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Fitxa de descripció d’activitats. Memòria acadèmica 2018-19 

Activitats institucionals 
 

 Obertura de l’any acadèmic 2018-19 el dia 7 de setembre de 2018, a la sala 
d’actes de Son Lledó, amb la lliçó inaugural a càrrec del doctor Pere Antoni 
Salvà Tomàs, catedràtic de Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La 
població de les Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB». 

 
 Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2018-19 del doctor Pere Antoni Salvà Tomàs, 

catedràtic de Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La població de les 
Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB», i cerimònia de graduació de 
l’any 2017-18 a la Seu de la Universitat a Menorca el dia 12 de setembre de 
2018. 

 
 Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2018-19 del doctor Pere Antoni Salvà Tomàs, 

catedràtic de Geografia Humana de la UIB, amb el títol «La població de les 
Illes Balears al llarg dels quaranta anys de la UIB», i cerimònia de graduació de 
l’any 2017-18 a la Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera el dia 17 de 
setembre de 2018. 

 
 Compareixença del Rector de la UIB al Parlament de les Illes Balears sol·licitada 

pel Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre diversos temes relatius 
a la Universitat el dia 11 d’octubre de 2018. 
 

 Acte de reconeixement als nous doctors i doctores de l’any 2017-18 a la sala 
d’actes de Son Lledó el dia 22 de novembre de 2018, amb motiu de la festivitat 
del Beat Ramon Llull. 
 

 Dia 4 de juny de 2019 mor el doctor Antoni Roig Muntaner, que va ser 
president de la Comissió Gestora de la Universitat del 10 de juny de 1978 al 12 
de març de 1981. El 3 de març de 1982 va ser nomenat Rector Honorari de la 
UIB, i la Medalla d’Or de la institució li va ser lliurada el 18 de febrer de 2003. 

 
 Cerimònies de graduació de l’any acadèmic 2018-19 a Palma, els dies 11, 12, 17, 

18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2019, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 

 Cerimònia de graduació de la UOM, any acadèmic 2018-19, el dia 16 de juliol 
de 2019, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 

 
 Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes Balears. 
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El Rectorat ha donat assistència, suport i assessorament als actes institucionals, 
d’inauguració i cloenda, de signatura de convenis amb empreses i institucions, als 
actes d’inauguració o cloenda de congressos i als actes d’homenatge en els quals han 
participat el Rector, el Consell de Direcció i altres membres de la comunitat 
universitària. 


