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Memòria acadèmica 2021- 2022 

Servei de Comunicació  
 
El Servei de Comunicació depèn del Vicerectorat de Planificació Estratègica, 
Internacionalització i Cooperació. En aquest darrer any, ha tornat a la seva estructura 
inicial i és un servei en si mateix, que té entre les seves funcions principals les de 
comunicar i divulgar tot allò que fa la UIB, així com fomentar la connexió entre la UIB i 
la societat, sobretot a través dels mitjans de comunicació, però també, i de cada vegada 
més, a través de les xarxes socials: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube.  
 
El Servei de Comunicació col·labora directament amb el Servei de Protocol i el Gabinet 
del Rector en l’organització i gestió d’actes institucionals, i amb el Servei d’Identitat i 
Cultura Institucional de la UIB, en la redacció i gestió de la comunicació interna. Així 
mateix, ofereix assessorament en la gestió de la comunicació de tot tipus 
d’esdeveniments, activitats, etc. de la comunitat universitària.   
 
Al Servei de Comunicació elaboram i difonem al web i a xarxes les notes de premsa, 
dossiers i vídeos que expliquen el que fan els investigadors/professors, els estudiants i 
també el personal d’administració i serveis de la UIB. Ho feim diversificant la informació 
i fent-la pública en diferents i múltiples canals de comunicació, els quals gestionam al 
Servei. 
 
Enguany hem fet 502 notes de premsa que s’han publicat al Diari UIB i que hem fet 
arribar al nostre públic, en funció del contingut generat, a través de web, correu 
electrònic; a mitjans i públic intern, xarxes socials i canal de WhatsApp directe amb 
periodistes interessats. També hem convocat 114 rodes informatives o trobades amb 
mitjans per explicar projectes i novetats de recerca, així com qüestions institucionals 
relacionades amb la política i presa de decisions de l’equip de govern.  

Fotografia 

Totes aquestes accions solen anar acompanyades de fotografies d’actes i accions de 
comunicació relacionades amb recerca. Enguany hem comptabilitzat:  
 
• Fotografies d’actes d’actualitat i recerca: 3.278 
• Fotografies de lectures de tesis doctorals: 70 
• Fotonotícies institucionals (visites de personalitats, convenis…): 27 
 
A més, el Servei de Comunicació, a través del fotògraf de la UIB, ha fet:  
• Reportatge fotogràfic per a la Campanya 8M, Dia de la Dona 
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• Obra gràfica «En Cadena», amb la qual la UIB ha obsequiat els graduats del curs 
acadèmic 2021-22 

• Maquetació i edició de l’àlbum fotogràfic de l’acte de nomenament de la senyora 
Elena Maleno com a doctora honoris causa de la UIB 

• Fotografia per a la felicitació oficial de Nadal 2021 de la UIB 

Vídeos  

En total, hem fet 109 vídeos, dels quals 71 són de notícies que hem publicat al web i 
xarxes; 12 vídeos de la sèrie DivulgaUIB, dedicada a difondre la recerca dels 
investigadors; 11 més que fan referència a activitats de l’11F; 4 del programa SeràsUIB; 
6 de relacionats amb projectes de la FECYT; 2 d’entrevistes de la sèrie Escoltam…; 2 de 
la Nit de la Recerca UIB i 1 de resum de les cerimònies de graduació. Tots es poden 
visualitzar a les notes corresponents i també al canal de YouTube de la UIB: 
https://www.youtube.com/user/UIBuniversitat 

Presència de la UIB a les xarxes socials 

El Servei de Comunicació gestiona les xarxes institucionals de la UIB. A més a més, duu 
a terme el registre i control de xarxes socials de les unitats i serveis, departaments, 
facultats etc. que utilitzen xarxes per difondre contingut relacionat amb els centres i 
entitats.  
 

