, fou guardo-

ria internacional.

nat amb la medalla PLINIUS 2004, que atorga la Unió Europea de
Geociències (EGU) per promoure el coneixement de les ciències de la Terra

Art, tecnologia i literatura

i el medi ambient, així com les ciències espacials i planetàries.
Després del premi al millor curtmetratge europeu en la seixantena edició del
D’altra banda, el Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia,

Festival de Cinema de Venècia pel treball The Trumouse show, de Julio

que dirigeix el doctor Andreu Palou, recollia dos guardons. Per una banda,

Robledo (MAISCA 2002), el màster de Síntesi d'Imatge i Animació per

el primer premi Roche sobre investigació bàsica en obesitat ha estat conce-

Ordinador (MAISCA) tornà a ser guardonat. Aquesta vegada per la tasca

dit a un treball publicat l'any 2002 per Enrique Rodríguez, Joan Ribot i el

continuada i la gran aportació a la realització de curtmetratges d'animació

mateix Andreu Palou, en el qual els autors investigaren els efectes dels

per ordinador. Així ho considerà escaient el jurat del Festival Internacional

nutrients en l'expressió gènica, i més concretament en els gens relacionats

de Cinema de Mallorca quan, el dia 6 de novembre de 2003, va atorgar al

amb el control del pes corporal.

màster el premi d'Animació. El màster MAISCA l'imparteix un equip d'espe-

El premi fou concedit en el transcurs del VI Congrés de la Societat Espanyola

cialistes dirigit pel professor Juan Montes de Oca al Laboratori d'Infografia i

per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO), celebrat a Cadis els dies 5, 6 i 7 de

Tecnologia Multimèdia Avançada (LADAT) del Departament de Ciències

novembre. D'altra banda, la companyia Glaxo Smith Kline (GSK), en el

Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

transcurs del mateix congrés, premià com a millor comunicació en pòster
sobre recerca bàsica en el camp de l'obesitat un treball, signat per Juana

El V Premi d'Assaig i Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle

Sánchez, Catalina Picó, Paula Oliver i Andreu Palou, centrat en l'estudi de

i Nicolau, premi que atorga el Consell Social de la UIB, va recaure l’any
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El doctor Joaquim Tintoré, director de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (centre mixt CSIC-UIB), en el moment de rebre el premi
Alejandro Malaspina de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals, de mans del rei.

El doctor Romuald Romero
March, guardonat amb la medalla
PLINIUS 2004.

El doctor Carles Manera, guardonat amb el IX Premi Catalunya
d'Economia, 2003.

Imatge del lliurament del premi Sa Nostra d'Investigació 2003.

El doctor Andreu Palou.

El doctor Miquel Seguí, guardonat
amb el premi Albert Quintana de la
Societat Geogràfica de les Illes
Balears.

El doctor Gabriel Oliver Capó.
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Roman Piña Homs, rebent el premi Ramon Llull.

Els doctors Jordi Llabrés i Mateu Servera, professors del Departament de
Psicologia.

2003 en el senyor Joan Campàs Montaner, autor de l'obra L'art en panta-

Desenvolupament lliurat conjuntament pel Govern de les Illes Balears i la

lla. La creació digital a Internet.

UIB pel seu projecte “Ayuda y migraciones: cómo gestionar la ayuda y los
flujos migratorios eficazmente"

D’altra banda, "El programari lliure i la regionalització dels beneficis de la
societat de la informació" és el títol del projecte que resultà guardonat amb

L'aventura de quatre alumnes de Física

el premi Sa Nostra d'Investigació 2003. Els professors Llorenç Valverde,
Ricardo Galli, Josep Lluís Ferrer, Lluís Bru, Rafel Crespí, Carles Solà i

Tot i que també molts alumnes han estat guardonats enguany (vegeu pàgi-

Javier González de Alaiza en són els autors. Es tracta d'un equip multidis-

nes 10 i 11), el cert és que mereixen ser esmentats a banda Joan Perelló i

ciplinari que inclou investigadors de diferents departaments de la UIB:

Bernat Isern, dos doctorands del Departament de Química de la UIB que

Ciències Matemàtiques i Informàtica, Economia de l'Empresa i Dret Privat.

varen obtenir el primer premi del III Concurs d'Innovació Illes Balears 2003
en la modalitat de plans de negoci d'empreses innovadores de base tecnolò-

En l'àmbit literari, el doctor Perfecto Cuadrado, catedràtic de Filologia

gica de nova creació (pàg. 18).

Gallega i Portuguesa de la Universitat de les Illes Balears, que havia estat

També s'ho mereixen els quatre estudiants que cursen l'especialitat de

elegit president de l'Associació de Lusitanistes de l'Estat Espanyol el novem-

Física a la UIB Maria Tous, Carles Bona, Víctor Huarcaya i Nico Piro, que

bre de 2003, rebé el dia 1 d'abril de 2004 el IV premi Giovanni Pontiero per

foren seleccionats per l'Agència Espacial Europea per dur a terme un expe-

la traducció del Libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, un premi que

riment en condicions d'ingravidesa.

li fou lliurat per l'escriptor portuguès António Lobo Antunes. D'altra banda,
el professor Pere Rosselló Bover guanyà el premi Bernat Vidal i Tomàs de

L'equip de la UIB partí a principis del mes de juliol cap a Bordeus, on es

poesia, atorgat per l'Ajuntament de Santanyí, amb el poemari El temps

dugué a terme l'experiment "La visualització de la inestabilitat de Richtmyer-

llençat al pou.

Meshkov". Aquesta inestabilitat es produeix quan una ona de xoc incideix
sobre la superfície de separació entre dos fluids de diferents densitats. Com

Cal esmentar també el doctor José Luis Groizard, professor del

que els efectes de la gravetat tendeixen a estabilitzar els fluids, és necessa-

Departament d'Economia Aplicada de la UIB, i Joan Llull, estudiant de la

ri realitzar l'experiment en condicions d'ingravidesa, condicions que els

llicenciatura d'Economia i d'Administració i Direcció d'Empreses, que foren

estudiants aconseguiren mitjançant el vol parabòlic de l'avió de l'Agència

guardonats amb el premi de Recerca sobre la Cooperació Internacional al

Espacial Europea.

Maria Tous, Carles Bona, Víctor Huarcaya i Nico Piro, que foren seleccionats per l'Agència Espacial Europea per dur a terme un experiment en condicions d'ingravidesa.
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Any d’eleccions
L’entrada en vigor dels nous Estatuts de la Universitat de les Illes Balears,

— Representants del personal d'administració i serveis a les juntes de facul-

aprovats pel Consell de Govern de la comunitat autònoma el dia 25 de

tat i d'escola

setembre de 2003, en compliment de la LOU, obrí un intens període de

— Representants dels professors associats i dels becaris als consells de

renovació de càrrecs i òrgans.

departament

Per estricte ordre —el que marca la normativa electoral aprovada com a

— Representants dels estudiants als consells de departament

adaptació de la normativa anterior a la LOU i als nous Estatuts—, s’ha pro-

— Representants dels estudiants per estudis al Consell d'Estudiants de la

duït durant aquest curs una renovació dels distints estaments universitaris.

Universitat (vegeu pàg. 11).

El Claustre s'ha hagut de renovar parcialment. En concret, vint-i-nou integrants del personal docent i investigador (grup b) i vint-i-vuit representants

Després d'haver-se renovat els representants que s'elegeixen per sufragi

del personal d'administració i serveis (grup d).

directe, s'inicià el procés d'elecció dels directors dels departaments, els nome-

Quant al Consell de Govern, d'acord amb la disposició transitòria quarta dels

naments dels quals es produïren durant els passats mesos de març i abril.

Estatuts, es va haver de constituir de bell nou, amb renovació dels set representants dels degans de facultat i directors d'escola, els vuit representants

Després de l’elecció dels representants de les juntes de facultat i escola i

dels directors de departament i d'institut universitari de recerca, els dos

dels consells de departament al Consell de Govern, només queda l’elecció

representants claustrals del sector b) i els quatre representants claustrals

dels membres de la Comissió de Reclamacions, amb la qual cosa el procés

del sector d).

electoral quedarà clos.

Abans, però, calia renovar les juntes de facultat i escola i els consells de
departament, i posteriorment, una vegada constituïts aquests òrgans, elegir els

La Junta de Coordinació Universitària

òrgans unipersonals: els nous degans i directors d'escola i de departament.
Per a la renovació dels representants dels distints estaments universitaris al

També enguany s’ha constituït la Junta de Coordinació Universitària, un

Claustre, a les juntes de facultat i escola i als consells de departament s’ha-

òrgan de consulta, assessorament i coordinació que és constituït per la

gueren de convocar eleccions. La jornada electoral es dugué a terme el 22

Conselleria d'Educació i Cultura i pel Consell Social de la UIB. Entre algunes

de gener. Aquest dia s’elegiren:

de les seves funcions destaquen: impulsar la coordinació de totes les insti-

— Vint-i-nou integrants del personal docent i investigador del grup b del

tucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb competències en

Claustre

política universitària; analitzar les línies de planificació universitària de la

— Vint-i-vuit representants del personal d'administració i serveis del grup d

comunitat autònoma de les Illes Balears; analitzar els criteris de programa-

del Claustre

ció universitària de la comunitat autònoma; i analitzar les normes legals

— Representants dels estudiants de primer i segon cicle a les juntes de

bàsiques que dictin les conselleries competents en matèria d'universitats i

facultat i d'escola

recerca en les seves respectives àrees.

Ciències Matemàtiques i Informàtica
Director: Arnau Mir

Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Director: Josep Servera

Dret Privat
Directora: Irene Nadal

Filosofia i Treball Social
Director: Camilo José Cela Conde

Dret Públic Director: Roman Piña

Física: Director: Lluís Mas

Economia Aplicada
Director: Andreu Sansó

Infermeria i Fisioteràpia
Directora: Maria Pilar Sánchez-Cuenca

Ciències de la Terra
Directora: Joana Maria Petrus

Economia de l'Empresa: Director: Antoni Socias

Psicologia: Director: Mateu Servera

Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Directora: Catalina Cantarellas

Filologia Catalana i Lingüística General
Director: Joan Mas

Química: Directora: Josefa Donoso

TOTS ELS DEPARTAMENTS DE LA UIB
Biologia: Director: Hipólito Medrano
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Directora: Pilar Roca
Ciències de l'Educació
Director: José A. Pérez Castelló

28 en els seus òrgans i càrrecs,

El pressupost de 2004 inicià la

NOUS DEGANS I DIRECTORS D’ESCOLA

descentralització de la despesa
Francesca Garcias
Facultat de Ciències
Austeritat, esforç per donar solucions a les qües-

prés de l'aprovació de la LOU.

tions més urgents que té la UIB i continuar amb
el desenvolupament de les principals línies del

D’altra banda, el pressupost de l'any 2004 incre-

Pla estratègic foren els tres pilars sobre els quals

mentà les dotacions als departaments amb la

es fonamentà el pressupost per a l’any 2004.

finalitat que aquests es fessin càrrec de les des-

Auster, perquè la xifra total de l'exercici 2004 és

peses de correu, en primer lloc, i de telèfon, en

de 67,15 milions d'euros, un 1,3 per cent supe-

una segona fase. Una gestió directa d'aquestes

rior a la de 2003, però que en números absoluts

partides pot beneficiar els departaments, ja que

es tradueix en un increment de tres milions d'eu-

a través de l'estalvi podran destinar més recur-

ros sobre l'any passat. No obstant això, la carac-

sos a les seves necessitats.

terística innovadora del pressupost de 2004 és

La quantitat total que es traslladarà als departa-

que inicià la descentralització de la despesa i la

ments en concepte de correu és de 30.000

incorporació d’incentius per als òrgans gestors

euros, xifra superior en uns 15.000 euros a la

d’aquesta despesa, les facultats i les escoles.

quantitat total gastada a l'exercici anterior.

