
Introducció 

La Memòria de l’any acadèmic 2018-19 que es presenta correspon al balanç del segon 
any acadèmic del mandat del Rector Llorenç Huguet Rotger, que va començar arran 
del procés electoral que va tenir lloc el 24 de maig de 2017, en què fou reelegit. El 
Rector va prendre possessió del càrrec el dia 10 de juny de 2017, en virtut del seu 
nomenament pel Decret 30/2017, de 9 de juny, publicat al BOIB núm. 71, de 10 de 
juny, i va formar el nou equip de govern. 
 
El mes d’abril de 2019 va acabar la seva tasca el doctor Jaume Carot Giner com a 
vicerector d’Investigació i Internacionalització, i el va substituir en el càrrec el doctor 
Enrique García Riaza. 
 
L’any acadèmic s’inicià 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». De manera solemne, amb aquest acte institucional s’obria 
l’any acadèmic que ha estat l’escenari dels actes finals de celebració del 40è aniversari 
de la UIB. 
 
L’obertura de l’any acadèmic va continuar a les seus de la Universitat a Menorca i a 
Eivissa i Formentera; el dia 12 de setembre de 2018 a Menorca i el dia 17 de setembre 
de 2018 a Eivissa, amb la mateixa lliçó inaugural pronunciada pel doctor Pere Antoni 
Salvà Tomàs. El mateix dia, a cada seu, també es varen dur a terme les cerimònies de 
graduació de l’any acadèmic 2017-18. 
 
A Palma, l’acabament del curs es va celebrar amb les cerimònies de graduació de l’any 
acadèmic 2018-19. Els dies 11, 12, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2019 les 
diferents facultats graduaren els seus alumnes, a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador, i els 
varen lliurar l’obra gràfica inspirada en la taula periòdica, amb edició numerada, que 
els acompanyarà en el futur com a record de la seva estada i formació a la UIB, 
precisament l’any del 150è aniversari de la taula periòdica. 
 
I per als alumnes de la UOM la cerimònia de graduació va ser el dia 16 de juliol de 
2019, també a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 
Així mateix, cal destacar l’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. 
 
Quant al moviment de les persones que conformen la Universitat, podem destacar 
que la UIB ha comptat amb 723 professors a temps complet i 266 d’associats 
equivalents a temps complet. Un 58,4 per cent són homes i un 41,6 per cent, dones. 



Pel que fa al personal d’administració i serveis, són 584 persones, de les quals un 
64,4 per cent són dones i un 35,6 per cent són homes. 
 
Pel que fa als alumnes, enguany s’han matriculat a la UIB 14.468 alumnes de grau, 
dels quals 517 són d’escoles adscrites. S’han inscrit a trenta-cinc graus i quatre dobles 
graus. Cal tenir en compte que s’ha implantat el tercer curs dels estudis de Medicina i 
el segon d’Odontologia. A més, s’ha estrenat el primer curs del grau de Direcció 
Hotelera. Pel que fa als alumnes de postgrau, hi ha hagut 1.434 alumnes de màster 
universitari, quantitat que ha augmentat un 4,6 per cent respecte a l’any acadèmic 
anterior i representa un màxim històric des de la implantació d’aquests estudis a la 
UIB. 
 
Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, els 
nomenaments de doctor honoris causa. En aquest any acadèmic es va aprovar el 
nomenament del senyor Oriol Bonnín Gubianas com a doctor honoris causa de la 
nostra universitat, el dia 10 d’abril de 2019. 
 
El dia 4 de juny de 2019 va morir 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. 
 
Dins aquest record de les persones que, d’una o altra manera, han estat UIB, hem 
d’esmentar el senyor Eduard Punset, doctor honoris causa, que fou investit el febrer 
de l’any 2011 i ens va deixar el passat mes de maig. 
 
A més, un record especial per als doctors Pau Cateura, Miquel Montserrat i Ángel 
Igelmo i per a les senyores Nativitat Cariello, Maria Balle, Marilina Tur i Laura López, 
membres del PAS (les dues darreres, de la Seu universitària d’Eivissa i Formentera).  

 
Finalment, la Universitat vol fer una menció de les persones que han treballat durant 
anys a la nostra institució i que el darrer any acadèmic han començat a gaudir de la 
jubilació: Francesca Maria de Lluc Barceló Mairata (Biologia Fonamental i Ciències de 
la Salut), Jaume Corbera Pou (Filologia Catalana i Lingüística General), M. Carmen 
Fernández González (Dret Públic), Rafael Àngel Forteza Coll (Química), Maria Antònia 
Riera Jaume (Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació), Joan Torrens Sastre 
(Ciències Matemàtiques i Informàtica), Antoni J. Bennàsar Roig (Biologia), Gabriel 
Garcias Planas (Dret Públic), Jordi Lalucat Jo (Biologia), Joan Josep Marcó Antón 
(Física), Sebastià Roig Rigo (Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica), Salvador Balle 
Monjo (Física), en el cas del PDI; i en el cas del PAS: Margalida Company Rigo, Marta 
Cuyàs Gibert, Antònia Fiol Tomàs, Josep Antoni Forteza Oliver, M. Ángeles Cano 
Pascual, Elisa Hernaiz Sanders, Pere Morro Pérez i M. Isabel Baltasar Quesada. 