Així, a partir de 2004, s’introduí un incentiu de

El pressupost incrementà considerablement

12.000 euros per repartir entre les facultats i

sobre exercicis anteriors la despesa en produc-

escoles de la UIB en funció de l'increment que

ció a causa dels estudis que començaren durant

experimenti el nombre d'alumnes matriculats. La

el curs 2003-2004: tercer curs de Filologia

quantitat es repartí a principi d'exercici a parts

Anglesa, segon curs d'Arquitectura Tècnica, ter-

iguals entre els centres i se’n retran comptes a

cer curs de Fisioteràpia, segon curs de Mestre

final d'any. Juntament amb aquests incentius,

d'Educació Especial, segon curs de Comares i

amb què s'intenta repartir responsabilitats entre

segon curs d'Enginyer Tècnic Agrícola, a més del

tots els òrgans de govern perquè en cada cas es

Graduat en Estudis Immobiliaris, amb finança-

prengui consciència de la delicada situació que

ment propi. A aquests cursos s'ha d'afegir l'in-

suposa el descens en el nombre d'estudiants

crement de l'oferta educativa a les seus de

universitaris, la dotació per als deganats i les

Menorca i Eivissa a través del programa Campus

direccions de les escoles experimentarà un

Extens illes. A més cal tenir en compte la nova

increment de l'11,5 per cent, com a conseqüèn-

despesa que ha suposat la posada a punt del

cia de la major rellevància d'aquests òrgans des-

nou edifici cientificotècnic.

Pedro A. Munar
Facultat de Dret

Eugeni Aguiló
Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Dolors Forteza
Facultat d'Educació

Francesc Sastre
Escola Universitària de
Turisme

Joan Ernest de Pedro
Escola Universitària
d'Infermeria i Fisioteràpia

Nicolau Dols
Facultat de Filosofia i
Lletres

Gabriel Oliver
Escola Politècnica Superior

El Consell Social quedà constituït amb vint membres
El Consell Social de la UIB, amb motiu de l'adaptació de l'òrgan a la nova Llei d'ordenació de la

Miquel Tortella
Facultat de Psicologia

Universitat, passà de tenir trenta-cinc membres a tenir-ne tan sols vint. Aquesta és una de les novetats
del nou consell, com també que la presidència l'ocupi el cardiòleg Miquel Triola, que ha estat president
del Col·legi Oficial de Metges de Balears durant gairebé dotze anys. Dels actuals vint membres del
Consell Social, catorze representen la societat balear i les administracions de la comunitat autònoma,
mentre que sis membres representen la mateixa universitat.

Margalida Payeras
Escola Universitària
d'Estudis Empresarials

que s’enfronta amb força al futur, 29
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2004-2011: un ambiciós
programa d’inversions
Es preveu entre d’altres accions, la construcció de dos edificis nous, l’ampliació del Centre de Tecnologies de la
Informació, de l’edifici Ramon Llull i de la Seu universitària de Menorca, i la reforma de Can Oleo

Els propers vuit anys, entre 2004 i 2011, es durà a terme un ambiciós

En aquesta primera fase del pla d’inversions es preveu la construcció de

programa d’inversions a la UIB per tal de millorar i ampliar les seves infra-

dos edificis nous. El primer serà un edifici que comuniqui els actuals edi-

estructures. La inversió que suposarà aquest programa serà administrada

ficis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, amb l’objectiu de

per un consorci establert entre el Govern de les Illes Balears i la UIB.

crear un espai unitari per a la Facultat de Ciències.

El pla d’inversions té dues fases ben diferenciades. Entre 2004 i 2007

El segon serà un edifici de 3.000 metres quadrats, de dues plantes, simi-

s’enllestiran un seguit d’ampliacions i remodelacions d’edificis existents.

lar a l’actual Beatriu de Pinós, que ha de permetre la reubicació de diferents departaments amb l’objectiu de donar coherència a les Facultats i

Pel que fa a les infraestructures del campus, s’ampliarà l’edifici Ramon

Escoles. Aquesta reubicació permetria localitzar al Beatriu de Pinós tot el

Llull, de manera prioritària, amb

departament

la construcció de 1.100 metres

Fisioteràpia. Aquest nou edifici de

quadrats que seran destinats a:

laboratoris (planta baixa) i despat-

trenta-cinc despatxos individuals;

xos (primera planta) se situaria

sales compartides, per a becaris i

probablement en el solar situat

professors associats; aula d'in-

entre l’edifici Anselm Turmeda i el

formàtica amb capacitat per a vint

propileu.

d’Infermeria

i

ordinadors; aula d'idiomes dotada
amb vint ordinadors; aula multiús

Quant a infraestructures situades

equipada amb material informàtic

fora del campus universitari, el

i sistemes audiovisuals; i labora-

pla d’inversions en aquesta pri-

toris per a fonètica, sistemàtica

mera fase abordarà l’ampliació de

humana i història. Al mateix

la Seu universitària de Menorca,

temps s’actualitzaran les xarxes

mitjançant la reforma d’un edifici

elèctriques i tot el cablatge de

ja adquirit per la UIB ubicat en

l’immoble.

un solar adjunt a l’actual edifici
de la seu. Aquest edifici per refor-

D’altra banda, una altra actuació

mar, de 1.012 metres quadrats,

consistirà en l’ampliació (500

disposa de soterrani, planta baixa

metres quadrats) del Centre de

i dos pisos.

Tecnologies de la Informació, que
permetrà el trasllat dels equips
informàtics ubicats ara al soterrani i evitar de manera definitiva el risc de possibles panes per inundacions.

A l’últim, també entre 2004 i
2007 es preveu la reforma de l’edifici de can Oleo a Palma, el projecte de la qual ja va realitzar l’arquitecte Pere Nicolau. En una superfície de 2.202 metres quadrats, distri-

Una altra ampliació i redistribució d’espais afectarà l’edifici Anselm

buïts en quatre plantes, es preveuen espais destinats a llibreria, arxiu

Turmeda, on al soterrani s’habilitarà un laboratori per als estudis

històric, cafeteria, sala de juntes i sala polivalent (primer pis); i sala de

d’Arquitectura Tècnica d’uns 200 metres quadrats.

conferències i espai polivalent (segon pis).

30 que creix en infraestructures,

El nou edifici dels
Serveis Cientificotècnics

Els nous laboratoris de pràctiques
per a la Facultat de Ciències
Durant el segon quadrimestre del curs entraren
en funcionament dos nous laboratoris per a pràctiques a la Facultat de Ciències. Es tracta de dos
espais de 100 metres quadrats, que havien estat
reconvertits en despatxos davant la manca d’espai per ubicar-hi els professors d’Economia. La
inauguració de l’edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos ha permès la recuperació d’aquests
espais com a laboratoris que foren en un inici.
L’adequació i l’equipament es dugueren a terme
en un temps record, dos mesos, la qual cosa va
permetre solucionar la mancances de laboratoris
per als nous estudis d’Enginyeria Tècnica
Agrícola.

Nova aula d’informàtica a l’edifici
Anselm Turmeda

El proper mes d’octubre o el mes de novembre

siderada Objectiu 2 de la Unió Europea. En

com a màxim, es podrà inaugurar el nou edifici

aquest cas, la institució rebé 6.300.000 euros,

on s’han d’ubicar els Serveis Cientificotècnics de

que possibilitaren la construcció d’aquest edifici

Poder disposar d’una aula de software lliure era

la UIB així com una de les seus de l’Institut

amb cofinançament, al cinquanta per cent, del

una reivindicació històrica del Departament de

Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut

Govern de les Illes Balears.

Ciències Matemàtiques i Informàtica. A finals d’a-

(IUNICS). Es tracta d’un edifici de 3.000 metres

Posteriorment, una gran part de les peticions for-

quest curs 2003-2004 l’aula ja és una realitat:

quadrats.

mulades per la UIB a la Unió Europea per al

equipada amb vint ordinadors i un servidor, ja ha

Durant aquest estiu, l’edifici serà equipat amb tot

bienni 2003-2004 foren també acceptades. En

entrat al circuit d’aules informàtiques de la UIB i

l’instrumental de recerca i amb el mobiliari de

total, 4.856.203 euros, que es divideixen en dis-

per tant s’utilitzarà per fer classes i per a l’ús

laboratori. El projecte de construcció d’aquest

tintes partides relatives a equipament científic,

general dels alumnes, però també l’emprarà el

immoble es remunta al trienni 2000-2002, pri-

mobiliari per a laboratoris, en el cas del nou edi-

Departament de Ciències Matemàtiques i

mer en què la UIB pogué accedir als fons estruc-

fici dels SCT i la seu del IUNICS; així com a la

Informàtica, que treballa de forma específica

turals de desenvolupament regional, en ser con-

millora de la xarxa de comunicacions.

ÀREA DE SERVEIS
Farmàcia, llibreries, papereries, perruqueries,
supermercat, agència de viatges, oficines bancàries,
l’Oficina d’Informació..., són alguns dels establiments i serveis que estaran ubicats a la futura àrea
de serveis —o plaça Cívica, encara no està decidida
la denominació— del campus de la UIB. Tot i que el
Rectorat ha mantingut contactes amb empreses
que podrien estar interessades a construir aquest
edifici per allotjar-hi tot tipus d’establiments que
donin servei a la comunitat universitària, només està
decidida la ubicació que tindrà, d’acord amb la
modificació del Pla especial del campus (vegeu
imatge). No estan decidides, però, les característiques arquitectòniques del futur edifici, si bé haurà
de respondre a una tipologia que s’integri en el paisatge, segons avançà el vicerector de Planificació
Economicoadministrativa, Josep Ignasi Aguiló.
El Rectorat preveu que la futura àrea de serveis surti

a concurs públic dins el segon trimestre de l’any
2004 i que sigui explotada en règim de concessió
durant un nombre determinat d’anys, mentre que la
Universitat es reservaria part de la superfície de l’edifici.

amb software lliure.

NOU SERVEI DE REPROGRAFIA
Un de les novetats més notables del curs va ser el
canvi de concessionari del servei de fotocòpies i
reprografia, un canvi que suposarà a mitjà termini
importants modificacions en la concepció actual
del servei que es dóna a l’usuari, del qual una gran
part de la comunitat universitària no estava satisfeta. El repte del nou equip rector, assumit per la
nova empresa concessionària, era fer desaparèixer
totalment les cues. Tota la maquinària va ser renovada amb els més moderns equipaments, i es dinamitzà el servei. En una segona fase, però, es preveu que l’estructura actual per centres del servei

millora la qualitat dels seus serveis 31
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La biblioteca central, una reivindicació històrica
Tindrà tres cossos, il·luminació zenital i estarà rodejada per un espai verd
Durant aquest propers tres anys, fins al 2007, es

L'edifici projectat per

durà a terme l’estudi geotècnic indispensable per

Jaume Vidal Ferrer

poder enllestir la construcció de la biblioteca cen-

serà de tres plantes i

tral de la UIB, el projecte de la qual també es

hi haurà tres blocs

redactaria durant aquest temps. El finançament

intercomunicats. La

d’aquest edifici correspondria a la segona fase del

superfície total cons-

pla d’inversions, entre l’any 2007 i l’any 2011.

truïda serà de 12.000
metres quadrats. El

La construcció d’una biblioteca central, històrica

primer d'aquest blocs

reivindicació dels diferents equips rectorals de la

acollirà la biblioteca

UIB, va motivar la convocatòria d’un concurs d’i-

central. El segon es

dees que enguany ha estat resolt: l’arquitecte

reservarà per a l'he-

guanyador és el senyor Jaume Vidal Ferrer, que

meroteca, la cartote-

concursava amb el lema «OLée o te vá». Així ho

ca i els serveis de

va decidir el jurat compost per Climent Ramis,

documentació. El ter-

director general d'Universitat del Govern de les

cer bloc servarà lli-

Illes Balears; Miquel Triola, president del Consell

bres més especialit-

Social;

zats, la consulta dels

Òscar

Canalis,

cap

del

Servei

d'Arquitectura i Habitatge de la Conselleria

quals és de caràcter més restringit. A més,

s'utilitzaran materials petris seguint el mateix estil

d'Obres Públiques el Govern de les Illes Balears;

comptarà amb una àrea destinada ad hoc a

dels altres edificis del campus.

Bartomeu Abad, director tècnic de la Gerència

volums delicats, per la seva raresa i vàlua. Tot l'e-

d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma; Pere

difici quedarà orientat cap a tramuntana, a la

Rabassa,

Col·legi

recerca d'una millor il·luminació. Per garantir-la,

d'Arquitectes de les Illes Balears; Javier Frechilla

l'arquitecte ha projectat els tres blocs amb lluer-

Camoiras, Andrés Perea Ortega i Francisco

nes superiors. La llum zenital permet un millor

Mangado Beloqui, arquitectes de prestigi; Miquel

aprofitament de la superfície de paret.

Pastor, director del Servei de Biblioteca i

D'altra banda, l'edifici combina els tres espais

Documentació de la UIB; i Nicolau Dameto,

tancats amb un espai obert en tot el seu entorn

Com a conseqüència de la implantació dels estu-

arquitecte de la Universitat de les Illes Balears. El

que pretén garantir l'aïllament sonor de les ins-

dis de Filologia Anglesa i de les necessitats que

jurat fou presidit pel Rector de la UIB, doctor

tal·lacions.

se’n derivaven, durant aquest curs s’ha habilitat

Avel·lí Blasco, i actuà com a secretària Pilar

El projecte inclou un vestíbul que actua com a

una aula amb ordinadors i software adient per a

Maldonado, cap del Servei de Contractació,

nucli comú dels diferents accessos, un des dels

l’ús dels alumnes, oberta en qualsevol moment

Patrimoni i Infraestructura de la UIB.

tres carrers que delimiten la parcel·la. A l'exterior

per a la realització de pràctiques.

pugui mudar cap a una estructura centralitzada de
la maquinària. En aquest cas, la integració del servei a la xarxa d’ordinadors universitària ha de possibilitar, en un futur pròxim, que les peticions siguin
realitzades a distància i cobertes amb un servei de
missatgeria.

l’edifici Mateu Orfila i Rotger amb la incorporació
d’aire condicionat. Son Lledó incorpora un bufet lliure i els restaurants dels edificis Gaspar Melchor de
Jovellanos i Ramon Llull ofereixen un menú ultraeconòmic.

degà

president

del

L’OFERTA GASTRONÒMICA
Procurar una oferta més àmplia i a la vegada més
diversificada com a conseqüència de l’heterogeneïtat dels usuaris va ser la principal causa de la reestructuració dels serveis de cafeteria i restauració del
campus. Tot i que es manté com a concessionari de
referència l’empresa Nominación, SL, s’atorgà la
concessió del bar restaurant de l’edifici Guillem Cifre
de Colonya a una empresa mallorquina amb quaranta anys d’experiència en el sector, propietària del
restaurant Son Maties de Palmanova. D’altra banda,
s’han millorat les instal·lacions del bar restaurant de

FARMÀCIA AL CAMPUS
Al campus de la UIB ja hi ha una oficina de farmàcia. Ubicada a les instal·lacions esportives, va ser
inaugurada el dia 9 de gener. La farmàcia, a més
d'expendre tot tipus de medicaments, ofereix una
important gamma d'aliments i suplements dietètics i
d'ortopèdia. A més disposa d’un servei de consulta i
orientació, control de tensió arterial i pes; i un servei
d'anàlisi d'aigües. L'horari de la farmàcia és de 10 a
14 hores i de 16 a 20 hores, de dilluns a divendres;
i de 10 a 14 hores els dissabtes.

Aula d’autoaprenentatge
d’idiomes a l’edifici Guillem Cifre
de Colonya

32 i augmenta el seu equip humà;

L’experiència d’obrir als horabaixes
els serveis administratius

L’increment de la plantilla de personal
d'administració i serveis
Durant l’any acadèmic 2003-2004 s’ha incrementat la plantilla de personal d'administració i
serveis. Segons el doctor Josep Ignasi Aguiló,
vicerector de Planificació Economicoadministrativa, "la UIB havia crescut en nombre de
professors i estudis, ha augmentat la flexibilitat
dels seus serveis, la qual cosa suposa més feina
Una de les prioritats del nou equip rector ha estat enllestir diverses accions per tal d’adaptar les estruc-

per al PAS; ja era hora d'incrementar-ne la plan-

tures de la institució a les necessitats d’un nou perfil d’estudiant, un estudiant que a més de seguir

tilla”. La dotació de noves places es concretà

estudis superiors, també treballa.

pressupostàriament amb la consolidació de

En aquest sentit, una de les accions de les dutes a terme durant el curs 2003-2004 que han donat

divuit places de PAS (catorze funcionaris i qua-

més bons resultats ha estat protagonitzada pels serveis administratius dels distints centres de la UIB.

tre laborals), amb un cost de 0,27 milions d'eu-

Mitjançant una experiència pilot, experimental i voluntària, duta a terme entre el dia primer d’octubre

ros. A més, s'incrementa també la partida d'ac-

de 2003 i el dia 31 de maig de 2004, els serveis administratius dels edificis de la UIB han romàs oberts

ció social.

els dimarts i els dijous des de les 16 hores fins a les 19 hores.

D’altra banda, per concurs oposició lliure convo-

L’objectiu primordial de la mesura era poder atendre els estudiants treballadors en horari de tarda.

cat per Resolució del dia 11 de juliol de 2003,

El personal de secretaries va fer, segons el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, Josep

s’han cobert aquest any acadèmic 37 places de

Ignasi Aguiló, "un esforç molt considerable, ja que es lliurà al nou requeriment, tot i que en molts casos

la plantilla de personal laboral repartides en dis-

el torn d'horabaixa significà haver d'assumir temes principalment relacionats amb alumnes que no tot

tints serveis i centres de la UIB. El dia 31 de

el personal coneixia i que necessità un període d'aprenentatge. De fet, el resultat ha estat immillora-

març, a Son Lledó, tingué lloc l'acte de presa de

ble”. Des del primer dia l'afluència d'alumnat a les secretaries obertes als horabaixes va ser molt ele-

possessió dels nous membres del personal d'ad-

vada, de manera que l’experiència passà de transitòria i experimental a definitiva.

ministració i serveis.

UN MÉS BON SEGUIMENT DE LA QUALITAT
L'augment considerable del nombre de concessionaris que gestionen serveis externs a la UIB fa
necessari un seguiment quant al compliment de les
normes de regulació i dels contractes establerts
entre aquells i la Universitat i, en definitiva, vetllar
perquè es mantinguin els nivells de qualitat desitjats
en la prestació de tots aquests serveis. Per tal de
realitzar aquesta tasca i, a més, centralitzar la relació dels usuaris amb els concessionaris dels diferents serveis de la UIB i d'aquests amb l'administració universitària, va ser nomenat responsable per
dur-la a terme el senyor Jaume Munar, de l'Oficina
de Planificació i Prospectiva.

EL RECICLATGE DEL PAPER
A partir del mes d'abril va entrar en funcionament
un nou sistema de recollida de paper amb el qual,
gràcies al treball coordinat de dues empreses concessionàries de serveis, es té una garantia absoluta
de reciclatge. L'empresa concessionària de neteja,
Initial, recull tot el paper sobrant i els cartons dels
embalatges i ho emmagatzema en un lloc destinat a
l'efecte en cada edifici. Cada matí tot aquest paper
i cartó és conduït per Initial fins a una compactadora de l’empresa Cartones Compactos Mallorquines,
SA, que recull el paper de forma gratuïta i el destina a la planta paperera del grup PASESA, ubicada a
Mallorca. Segons dades aportades pel Vicerectorat
d'Infraestructures i Medi Ambient, el paper sobrant
recollit durant l'any 2003 va pesar 180.615 kg. Per
aconseguir aquesta quantitat de paper es necessitarien 2.709 arbres d'explotació paperera.
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El IUNICS, a punt d’estrenar seus a la UIB
i a Son Dureta

Closa l’etapa de la seva creació, enguany se n’ha renovat la direcció, que ara recau en la doctora Margalida Gili

El curs vinent l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut

seu de Son Dureta i al revés, que els investigadors de Son Dureta puguin

de la UIB (IUNICS) ja comptarà amb dues seus operatives. La primera,

treballar en condicions al campus. En aquests moments el IUNICS està

d'uns 400 metres quadrats, estarà

immers en un procés acredi-

situada a l’edifici dels Serveis

tatiu davant el Ministeri com a

Cientificotècnics; la segona, a

institut de recerca. Això supo-

l’Hospital Universitari Son Dureta,

sarà un salt qualitatiu molt

encara està en obres. El IUNICS és

important i obrirà la porta a

un institut propi de la UIB, però allò

unes possibilitats de finança-

que li dóna sentit és la doble pro-

ment

cedència dels seus investigadors:

Finançament per dur a terme

per una banda de la Universitat i

tot un seguit de millores que la

per l'altra banda del sistema sani-

nova directora s’ha proposat.

tari balear. El curs que ara acaba

Entre aquestes, la doctora Gili

ha estat cabdal per a aquest insti-

vol negociar amb el Govern de

tut universitari, ja que ha culminat

les Illes Balears que es reco-

el seu procés de creació i s’ha ini-

negui un temps de recerca

ciat el de la consolidació.

per al personal del sistema

més

grans.

autonòmic de salut.
Des de la seva creació, el dia 17 de
maig de 2002, mitjançant un

Com afirma Margalida Gili, “A

decret de l'aleshores conseller

la UIB és quelcom habitual:

d'Educació i Cultura Damià Pons,

fem docència i fem recerca.

la direcció fou encomanada al doc-

En canvi al sistema de salut el

tor Fèlix Grases, catedràtic de

personal només està obligat a

Química Analítica de la UIB, que,

fer assistència i la recerca no

juntament amb el doctor Àlvar

està reconeguda, amb la qual

Agustí, de l'Hospital Universitari

cosa l'activitat d'investigació

Son Dureta, i el malauradament

es fonamenta en la vocació

traspassat doctor Javier Benedí,

personal. La vella aspiració de

aconseguiren fer-lo realitat i el dotaren de reglament. Enguany, però, s’ha

tenir unes hores establertes setmanalment per dur a terme recerca, amb

produït el procés electoral per a la renovació de la direcció del IUNICS, que

l'obvi alleugeriment de les tasques d'assistència, està absolutament fona-

finalment ha recaigut en la doctora Margalida Gili, professora de Psicologia

mentada quan parlam dels membres dels grups que formen part del

Social.

IUNICS. Entenc que això no és fàcil, que hi haurà entrebancs pressupostaris i d'organització, però s'hauran de superar per la via de la negociació”.

“La recerca de qualitat, a més de ser bona en si mateixa,
reverteix després en la millora del sistema sanitari”

Margalida Gili considera que cal fer entendre a la societat que “la recerca
de qualitat, a més de ser bona en si mateixa, reverteix després en la millora del sistema sanitari”. És per això que una de les prioritats de la nova
directora és habilitar tot un seguit de canals: a través de la web, de cicles de
conferències, a través de convenis amb altres institucions i entitats ja arre-

Margalida Gili nasqué a Palma l'any 1967. Doctora en Psicologia per la UIB

lades a la societat, i fins i tot, elaborar un pla de transferència dels resultats

(1995), és professora titular. Ha realitzat treballs de recerca en els camps de

de la recerca.

l'Epidemiologia Social; Psicologia de la Salut; Psicologia i Gènere; i Salut
Mental i va ocupar el càrrec de secretària general de la UIB sota el mandat

La nova directora tampoc no oblida el vessant docent de l’Institut i anuncia

del Rector Llorenç Huguet.

per al 2005 un nou doctorat en Ciències de la Salut.

Per a la nova directora és essencial aconseguir unes infraestructures en
condicions i permetre que els investigadors de la UIB puguin treballar a la

Més informació: http://www.uib.es/recerca/iunics/index.html

34 els seus instituts

Creada la Càtedra d’Empresa
Familiar a la UIB

Any de molta tasca i grans canvis
per a l’Institut de Ciències de
l’Educació
L’Institut de Ciències de l’Educació ha dut a
terme una intensa activitat durant el curs 2003-

N’és el director el doctor Rafel Crespí

2004. Tot i que ha mantigut la seva tasca de formació permanent del professorat a través dels
cursos habituals (dotze en tot l’any acadèmic),
també ha impulsat una sèrie de jornades en les
quals s’han abordat els problemes derivats de
l’ensenyament d’algunes matèries a secundària.
Així, l’ICE ha impulsat jornades monogràfiques
sobre Ciències Experimentals i Matemàtiques, i
sobre Ciències Socials. Els objectius no eren sinó
establir un fòrum de discussió i reflexió sobre la
problemàtica pròpia, intentar arribar a conclusions tangibles i elevar les propostes per al millorament de l'ensenyament de les matemàtiques a
les administracions competents.
La voluntat de l’ICE d'esdevenir un element dinamitzador de la recerca i la formació en temes
educatius el portà a organitzar, el passat mes de
març, el Fòrum debat sobre els reptes educatius
al segle XXI, on foren convidats destacades personalitats del panorama de l'ensenyament per tal
de conjuminar i contrastar les diferents visions
sobre el fet educatiu al segle XXI.
El mes de març va ser especialment important
per a l’Institut, ja que la modificació de la composició i les competències de l'òrgan col·legiat

El

del

Segons el director de la Càtedra, aquesta "sorgeix

de l'Institut de Ciències de l'Educació, el Consell

Departament d'Economia de l'Empresa, és el nou

doctor

Rafel

Crespí,

subdirector

d'una iniciativa de l''IEF que engloba les grans i

de l'ICE, va ser la principal novetat d’un nou

director de la Càtedra d'Empresa Familiar, crea-

mitjanes empreses familiars d'arreu de l'Estat

reglament que per a l’institut més antic de la UIB

da durant el curs acadèmic 2003-2004 mit-

espanyol. L'Institut compta amb associacions en

aprovà el Consell de Govern.

jançant la signatura d'un conveni amb la Banca

totes les comunitats autònomes. En el nostre cas

March, l'Associació Balear de l'Empresa Familiar

és l'ABEF. El Vicerectorat de Planificació

A partir d'enguany, doncs, la composició del

(ABEF) i l'Institut de l'Empresa Familiar (IEF),

Economicoadministrativa és el que ha impulsat el

Consell de l'ICE canvia i s’amplia amb: el vice-

entitats que l’han impulsada.

conveni subscrit amb aquestes dues entitats, i,

rector que designi el Rector; el director, el subdi-

amb l'esponsorització de la Banca March s'ha

rector i el secretari, que actua a la vegada com a

possibilitat la creació de la Càtedra".

secretari del Consell; i sis representants, corres-

La Càtedra d'Empresa Familiar té per objecte
l'anàlisi, la investigació i la docència sobre la rea-

ponents a cada una de les grans àrees de conei-

litat, la problemàtica i les perspectives de l'em-

La Càtedra d’Empresa Familiar dividirà les seves

xement (humanitats, ciències socials, ciències

presa familiar des de tots els punts de vista que

activitats en tres àmbits molt determinats: En pri-

jurídiques, ciències experimentals, estudis tèc-

es considerin rellevants, i s'ocuparà de desenvo-

mer lloc, en l'àmbit de la docència, impartint una

nics i ciències de la salut), escollits en sessió

lupar el programa formatiu i les tasques d'inves-

nova assignatura de lliure configuració, inserida

conjunta per la Junta de Degans i Directors de

tigació que contribueixin a millorar la formació

en un itinerari curricular de la diplomatura

Centre i la Junta de Directors de Departament i

dels alumnes en aquesta matèria.

d'Empresarials.

d'Institut Universitari de Recerca.
D’altra banda no es pot deixar de destacar la

La creació de la Càtedra d’Empresa Familiar

En segon lloc, en recerca, ja que la Càtedra vol

tasca feta per l’Institut en el marc del Programa

està en sintonia amb la rellevància estratègi-

promoure tot tipus d'investigació entorn de la

d’orientació i transició a la universitat (POTU),

ca d'aquest tipus d'empresa en l'economia

problemàtica de l'empresa familiar des d'un

impulsant, entre d’altres accions, una convocatò-

del país. Un 65 per cent del producte interior

ampli ventall de perspectives que impliquen

ria d'ajuts a la recerca adreçats a equips de pro-

brut i gairebé el 80 per cent de tots els llocs

molts grups de recerca actualment actius a la

fessorat universitari i d'ensenyament secundari

de treball existents en el camp de l'empresa

UIB: aspectes jurídics, vessants més d'economia

que treballin en projectes per millorar la coordi-

privada són generats per empreses de tipus

impositiva, estudis de sociologia, relacions fami-

nació acadèmica entre els dos nivells d'estudis.

familiar, que en tot l'Estat espanyol arriben al

liars en la direcció d'aquestes empreses i gestió

milió i mig.

empresarial.

Més informació: http://www.uib.es/ICE/
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L’IMEDEA convoca la beca Javier
Benedí d’inici a la recerca
L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IME-

càrrec del doctor Fèlix Grasses, director alesho-

DEA), centre mixt CSIC-UIB, i la Fundació

res de l'Institut Universitari d'Investigacions en

Universitat-Empresa de les Illes Balears han con-

Ciències de la Salut (IUNICS), el llibre El papel

vocat durant aquest curs acadèmic la beca

social de la ciencia en Baleares. Un homenaje a

Javier Benedí Benito d'inici a la recerca per a

Javier Benedí.

La Càtedra Ramon Llull va
organitzar les primeres Jornades
Internacionals Lul·lianes
La Càtedra Ramon Llull organitzà a principis d’abril les primeres Jornades Internacionals Lul·lia-

titulats superiors.
El doctor Vicente Javier Benedí, professor de

A continuació, el doctor Joaquim Tintoré, direc-

nes, coincidint amb el primer aniversari de la cre-

Microbiologia de la UIB malauradament traspas-

tor l'IMEDEA, lliurà a Marta Franco Capó, estu-

ació de la càtedra. L’objectiu era fer una anàlisi

sat, rebé el dia 11 de desembre un homenatge

diant de Biologia, el diploma de la beca Javier

exhaustiva de Llull i posar en comú i difondre les

en un acte que es féu al campus universitari

Benedí. Finalment, el doctor Sebastià Albertí,

investigacions i treballs que sobre la seva obra es

organitzat pel Departament de Biologia, el

professor del Departament de Biologia de la UIB,

fan avui dia, un objectiu que quedà acomplit pel

IUNICS, l'IMEDEA i la Facultat de Ciències.

pronuncià la conferència "Javier Benedí: la cien-

gran nombre de participants que registraren les

cia al servicio de la sociedad".

jornades.
En l'organització de les jornades hi col·laboraren

El doctor Benedí era investigador i professor de
Microbiologia i Immunologia del Departament de

D’entre l’activitat duta a terme per l’IMEDEA

el Departament de Filologia Catalana i Lingüística

Biologia de la UIB i subdirector de l'Institut

durant aquest curs acadèmic, amb la realització

General de la UIB, el Departament de Filosofia de

Mediterrani

IMEDEA.

de nombrosos seminaris científics, destaca pre-

la UIB, la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, la

Llicenciat i doctor en Ciències Biològiques per la

cisament l’organització del seminari de cloenda

Fundació "Sa Nostra", Caixa de Balears, i la

Universitat de Barcelona, Javier Benedí va

del programa LINKECOL (Linking Community

Universitat de Barcelona.

desenvolupar treballs d'investigació a l'Institut

and Ecosistem Ecology) i la reunió de la xarxa

d'Investigacions Científiques sobre el Càncer

internacional de recerca en biodiversitat marina

(Villejuif, París, França), a la Universitat de

MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem

d'Estudis

Avançats,

Barcelona i a la Facultat de Medicina de la

Functioning), que reuní ecòlegs de tot el món a

Universitat de Harvard (Boston, EUA), des d'on

Palma per abordar la importància de la biodiver-

s'incorporà a la UIB com a professor de

sitat en el manteniment dels ecosistemes.

Sisena edició del Màster
Universitari de Salut Laboral de la
Càtedra Fundació Mapfre

Microbiologia l'any 1988.
No es pot acabar la crònica referent a l’IMEDEA

Dia 4 de desembre de 2003 tingué lloc l'acte de

L'acte en memòria del doctor Benedí començà

sense fer referència —tot i que es tracta a les

presentació de les activitats acadèmiques de la

amb la plantació d'un roure al jardí situat vora

pàgines centrals d’aquest anuari— al premi

Càtedra Fundació MAPFRE, dirigida pel doctor

l'edifici Guillem Colom Casasnovas, seu del

Alejandro Malaspina de Ciències i Tecnologies

Pere M. Deyà, catedràtic de Química de la UIB.

Laboratori de Microbiologia, on el professor i

dels Recursos Naturals, que atorga el Ministeri

La Càtedra Fundació Mapfre té com a objectiu el

investigador passà moltes hores realitzant la seva

de Ciència i Tecnologia i que fou concedit al doc-

desenvolupament d’activitats formatives i d’investi-

magnífica tasca. Després d'aquest acte simbòlic,

tor Joaquim Tintoré, director de l’institut (vegeu

gació en el camp de la prevenció de riscos laborals.

el Rector, doctor Avel·lí Blasco, obrí l'homenatge

la pàgina 23 i següents).

Durant aquest curs la càtedra, que es va crear en

amb un parlament, per tot seguit ser presentat, a

Més informació: http://www.imedea.uib.es/

virtut d’un acord marc entre les fundacions
Mapfre i Mapfre Medicina i la UIB, ha impartit el
Màster Universitari de Salut Laboral que ja ha
arribat a la seva sisena edició i en el qual s’han
matriculat 99 alumnes. El màster que compta en
tres especialitats: Seguretat en el treball , Higiene
Industrial i Ergonomia i Psicologia Aplicada.
La càtedra també ha impartit el sisè curs
d’Especialista Universitari en Salut Laboral que
enguany ha comptat amb 19 alumnes. A més
d’aquestes activitats formatives, la Càtedra
Fundació Mapfre manté dues convocatòries
anuals: una beca de formació de personal investigador amb una dotació de 9.000 euros i una
convocatòria per a projectes finals de carrera, un
premi dotat amb 1.500 euros.

Més informació:
http://www.uib.es/depart/dqu/dquo/MasterSL/mastersl.html
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Premi Internacional d'Estudis Turístics
Gabriel Escarrer de la Càtedra Sol Melià

Nou conveni per potenciar la
Càtedra UNESCO/Sa Nostra
La UIB, la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa

d’Estudis Turístics

Nostra", i la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears signaren dia 20 de
maig un nou conveni de col·laboració per tal de
desenvolupar actuacions formatives, d'investigació i de divulgació en el marc de la Càtedra

“La replicación de conocimiento en la expansión

tigador de la UIB, per desenvolupar accions for-

UNESCO / Sa Nostra orientades a facilitar la

nacional e internacional de las cadenas hoteleras

matives d'alt nivell i de divulgació (cursos, semi-

millora del posicionament competitiu de les

españolas: factores de éxito en la incorporación

naris, jornades, etc.) sobre turisme i les seves

empreses i organitzacions que conformen el tei-

de nuevos establecimientos" és el títol del treball

aplicacions, sobre la gestió d'empreses turísti-

xit socioeconòmic de la comunitat autònoma de

que va ser guardonat amb el primer Premi

ques o, en definitiva, sobre qualsevol fenomen o

les Illes Balears, mitjançant el desenvolupament

Internacional d'Estudis Turístics Gabriel Escarrer,

activitat turístics que es considerin d'interès. Els

de programes educatius per a l'òptima capacita-

que atorga la Càtedra Sol Melià d'Estudis

projectes que han rebut finançament de la

ció dels universitaris i dels professionals en tècni-

Turístics. L'autor del treball és el senyor

Càtedra són la realització d’un Curs de Gestió

ques i sistemes de gestió ambiental basats en la

Desiderio J. García Almeida, resident a Las

Mediambiental de l’Empresa Hotelera, el desen-

norma internacional ISO 14001 i el Reglament

Palmas de Gran Canaria.

volupament d’una secció del Congrés d’Història

europeu 761/2002 (EMAS). Durant aquest any

La Càtedra Sol Melià d'Estudis Turístics, depen-

de l’Art, les Primeres Jornades d’Economia del

acadèmic la càtedra ha impartit els següents cur-

dent del Vicerectorat de Relacions Exteriors,

Turisme, les Jornades sobre Negociació Col·lec-

sos:

manté oberta la convocatòria per al II Premi

tiva en el sector de l’Hoteleria; el Seminari

Empresarial: Qualitat i Medi Ambient; IV

Internacional d'Estudis Turístics Gabriel Escarrer.

Internacional sobre el procés de convergència en

Especialista Universitari en Gestió Empresarial:

El termini de presentació de sol·licituds acaba el

els estudis de Turisme; i la publicació d’un

Qualitat i Medi Ambient ; II Expert Universitari en

dia 30 de setembre de 2004.

manual divulgatiu amb els indicadors del siste-

Sistemes de Gestió Empresarial orientats a la

El desembre de 2003 fou resolta la segona con-

ma de gestió de qualitat de la diplomatura de

Certificació; II Expert Universitari en Sistemes de

vocatòria d'ajuts llançada per la Càtedra. La con-

Turisme.

Gestió Empresarial orientats a l'Excel·lència ; II

vocatòria va adreçada al personal docent i inves-

Més informació:
Vicerectorat de Relacions Exteriors
http://www.uib.es/servei/sri/

VII

Màster

Universitari

en

Gestió

Expert Universitari en sistemes de Gestió
Ambiental; i II Expert Universitari en Gestió i
Avaluació d'aspectes ambientals a l'empresa
Més informació:
http://www.uib.es/catedraunesco/

La Càtedra Fundació MAPFRE es va crear en virtut d’un acord marc entre les fundacions MAPFRE i MAPFRE
Medicina i la UIB, i té com a objectiu el desenvolupament d’activitats formatives i d’investigació en el camp de la
prevenció de riscs laborals en el sentit més ampli.
Activitats (curs 2003-2004):
• VI Màster Universitari en Salut Laboral:
- Especialitat en Seguretat en el treball (31 alumnes)
- Especialitat en Higiene Industrial (40 alumnes)
- Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (28 alumnes)
• VI Especialista Universitari en Salut Laboral: 19 alumnes
• Assignatura de lliure configuració:
- 3484, Prevenció de Riscs Laborals: 6 crèdits, 750 alumnes
• Beca de formació de personal investigador: convocatòria anual, dotació de 9.000 euros
• Premi del projecte de final de carrera: convocatòria anual
- Primer premi: 1.500 euros
- Accèssit: 600 euros
Seu: edifici Mateu Orfila i Rotger. Campus de la UIB.
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316 investigadors espanyols
i americans optaren al premi i als
ajuts convocats per la Fundació
Càtedra Iberoamericana

Congrés Internacional Joan
Alcover, Miquel Costa i Llobera a
finals d’any 2004

316 investigadors, d’universitats, fundacions,

el seu equip de la Universitat de l'Aconcagua.

Aprofundir en el coneixement de l'obra de Miquel

centres de recerca i/o entitats sense ànim de

D’altra banda, dia 22 de gener, tingué lloc l'acte

Costa i Llobera i de Joan Alcover i del seu context

lucre d'Espanya i 13 països del continent ame-

de lliurament del premi Juníper Serra, que ator-

historicocultural, a més d'afavorir-ne una relectu-

ricà, optaren al premi i als ajuts convocats per la

ga la Fundació. El doctor Avel·lí Blasco, presi-

ra des d'una perspectiva que, transcendint l'insu-

Fundació Càtedra Iberoamericana de la UIB,

dent de la Fundació Càtedra Iberoamericana i

larisme, els situï en el marc dels moviments estè-

una convocatòria que ja ha arribat a la tercer edi-

Rector de la UIB, lliurà el premi al senyor Gabriel

tics del seu temps, són els objectius principals

ció. Finalment, el projecte presentat pels profes-

Barceló Oliver, fundador d'Empreses Barceló. El

del Congrés Internacional Joan Alcover, Miquel

sors de la Facultat Llatinoamericana de Ciències

premi Juníper Serra, va ser creat per distingir

Costa i Llobera i els Llenguatges Estètics del seu

Socials de Quito (Equador) doctors Fander

personalitats o empreses que hagin excel·lit per

Temps, que es durà a terme a Palma entre els

Falconí i Juan Ponce resultà guardonat amb el

la seva activitat social o cultural dins la

dies 1 i 4 de desembre d'enguany. Organitzat pel

premi de recerca. El projecte duu per títol

Comunitat Iberoamericana de Països. Amb el

Departament de Filologia Catalana i Lingüística

"Proyecto de desarrollo social y económico de la

nom de Juníper Serra, que representa l'enllaç

General, la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez i la

Amazonía Ecuatoriana basado en el ecoturismo:

entre dos mons geogràficament distants però

Fundació Rotger-Villalonga,

emprendimientos populares como alternativa a

pròxims des del punt de vista natural i cultural,

un desarrollo excluyente".

la Fundació Càtedra Iberoamericana guardona

La Càtedra Alcover-Moll-Villangómez es va crear

La Fundació Càtedra Iberoamericana decidí, a

anualment ciutadans i empreses originaris de les

l’any 2003 en honor d'Antoni Maria Alcover,

més, concedir dos ajuts per a la recerca als pro-

Illes Balears o que hi tinguin relacions, i, de

Francesc de Borja Moll i Marià Villangómez, nas-

jectes presentats per Magda Dimenstein i

manera alternativa, del continent americà.

cuts, respectivament, a Mallorca, Menorca i
Eivissa, per tal de recollir l'exemple de la seva

Emanoel Baptista, de Lima, del Departament de

dedicació a la creació literària i a l'estudi de la

Psicologia de la Universitat Federa de Río
Grande do Norte, i per Mario G. Martin Pouget i

Més informació:
http://www.uib.es/catedra_iberoamericana/

llengua i cultura catalanes.

Èxit de participació en el cicle Trajectòries Empresarials
Una iniciativa de la Fundació Càtedra Iberoamericana, l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials i la Fundació Universitat-Empresa ha assolit un gran èxit
durant el curs 2003-2004. Més de 400 estudiants han seguit el cicle de conferències Trajectòries Empresarials , l’objectiu principal del qual ha estat posar
els alumnes en contacte amb les vivències i experiències professionals de trenta empresaris de les Illes Balears. Hi ha participat: Álvaro Middlemann, d'Air
Berlin; Vicenç Rotger, de Distribuïdora Rotger; Sebastià Escarrer, vicepresident de Sol Meliá; Francesc Verdú, de Banca March; Miquel Ramis, director general de Compass Group; Martí Torrandell, president de Caixa de Colonya; Martí Rotger, director d'estalvi ètic de Colonya; Francisco Gimena, d'Hotetur; Joan
Aguiló, president de Semillas Ca'n Juanito; Carme Riu, presidenta de Riu Hotels; Pere Serra, president del Grup Serra; Gerardo Ariño, vicepresident d'Air
Europa; Gabriel Sacristà, director de expansió de CAM; Ángel Fernández, gerent de TIRME; Esteban Chornet, vicepresident d'Enerken (Canada); Gabriel
Sampol, president de Sampol, Enginyeria i Obres; Josep Oliver, president de Confort Hotels; Francesc Ordinas, de Codorniu Nacional; Miquel Llabrés, president de Construccions Llabrés Feliu; Miquel Nicolau, president de Friusa; Miquel Rosselló, de Roxa SA; Pere Batle, director General de la Caixa de Balears;
Miquel Lladó, president de Comercial Lladó; Antonio Mata, president d'Aerolíneas Argentinas; Antonio Manchado Lozano, de l'Ajuntament de Calvià; Llorenç
Fluxà Rosselló, president de Camper, i Gabriel Barceló, de Fundació Barceló.
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La UIB estrena un Observatori per a la Igualtat
d’Oportunitats
Creat a iniciativa del Vicerectorat de Relacions Exteriors, és dirigit per la professora Esperança Bosch

A iniciativa del Vicerectorat de Relacions Exteriors, el Consell de Direcció de

tiu final d'assolir la plena igualtat d'oportunitats per a aquests grups en el

la UIB acordà d’impulsar la creació d'un Observatori per a la Igualtat

seu accés a la UIB, al si de la comunitat universitària i en la seva posterior

d'Oportunitats a la UIB, una iniciativa que s'emmarca en la Declaració

inserció sociolaboral. Les funcions de l'Observatori són:

Mundial per a l'Educació Superior al Segle XXI: Visió i Acció, de la UNESCO,
declaració que sorgí de la Conferència Mundial d'Educació Superior que es

a) Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació dis-

féu el 9 d'octubre de 1998.

ponible a les diferents fonts de la UIB, fent un seguiment al llarg del temps
de la situació en matèria d'igualtat d'oportunitats en el si de la UIB.

L'article tercer de l'esmentada declaració es refereix expressament a la
igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació superior en els termes

b) Proposar la realització d'informes o estudis tècnics de diagnòstic de la

següents: "En harmonia amb l'article 26.1 de la Declaració Universal dels

situació de les persones pertanyents a aquests grups en el si de la UIB.

Drets Humans, l'admissió a l'educació superior hauria de basar-se en el
mèrit, la capacitat, els esforços, la perseverança i la dedicació, mostrats per

c) Formular recomanacions i propostes d'acció tendents a millorar els indicadors i sistemes de recollida d'informació relacionats amb aquests grups
en el si de la UIB.

d) Formular recomanacions i propostes d'acció tendents a millorar l'accés a
la UIB de les persones pertanyents a aquests grups, i impulsar la posada en
pràctica de les dites accions.

e) Formular recomanacions i propostes d'acció tendents a millorar la inserció sociolaboral després del seu pas per la UIB de les persones pertanyents
a aquests grups, i impulsar la posada en pràctica de les dites accions.

f) Avaluar l'impacte sobre la igualtat d'oportunitats de les accions desenvolupades amb aquest fi al si de la UIB.

g) Difondre informació de les accions desenvolupades i dels èxits assolits.

h) Participar en projectes i mantenir contactes amb altres observatoris en
altres institucions, tant en l'àmbit de l'Estat espanyol com a la resta de païqui cerca accedir-hi, i això pot ocórrer en qualsevol moment al llarg de la

sos de la Unió Europea.

vida, amb el reconeixement degut d'habilitats prèviament adquirides. Així
doncs, no pot ser acceptada cap discriminació en l'accés a una educació

En una primera fase l’Observatori desenvolupa un sistema d'indicadors d'i-

superior basada en arguments de raça, gènere, llengua o religió, o en dis-

gualtat, elaborat incloent i/o adaptant els indicadors creats amb aquest fi

tincions econòmiques, culturals o socials, o discapacitats físiques".

pels organismes i institucions competents, com l'ONU, l'OMS, la Unió
Europea, etc. Aquesta primera fase es clourà amb una avaluació de l'estat

L’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats és dirigit per la professora

de la qüestió en el si de la UIB en matèria d'igualtat en els tres àmbits

Esperança Bosch, que compta amb un equip de direcció o assessor format

esmentats, tot emprant el sistema d'indicadors d'igualtat desenvolupat.

per tres persones: Josep Lluís Ortego, Margalida Capellà i Victòria Ferrer,
responsables, respectivament, de cada un dels tres àmbits en els quals se

En una segona fase l’Observatori enllestirà avaluacions periòdiques per tal

centren les finalitats i accions d'aquest observatori: dos grups molt especí-

d'actualitzar les dades disponibles i avaluar els possibles canvis que es

fics, el de les persones amb discapacitat i el de les persones pertanyents a

vagin produint. L’any 2005 l’Observatori ja podria estar en disposició de pro-

grups desafavorits socialment i/o amb risc d'exclusió social; i un de trans-

posar accions per desenvolupar a curt, mitjà i llarg termini. Les dites accions

versal, el de gènere.

es dissenyaran en funció tant de corregir mancances que s'hagin pogut
detectar com de visibilitzar problemàtiques fins al moment ocultes.

Els objectius principals són recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació en els tres àmbits d'actuació; i proposar
accions tendents a millorar la situació en cada un dels àmbits, amb l'objec-

Més informació:
http://www.uib.es/servei/sri/
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Una cura especial per als alumnes amb discapacitat

Constituït el Fòrum Social
Universitari Illes Balears (FSUIB)

La demanda creixent d’alumnes amb discapacitat que accedeixen a la UIB —una mitjana de deu cada

Durant el curs que ara acaba ha nascut a la UIB

curs— catalitzà l'any 1999 la creació del Programa d’assessorament i suport a persones de la comuni-

el Fòrum Social Universitari Illes Balears, una ini-

tat universitària amb discapacitat (UiD), que dirigeix la doctora Dolors Forteza. El programa no es limita

ciativa que sorgí a finals de 2002 quan distints

a acollir aquests estudiants quan arriben a la UIB, sinó que es necessita fer una previsió per arbitrar

membres de la comunitat universitària, profes-

totes les mesures i les adaptacions, des d’eliminar barreres arquitectòniques a organitzar amb els caps

sors, personal d'administració i serveis i estu-

d’estudis i els vicedegans l’acolliment d’aquests

diants de tercer cicle, es reuniren per obrir un

alumnes perquè puguin estudiar a la UIB en con-

canal de debat a la mateixa UIB entre persones

dicions d’igualtat respecte a la resta d’alumnes.

que comparteixen interessos i/o preocupacions

La població actual d’alumnes que són objectiu

comuns relacionats amb les temàtiques tracta-

del programa es calcula en uns quaranta-cinc.

des als diferents fòrums antiglobalització o per a
la globalització social.

Una línia extremadament nova del programa, no
solament a les Illes Balears sinó a tot l’Estat, és

El Fòrum és un espai obert i independent de

la integració de persones amb discapacitat psí-

reflexió i acció de caràcter no confessional, no

quica. El programa treballa amb institucions

governamental i no vinculat a cap partit polític

públiques i organitzacions no governamentals en

que s'ha marcat entre d’altres fites: crear una

la formació de persones amb discapacitat psíqui-

xarxa de persones de tots els col·lectius de la

ca. En aquest cas la UIB es transforma en seu

comunitat universitària preocupades i compro-

per a la realització de pràctiques dels alumnes

meses amb la realitat que ens envolta; participar

que estan seguint algun curs de formació. El

en el procés de creació d'alternatives en la línia

paper del programa és trobar un lloc de treball

del Fòrum Social (de Mallorca i Mundial) cercant

per a aquestes persones, en consergeries, biblio-

vies d'actuació dins la mateixa Universitat; cons-

teques, etc., i fer-ne un seguiment.

cienciar sobre la gran responsabilitat que l'educació universitària i la investigació tenen en la

Més informació:
http://www.uib.es/servei/uid/

millora del nostre món i actuar en conseqüència.
Més informació: http://www.uib.es/forum/fs/
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Música, teatre, cinema, cursos, tallers...
La UIB no és ni vol ser un mer espai acadèmic i de recerca. Aspira a ultra-

Mentrestant, al març el cicle viatjava a la Seu de Menorca i a l'abril i al maig

passar les parets de l'aula per convertir-se en element dinamitzador de la

era present a la Seu d'Eivissa.

societat balear. És per això que al llarg del curs, ininterrompudament, la UIB
ha estat present al campus i al carrer, en distints espais de la ciutat de

Música. La música ha estat un plat fort de l'oferta cultural de la UIB durant

Palma, als pobles de Mallorca i a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera.

el curs 2003-2004. El projecte Òpera Oberta —que forma part del progra-

Aquí només volem fer un petit resum de tota aquesta activitat desenvolupa-

ma Digital Opera. El Liceu a la Universitat— permetí la recepció en directe

da a través del Servei d'Activitats Culturals que cal afegir als vint-i-tres cur-

de fins a cinc òperes: Hamlet, Tosca, Wintermärchen, Peter Grimes i

sos i tallers impartits durant tot l'any dins del programa Universitat Oberta.

Macbeth.
Cal destacar, a més de la intensa activitat de la Coral Universitat de les Illes

Teatre. Tot just començat el mes de novembre, la IX Mostra de Teatre

Balears i les seves filials (vegeu pàgina 36), el curs Recorreguts musicals,

Universitari feia desembarcar vuit companyies teatrals en espais escènics

l'objectiu del qual va ser introduir els alumnes dins l'univers sonor d'alguns

de Palma, Calvià, Eivissa i Ciutadella. En commemoració dels 150 anys del

compositors de l'actualitat per obtenir així una panoràmica de les seves

naixement d'Apel·les Mestres, Mag Teatre escenificà Els sense cor, a l'Aula

obres.

Magna de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. A aquesta obra seguiren El rei

Cal esmentar finalment la col·laboració de la UIB en l'edició del disc com-

Pepet de Pere Capellà, representat a Algaida, i El nou Prometeu encadenat,

pacte Miquel Costa i Llobera, 150 anys, del cantautor Joan Manel Escobedo

d'Eugeni d'Ors, al mes de maig, al Teatre Xesc Forteza de Palma. Gràcies a

amb motiu del 150 aniversari del naixement de l'autor d'Horacianes.

la col·laboració de la Seu universitària de Menorca, el Consell de Menorca i

Cal no oblidar la desena edició de les Colònies Musicals d'Estiu, sota la

l’Ajuntament de Ciutadella, aquesta obra pogué representar-se al Teatre

direcció de Joan Company, director de la Coral Universitat de les Illes

Born de Ciutadella el dia 14 de maig.

Balears, i la coordinació musical de Teresa Miquel, que es dugueren a terme
dia 5 i 11 de juliol a Binicanella.

Cinema. Amb la projecció d'Underworld, de Josef von Sternberg, començà
el mes d'octubre el primer cicle de la nova temporada de Cinemacampus,

Literatura. Quant a l'àmbit literari, s'ha de destacar el cicle de conferències

que en aquesta edició oferí una mostra de les millors pel·lícules del cinema

en memòria de Josep M. Llompart i de Vicent Andrés Estellés i la col·labo-

negre nord-americà. The Asphalt Jungle, de John Huston, tancà el cicle al

ració en el VI Festival de Poesia de la Mediterrània, que tingué lloc a Palma

mes de febrer, per tot d'una començar-ne un altre: “Deu mirades sobre la

els dies 20, 21 i 22 de maig de 2004.

nova Europa”, una mostra de les obres d'alguns cineastes europeus contemporanis: Bertrand Tavernier, Gianni Amelio, Emir Kusturica, Andreas

Exposicions. Durant la primera quinzena de maig l'exposició itinerant Pere

Dresen...

Capellà s'ubicà a l'edifici Sa Riera. Aquesta mostra, organitzada per
l'Ajuntament d'Algaida i la UIB com una activitat més del projecte 2004, Any
Pere Capellà, commemora el cinquantè aniversari de la mort d'aquest dramaturg i glosador mallorquí i visità posteriorment les seus de Menorca i
Eivissa.
D’altra banda, durant tot el mes de març, entre el dia 4 i el dia 27, també a
l’edifici Sa Riera, l'exposició Dones i matemàtiques volgué ser un homenatge a totes les dones que varen aportar la seva tasca i el seu esforç en investigació en el camp de la ciència i la tecnologia. La mostra difon aquesta
tasca d'una manera dinàmica i interactiva.
Més informació:
Servei d’Activitats Culturals
http://www.uib.es/servei/sac/index.html

Horitzons XXI. Sota el títol d'Horitzons XXI, TV2
començà el passat mes d’abril de 2004 l'emissió
d'una nova sèrie de divulgació científica que apropa
a la societat balear la recerca duta a terme als
departaments i instituts de la UIB. Cada programa,
emès els dimarts a les 19.30 hores, inclou tres
reportatges. Fins a final del curs, Horitzons XXI havia
emès quinze reportatges sobre altres tants projectes
d’investigació duts a terme a la UIB.
Punt omega. Aquest programa del Canal 33 dedicat
a la divulgació de la ciència, la tecnologia, la cultura
i la natura, ha tingut una atenció especial a l’hora de

divulgar la recerca feta des dels departaments i instituts de la UIB. El dia 8 d’octubre de 2003 tingué
lloc un acte de presentació dels reportatges emesos
per aquest programa en una primera fase.
Posteriorment, a patir del dia 3 de maig, Punt omega
inicià una nova sèrie de reportatges amb la UIB com
a protagonista.
Marató de TV3. El dia 14 de desembre de 2003, a
les instal·lacions esportives de la UIB, dos-cents
vint-i-cinc nins i nines de la Coral Infantil
Universitària interpretaren una cantata, La millor de
totes les noves (cantata de Nadal per a solistes, cor

i de renovades inquietuds; 41
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Més de cinquanta-cinc anys i universitaris
Integrar la gent gran dins el context sociocultural de la Universitat, trencant

adreçat a la gent gran amb els objectius d'oferir eines per millorar la quali-

d'aquesta manera els guetos per raons d'edat; potenciar una altra percep-

tat de vida i la salut; complementar el procés d'integració de la gent gran a

ció i imatge de la gent gran; possibilitar l'intercanvi de coneixements i expe-

la UIB; fomentar la utilització creativa responsable i efectiva del temps de

riències entre la gent gran; fer possibles les relacions intergeneracionals;

lleure; i conèixer els mitjans per promoure i millorar la condició física per a

divulgar els diferents àmbits de coneixement i de cultura; i integrar la UIB

la gent gran.

dins la societat de les Illes Balears, són els objectius de la Universitat Oberta

D'altra banda, un grup de vint-i-tres alumnes de la UOM, de primer, segon

per a Majors, que enguany ja ha arribat a la sisena edició.

i tercer curs, així com exalumnes, participaren al mes d'abril en un progra-

El programa del Diploma Sènior de la UOM a Mallorca consta de tres cur-

ma d'intercanvi cultural amb la Universitat de Valladolid. Durant quatre dies

sos acadèmics d'una durada de 445 hores de classe, sempre en horari de

pogueren realitzar tot un ampli ventall d'activitats acadèmiques, amb l'as-

tarda. El primer curs consta de sis assignatures obligatòries, el segon també

sistència a classes, conferències i actes culturals, entre les quals cal desta-

de sis d’obligatòries i dues d’optatives, mentre que el tercer curs és compost

car visites a la Biblioteca Reina Sofía de la Universitat de Valladolid; al

per set d’obligatòries i dues d’optatives. Al llarg dels tres cursos es veuen

Museu Nacional d'Escultura o a distints monuments del romànic de

una sèrie de matèries de diferents àrees de coneixement: Biologia, Història,

Palència, així com l'assistència a un concert de cloenda en el qual s'inter-

Dret, Física, Economia, Informàtica, Geografia, Sociologia...

pretaren obres de Bach, Mozart, Schumann i Bartok.

Tant a Menorca com a Eivissa i als pobles és possible seguir un curs anual

Finalment, el curs acadèmic es tancà amb la presentació del Cor de la

que una vegada acabat dóna dret a un certificat Sènior de la UOM. En

UOM, format per trenta cantaires d'edats compreses entre cinquanta i

aquests moments ja està oberta la preinscripció per al curs 2004-2005 i

setanta anys, tots ells alumnes del cursos. La nova coral interpretà, el dia 17

està en preparació l'elaboració d'un curs a Formentera (vegeu-ne més infor-

de juny, un memorable concert a l’església de Sant Felip Neri, dirigida per

mació a les pàgines 15 i 16).

Irina Capriles.

Durant el curs que ara acaba la UOM ha alternat els cursos amb algunes
activitats complementàries, com és ara un Taller d'Activitat Física i Salut
Més informació:
Universitat Oberta per a Majors
http://www.uib.es/uom/

i orquestra infantil), dins el programa d'actes de la
Marató de TV3 corresponent a l’any 2003, que duia
per lema "Dóna'ns una mica d'aire" i va estar dedicada a la investigació biomèdica contra les malalties
respiratòries cròniques.
Omnis Cellula. L'Associació d'Estudiants de Biologia
de la UIB, AEBIO, ha assumit enguany la coordinació de la revista de divulgació científica en català
Omnis Cellula a la UIB. La revista abasta els camps
de la biologia, la bioquímica i les ciències ambientals
i s'adreça als estudiants, professors, investigadors i
a qualsevol persona interessada en les ciències

biològiques i ambientals. El projecte sorgí per iniciativa d'un grup d'estudiants de la Facultat de Biologia
de la Universitat de Barcelona i actualment s'estén a
totes les universitats de parla catalana.
Campus 33. Cada dimecres a través del Canal 33,
el programa presentat per l’escriptora i professora de
la UIB Maria de la Pau Janer suposa un apropament
als teleespectadors de la informació del món universitari de l'àmbit territorial de la xarxa d'universitats
Institut Joan Lluís Vives. El programa difon les activitats que es desenvolupen en el conjunt de les divuit
universitats membres de la xarxa, entre les quals la
UIB.

42 sacsejada per l’impuls de les noves generacions.

El campus més lúdic i
alhora reivindicatiu
Skaters, Trivial per videoconferència amb les seus de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, iniciació teòrica i pràctica a l'art de la dansa del ventre i a la
capoeira, una jornada de Programari Lliure, conferències, projeccions de
diverses pel·lícules, el muntatge teatral Brossa-Fregoli de Joan Brossa, a
càrrec de la Companyia Dionís, un combat de glosadors, sopar popular amb
l'actuació de Wonderbrass i concerts de Bonsanka, No Children i La Gran
Orquesta Republicana, són alguns dels esdeveniments i activitats que sacsejaren el campus el dia 27 de novembre, com el sacseja cada any la Diada
Cultural Universitària organitzada pel Consell d’Estudiants de la UIB.
Cada any, amb motiu de la festivitat del Beat Ramon Llull, patró de la UIB,
els estudiants “prenen” possessió d’un campus que per altra banda sempre
és seu, però des d’un punt de vista més lúdic i a voltes reivindicatiu.
Qui ha dit que els estudiants avui no s’alçuren, no debaten, no senten a les
venes la sang encesa? L'Assemblea d'Estudiants de Filologia Catalana i la
Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (CEPC) han impulsat
enguany la tercera edició de III Congrés d'Estudiants de Filologia Catalana.
Més de cent estudiants i ponents de les universitats d'àmbit català debateren sobre l'estat actual dels estudis de Filologia Catalana, l'ús social de la
llengua o la integració lingüística dels immigrants, entre d'altres qüestions.
Un parell de mesos abans, els mateixos alumnes protagonitzaven un tancament a l'edifici Ramon Llull en contra de la política lingüística aquells dies
anunciada pel Govern de les Illes Balears.

Debats sobre el futur territorial de l’Illa de Mallorca, exposicions sobre els
nous plantejaments sobre l’estructura viària, concentracions i manifestacions en contra dels dits planejaments; cicles de conferències amb la
presència dels més destacats representants de les formacions polítiques de
les Balears; la representació que el Consell d’Estudiants féu de tota la joventut de les Balears i Pitiüses a les jornades dedicades al moviment estudiantil de la Universitat de Pristina (Kosovo); l’impuls d’una publicació de caire
divulgatiu des de l’Associació d'Estudiants de Biologia, la participació massiva d’estudiants a l’Acampallengua celebrat a Pollença, o tota una Setmana
del Món Casteller a la UIB, organitzada per la colla castellera Gambirots de
la UIB amb l'objectiu de donar a conèixer i promoure la tradició castellera
dins la Universitat, són alguns exemples d’aquesta intensa activitat dels
alumnes de la UIB durant el curs que ara ha acabat.
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Edicions UIB, els títols del curs
Edicions UIB és el segell editorial de la Universitat de les Illes Balears i és, sobretot, una eina perquè les publicacions de la UIB reflecteixin els treballs de
recerca de tots els investigadors i de tots els àmbits de la investigació, ajudin a les tasques d’innovació docent i serveixin per a la divulgació de la investigació universitària a la societat.

L’adaptació curricular individualitzada com a eina
de comunicació interprofessional.
Un estudi de casos en un centre de primària
ROSSELLÓ, Maria Rosa
1a edició. Palma: UIB, 2003.
La empresa turística balear y el medio ambiente.
Un estudio empírico
LLULL GILET, Antoni (coord.); LARRINAGA
GONZÁLEZ, Carlos; PERELLÓ JULIÀ, Miquel;
SOCIAS SALVÀ, Antoni; SOLIVELLAS JEREZ,
Rafael; HORRACH ROSSELLÓ, Patrícia
1a edició. Palma: UIB, 2003.

1a edició. Col·lecció Materials Didàctics, núm. 107.
Palma: UIB, 2003.
Lèxic multilingüe de la construcció
Català - castellà - francès - anglès - alemany
GUAL PONS, Flora
UIB, 2003.
Teatre sobre la vida adulta de Jesús (segle XVI)
A cura de Pere J. SANTANDREU BRUNET
Biblioteca Marian Aguiló / 35. Departament de
Filologia Catalana i Lingüística General, UIB /
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Guillem Colom Casasnovas, naturalista i geòleg:
pioner i mestre de la micropaleontologia espanyola
Edició: Guillem Mateu
1a edició. Palma: UIB, 2003.

Vertebrados Ibéricos: Mamíferos
GÁLLEGO CASTEJÓN, Luis
Il·lustracions de Sebastián López i Arantxa Gallego
UIB, 2003.

El parc arqueològic del puig de sa Morisca
CALVO TRIAS, Manuel 1a edició. Palma: UIB,
2003.

La tentación de la ignorancia. Una reflexión filosófica-jurídica
URBINA TORTELLA, Sebastián
UIB, 2003.

Prínceps i reis. Promotors de l’orde cartoixà
BAUÇÀ DE MIRABÒ GRALLA, Concepció (coord.)
1a edició. Palma: UIB, 2003.
La comunicació audiovisual en la història.
Aportacions de la comunicació a la comprensió i
construcció de la història del segle XX. V Encontre

d’Historiadors de la Comunicació
COMPANY, Arnau; PONS, Jordi; i SERRA, Sebastià
(eds.)
1a edició. Palma: UIB, 2003.
Domini fosc (Assaigs sobre poesia).
Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, núm. 20
MAS i VIVES, Joan
1a edició. Palma: UIB i Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2003.
Estudis d’onomàstica.
Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, núm. 21
MIRALLES i MONSERRAT, Joan
1a edició. Palma: UIB i Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2003.
L’univers artístic de Miquel Barceló
CANTARELLAS, Catalina
Traducció al castellà a cura de Joan Xarrié.
Traducció a l’anglès a cura de Rachel Waters.
Coordinació a cura de Biel Mesquida.
1a edició. Palma: UIB, 2003.
Los tribunales españoles. Estructura y competencias
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Carlos
2a edició revisada. Col·lecció Materials Didàctics,
núm. 081. Palma: UIB, 2003.
304 pàgines
ISBN: 84-7632-831-1
Lecciones de Derecho Civil balear
FERRER VANRELL, M. Pilar
2a edició revisada. Col·lecció Materials Didàctics,
núm. 082. Palma: UIB, 2003.
Lecciones de Derecho Civil balear
FERRER VANRELL, M. Pilar (coord.)
Col·lecció Materials Didàctics, 082. Tercera edició
revisada.
Edicions UIB, 2004.
Autòmats i llenguatges. Verificació, implementació i concurrència
ROCHA, Jairo i ROSSELLÓ, Francesc

Diagnòstic social d’Eivissa
CARBONERO, Maria Antonia; PUIGRÒS, Antonia;
RIBAS, Maria del Mar
Universitat de les Illes Balears; Ajuntament
d’Eivissa,

Globalització i ciències socials, límits i dilemes
Coodinador: Bartomeu Mulet Trobat
Universitat de les Illes Balears, 2003.
Religions del món antic. Entre politeisme i monoteisme
Editora: María Luisa Sánchez León
Universitat de les Illes Balears; Caixa de Balears,
“Sa Nostra”, 2003.
Reivindicació de Jane. Poemes
LLADÓ RIBAS, Miquel Àngel
Col·lecció Treballs Feministes, núm. 2
UIB, 2004.
Los emblemas de Alciato. Traducidos en rimas
españolas
Edició a cura de Rafael Zafra
José J. de Olañeta Editor i Universitat de les Illes
Balears, 2003.
El teatro en España (1490-1700)
MCKENDRICK, Melveena
Traducció a cura de José Antonio Desmonts
Col·lecció Medio Maravedí
José J. de Olañeta Editor i Universitat de les Illes
Balears, 2003.
Activitat física per a gent gran: una perspectiva
multidisciplinària
PALOU, Pere; PONSETI, Xavier i BORRÀS, Pere A.
Universitat de les Illes Balears, 2003.

l’Univers
Seminari Permanent d’Astronomia i Astronàutica
Coordinador: Lluc Mas
ALMONACID, Manuel; FERRER, Bartomeu; MAS,
Lluc; MEDRANO, Josep Maria; SÁEZ, Paco;
SALOM, Gaspar Joan; DE SANTIAGO, Pep Lluís.
1a edició. Palma. Edicions UIB, 2004.
Las actitudes de los residentes en Baleares frente
al turismo
AGUILÓ PÉREZ, Eugeni; BARROS BONNÍN,
Vicente; GARCIA SASTRE, M. Antònia; i ROSSELLÓ
NADAL, Jaume
Col·lecció Turisme i Investigació, núm. 7
1a edició. Palma. Edicions UIB; Bancaja i Fundació
Antoni Maura, 2004.
Historia y conceptos de ética y filosofía política
SAONER, Albert
Edicions UIB, 2004.
Introducción a la Química Analítica
Equilibrios iónicos, volumetrías y gravimetrías
MONGAY, Carles i CERDÀ, Víctor
Col·lecció Materials Didàctics, núm. 106
Edicions UIB, 2004.
L’activitat urbanística en el sòl rústic
Comentari al títol III de la Llei 6/1997, de 8 de juliol
MUNAR FULLANA, Jaime. Edicions UIB, 2004

Versions teatrals
FEBRER I CARDONA, Antoni
Biblioteca Marian Aguiló, núm. 36
Institut Menorquí d’Estudis. Edicions UIB,
Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat. 2004.
El perfil del turismo de temporada baja en las
Baleares
AGUILÓ, Eugeni; BARROS, Vicente; GARCIA SASTRE, M. Antònia i ROSSELLÓ, Jaume
Col·lecció Turisme i Investigació, núm. 8
Bancaja, Fundació Antoni Maura i Edicions UIB,
2004.
Siglo XXI: ¿un nuevo paradigma de la política?
I Simposium de Filosofía Política Alberto Saoner
QUESADA, Fernando (ed.)
Sèrie Argumentos de la Política. Pensamiento
Crítico / Pensamiento Utópico, núm. 139
Universitat de les Illes Balears - Anthropos Editorial,
2004.
Macroeconomía
CAPÓ PARRILLA, Javier
Col·lecció Materials Didàctics, núm. 069. Tercera
edició. Edicions UIB, 2004.
Prácticas de macroeconomía I
CAPÓ PARRILLA, Javier
Col·lecció Materials Didàctics, núm. 109.
Edicions UIB, 2004.

Sobre Onomàstica. Jornades d’Antroponímia i
Toponímia (1993-2002)
Coordinadors: PLANISI GILI, Hermínia i ROSSELLÓ
GAIÀ, Margalida
1a edició. Palma: UIB, 2004.
Una aproximación a la economía del medio
ambiente
TIRADO BENNÀSAR, Dolores; AGUILÓ SEGURA,
Paula M. 1a edició. Palma: UIB, 2004.
Estimar l’astronomia. Manual per als amants de

Informació: Servei de Publicacions
Direcció: Gabriel Jover
Cas Jai. Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma
Tel.: 971 17 24 99 - Fax: 971 17 27 28
E-mail: gabrieljover@.uib.es

44 amb una ambaixada artística de projecció internacional,

Gira europea de la Coral Universitat
de les Illes Balears

Marienbad (República Txeca), Duszniki (Polònia) i Berlín (Alemanya) seran
les escales de la intensa gira que durà a terme aquest estiu la Coral
Universitat de les Illes Balears.
La participació, amb èxit de crítica, de la Coral a la passada edició del
Festival Chopin de la Cartoixa de Gaming (Àustria) fou el detonant d'aquest
periple estival per Europa en el qual la Coral viatja amb un programa confegit amb peces tant de compositors hispànics com internacionals.
El primer concert tindrà lloc el dia 4 d'agost a Berlín, a la catedral. L'endemà
la Coral viatjarà a Praga per cantar a l'església de Sant Nicolau.
Posteriorment, el dia 6 d'agost, intervindrà en la quaranta-cinquena edició
del Festival Chopin de la República Txeca, que se celebra a Marienbad, i
dos dies després la coral viatjarà fins a Duszniki per participar en el Festival
Chopin d'aquesta ciutat polonesa, que ha arribat a la cinquanta-novena edició.

Aquesta gira, però, és el punt i final d'un curs acadèmic força intens i emocionant per a la Coral, que es podria dir que començà el dia 18 d'octubre a
la Cartoixa de Valldemossa amb la presentació del llibre Coral Universitat de
les Illes Balears XXV anys.
El dia 21 de desembre participà, a l'Auditòrium de Palma, en el tradicional
Concert de Nadal, que enguany ha comptat amb la col·laboració especial de
l'Orquestra Simfònica de Balears Ciutat de Palma. La Coral estigué acompanyada per les Corals Infantils de Joventuts Musicals, la Coral Juvenil de
Joventuts Musicals, el Cor de Mestres Cantaires i l'Orfeó Universitari de les

de la Coral Universitat de les Illes Balears a l'església de Sant Felip Neri de

Illes Balears. L'actor Simó Andreu va fer el pregó de Nadal, i el doctor Avel·lí

Palma. El plat fort de cloenda — a més de la interpretació de l’Stabat Mater

Blasco, Rector de la UIB, la tradicional felicitació.

de Dvorák a l’Auditòrium amb l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, una
obra d’un gran pes coral—, va ser el concert del juny a Sant Felip Neri fent

Ja al mes d'abril, el dia 22, el director de la Coral Universitat de les Illes

costat a la nova coral de la UOM, en el qual fou nomenat cantaire d’honor

Balears, Joan Company, va dirigir al Teatre Monumental de Madrid el Cor de

el senyor Gori Marcus.

Ràdio Televisió Espanyola.
Company dirigí, aquell mateix mes, el Cor Jove de l'Agrupació Menorquina

Més informació:
http://www.uib.es/servei/coral/index.html
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Activitats complementàries a la
Universitat d’Estiu 2004
Qualitat més que no quantitat, ha estat el lema

En segon lloc, la present edició ha incorporat tot

que ha inspirat la confecció del programa de

un seguit d'activitats complementàries als cursos

cursos i tallers per a la Universitat d'Estiu 2004

i tallers programats, com és ara diversos con-

de la UIB, un programa que enguany inclou con-

certs que han tingut lloc, al llarg del mes de

siderables novetats sobre els anys anteriors,

juliol, en edificis històrics de Palma, unint així

entre les quals uns preus més assequibles que

patrimoni i música.

s'han pogut assolir gràcies al patrocini econòmic
de Bancaixa, entitat que ha aportat 50.000 dels

En tercer lloc, la Fundació Pilar i Joan Miró

67.000 euros del pressupost total.

enguany tindrà una participació especialment
activa a la Universitat d'Estiu a través de visites

No obstant això, les novetats d'aquesta edició de

comentades a la seu de la Fundació per a tots els

la Universitat d'Estiu, que incorpora un logotip

alumnes matriculats, visites que es clouran sem-

de clares referències a la figura de Salvador

pre amb un aperitiu col·loqui.

Dalí, són nombroses. Per primer cop hi ha hagut
una lliçó inaugural, que anà a càrrec de Fèlix

Aquestes novetats responen, com va explicar la

Les ofertes acadèmiques de la Universitat

Fanés, catedràtic d'Història de l'Art de la

doctora

d’Estiu d’Eivissa i Formentera i de la

Universitat Autònoma de Barcelona i comissari

Projecció Cultural, a una voluntat molt concreta:

precisament de l'exposició Dalí. Cultura de mas-

"no volem que la Universitat d'Estiu sigui només

ses, que dissertà sobre "Dalí i el paisatge geolò-

una prolongació del curs acadèmic. Volem que

Del 13 al 21 de setembre de 2004 es durà a

gic" el passat dia a 8 de juliol a la sala d'actes de

sigui un lloc de trobada, un fòrum d'intercanvi

terme

l'edifici Sa Riera.

d'opinió i de debat”.

Formentera, organitzada pel Servei d'Activitats

Francesca

Lladó,

vicerectora

de

Més informació:
http://www.uib.es/servei/sac/estiu04/index1.html

UIMIR

la

Universitat

d'Estiu

d'Eivissa

i

Culturals de la UIB i que inclou sis cursos de
diverses temàtiques: Amèrica Llatina davant el
fenomen de la globalització: evolució recent i rep-

CURSOS
L'art del Japó: bellesa, modernitat i sensibilitat, més enllà de l'exòtic
Dates: del 12 al 15 de juliol de 2004
XXVII Curs internacional de música a les Illes
Balears: cant, direcció coral, pedagogia musical i flauta de bec
Inici del curs: 18 de juliol de 2004
L'Espanya dels furs: antecedents dels Estats
de les autonomies
Dates: del 12 al 16 i el 19 de juliol de 2004
L'expressió entre l'art i la teràpia
Dates: del 12 al 16 de juliol del 2004

IV Seminari Mediterrani sobre Desenvolupament Internacional: la tragèdia de l'Àfrica
Dates: 27 i 28 de setembre de 2004

tes per al futur; Educació per a la prevenció del
mal d'esquena; Nutrició comunitària i cooperació
internacional; Reptes educatius de la societat de
la informació i el coneixement; Art i moda. Un

VIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere:
perfils professionals des dels estudis de gènere
Dates: del 5 al 9 de juliol de 2004
Curs de formació inicial per a professors d'espanyol com a llengua estrangera
Dates: del 28 de juny al 9 de juliol

ofici interdisciplinari. Les arts aplicades; La mirada dels altres. Els primers viatgers de les Illes
Balears.

La Universitat Internacional de Menorca Illa del
Rei (UIMIR) és una universitat d'estiu que té lloc
en un marc excepcional com és l'illa de Menorca,

A General English course 2004, intermediate
level
Dates: de l'1 al 28 de juliol de 2004

en concret al claustre del Carme de Maó. Durant
una setmana de setembre, just després de les
festes de Gràcia, s'imparteixen cursos de temes
relacionats amb l'illa (turisme, medi ambient i

Instrumentació avançada amb LABWIEW
Dates: del 20 al 29 de setembre 2004

TALLERS
Introducció a l'ensenyament del dibuix de la
figura humana
Dates: de l'1 al 22 de setembre de 2004

arqueologia i història antiga) i altres de disciplines

El maneig i control de l'estrès mitjançant el
ioga
Dates: de l'1 al 31 de juliol de 2004

l'esforç conjunt i harmònic de les tres universitats

Introducció a la medicina subaquàtica
Dates: del 6 al 9 de juliol de 2004
Introducció pràctica a la Unió Europea
Dates: del 26 al 30 de juliol de 2004

El moviment del cos i la veu
Dates: del 2 al 30 de juliol de 2004

de Maó, Consell Insular de Menorca i Govern de

Relacions euromediterrànies i drets humans
Dates: del 5 al 9 de juliol de 2004

L'ensenyament del teatre
Dates: del 5 al 30 de juliol de 2004

Més informació:
http://www.uib.es/servei/sac/estiu04/eivissa.html
http://www.ub.es/uimir/

De l'interior del Sol a l'interior de la Terra
Dates: del 5 al 9 juliol de 2004

i temes d'actualitat, complementats per un seguit
d'activitats culturals.
Aquest any se'n farà la novena edició, i gràcies a

promotores, la de Barcelona (UB), la de les Illes
Balears (UIB) i la Jaume I de Castelló de la Plana
(UJI), i de les tres institucions locals, Ajuntament

les Illes Balears.

46 per a la salut de la ment i del cos.

La consolidació del circuit de
futbol Set contra Set i l’impuls
de noves competicions de tennis i pàdel

Posa’t en Marxa,
també a l’estiu

Durant el curs 2003-2004 CampusEsport ha

de CampusEsport (centre esportiu de la UIB).

consolidat el Set contra Set, un circuit de futbol

Però no solament s’han consolidat competicions

El programa d’activitats aeròbiques Posa’t en

7 l’organització del qual compta amb la col·labo-

sinó que també se n’han creat de noves. És el

Marxa començà al mes d’octubre però no fa

ració del Reial Mallorca i que ofereix als aficio-

cas del Circuit Màster de Tennis i Pàdel

vacances. Aquest curs acadèmic al programa hi

nats la possibilitat de participar en competicions

CampusEsport, una competició tennis i pàdel en

ha hagut una novetat entre les moltes activitats

durant tot l’any. El circuit es divideix en tres com-

la qual es pot participar al llarg de tot l’any. Així,

que conté: la inclusió de sessions d’aeròbic

peticions, que es disputen des de l’octubre al

al llarg dels mesos de maig, juny i juliol es juga

amb bicicleta (spinning), de gran intensitat

juliol, i una lliga de campions. Cada competició

la lliga Grand Prix Wilson, que, a la vegada, és

sobre una bicicleta dissenyada específicament

està dissenyada perquè hi participin cinquanta

formada per tres Torneigs Challenger, patrocinats

per a la realització correcta d’aquesta activitat,

equips, tret de la lliga de campions, en què par-

cada un dels quals per Balears Jove de Sa

amb la qual s’aconsegueix una millora cardio-

ticipen setze equips. Tots els partits es disputen

Nostra, la sala de festes Mar Salada i l’agència

vascular.

en els dos camps de futbol 7 de gespa artificial

de viatges Viajes Fenicia.

El programa inclou, a més de l’aeròbic, l’esglaó
(step) (que suposa un treball cardiovascular
d’intensitat alta); ritmes llatins; funk; tonificació
cardiovascular, que combina el treball cardiovascular amb la tonificació muscular; la dansa
africana, l’step-tono; i el tai-txi.
Com hem dit, el programa Posa’t en Marxa no fa
vacances i continua durant l’estiu, des de l’1 de
juliol al 30 de setembre, amb una sessió de matí
i tres de tarda cada dia de dilluns a divendres.

Tota la informació al
nou portal de
CampusEsport
Totes les activitats i competicions impulsades pel
programa CampusEsport, dependent de la
Fundació General de la Universitat de les Illes

Un campus d’estiu

Balears (FuGUIB), que gestiona les instal·lacions
A més del programa Vacances Actives, durant

esportives de la UIB, es pot consultar en línia grà-

aquest curs —tot el mes de juliol— es duen a

cies a un portal a Internet estrenat aquest curs

terme les Estades Ludicoesportives, que en

acadèmic.

aquesta cinquena edició han ajustat l’edat dels

CampusEsport E-Magazine incorpora quatre

Del 21 al 30 de juny CampusEsport ha dut a

participants a l’interval d’entre tres i dotze anys.

canals temàtics. Un canal de notícies inclou

terme, com cada any, un campus per a nins de

Les Estades Ludicoesportives són organitzades

informació actualitzada dels esdeveniments

quatre a dotze anys anomenat Vacances Actives.

per CampusEsport i l’àrea fisicoesportiva del

esportius més recents i, a més, seccions especia-

El programa ofereix una hora de guarderia, de les

Vicerectorat de Projecció Cultural, amb la

litzades, com és ara reportatges, articles i cartes

8 a les 9 hores, i després tot un ventall d’activi-

col·laboració de l’àrea d’Educació Física i

del lector. El canal d’Esports es divideix en àrees

tats: des de l’esport fins als jocs populars passant

Esportiva del Departament de Ciències de

temàtiques: Esports i competició, Activitats aquà-

per tallers. L’estada diària dels nins es clou amb

l’Educació. El director i els monitors són llicen-

tiques, Aeròbic i fitness, Natura i aventura, i

el dinar, de 14 a 15 hores.

ciats i diplomats en Educació Física. Quant al

Activitats per a infants.

nombre de nins per monitor, hi ha un monitor

A aquests dos canals cal afegir-hi un canal

per cada grup de cinc nins d’edats compreses

d’Informació i un canal de Serveis, a més d’una
agenda mensual.

per als menuts

En vista de la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa, CampusEsport ja ha decidit dur a

entre tres i sis anys, i un monitor per cada grup

terme aquesta mateixa activitat de l’1 al 10 de

de quinze nins en l’interval d’edat d’entre set i

setembre.

dotze anys.

Més informació:
http://campusesport.uib.es/v1/pagina.asp?pag=default.asp