• Facebook: @UniversitatUIB 

• Twitter: @UIBuniversitat 

• Instagram: @uibuniversitat 
• YouTube: @uibuniversitat 

• LinkedIn: Universitat de les Illes Balears  
 
Enguany hem creat un nou canal de la UIB a Telegram (UIB Universitat de les Illes 
Balears), amb la intenció que sigui només per a avisos importants que afectin la 
comunitat universitària. El mes de juny de 2022 es va obrir de manera oficial i té 118 
subscriptors. 

Estadístiques 

Xarxa social  Seguidors Publicacions 

Facebook 
Variació: +410 

Total: 10.712 
Total: 165 
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Twitter 
Variació: +1.094 

Total: 20.228 
Total: 1.094 

Instagram 
Variació: +1.519 

Total: 9.381 
Total: 780 

YouTube 
Variació: +1.000 

Total: 13.300 
Total: 249 

LinkedIn 
Variació: +3.782 

Total: 37.894 
Total: 10 

Unitat de Cultura Científica i de la Innovació  

El Servei de Comunicació va posar en marxa, l’any 2019, la Unitat de Cultura Científica 
i de la Innovació amb l’objectiu de fomentar l’organització d’esdeveniments de 
divulgació científica. La UCC+i de la UIB va ser acreditada per la Fundació Espanyola de 
Ciència i Tecnologia (FECYT) el desembre de 2019.  
 
En el curs 2021-22, l’activitat del Servei de Comunicació a través de la UCC+i ha estat 
la següent:  

• Manteniment del web de la UCCI: <http://culturacientifica.uib.cat> 

• Elaboració de 139 notícies sobre resultats de recerca, publicades al Diari de la UIB: 
 

Àmbit de coneixement Notícies publicades 

Arts i Humanitats 19 

Ciències 51 

Ciències de la Salut 20 

Ciències Socials i Jurídiques 29 

Enginyeria i Arquitectura 20 

Total 139 

 

• Elaboració de 58 vídeos sobre l’activitat investigadora i els esdeveniments de 
cultura científica de la UIB, publicats a les xarxes socials institucionals i al canal de 
YouTube de la UIB.  

• Organització d’activitats de divulgació científica: 
o III Concurs de Divulgació Científica de la UIB. Publicació i difusió de les bases. 
o Nit Europea de la Recerca 2021 (setembre de 2021). 
o Dia de la Dona i la Nina en la Ciència (febrer de 2022). 
o Setmana Verda de la Nit Europea de la Recerca 2022 (juny de 2022). 
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• Coordinació i presentació del projecte G9Missions conjuntament amb les 
universitats del G9, que ha rebut el suport de la Comissió Europea per un total de 
32.250 euros per als anys 2022 i 2023. 

• Coordinació i presentació de 7 projectes a la Convocatòria d'ajudes per al foment 
de la cultura científica, tecnològica i de la innovació de la Fundació Espanyola per a 
la Ciència i la Tecnologia (FECYT), dels quals 5 han rebut ajuda per un valor total de 
53.000 euros. 

• Obtenció d’una ajuda de la Convocatòria d'ajudes per al foment de la cultura 
científica, tecnològica i de la innovació de la Fundació Espanyola per a la Ciència i 
la Tecnologia (FECYT) de 18.000 euros per a la contractació de personal per al 
projecte DivulgaUIB, la programació de divulgació científica de la UIB. 

• Suport a projectes de divulgació científica en convocatòries competitives executats 
entre juliol de 2021 i juny de 2022. 

 

Projecte Convocatòria  Ajut 
concedit 

Els trencadors de marès 
Ajuts Patrimoni Cultural Immaterial 2020 del 
Ministeri de Cultura i Esports 

14.162,25 

Green 9 Night 
Marie S. Curie Actions – European Researchers 
Night 2021 – Comissió Europea 

22.937,00 

ESTALMAT 
Ajuts Foment de la Cultura Científica, 
Tecnològica i de la Innovació - FECYT 9.000,00 

ESTALQUIM 
Ajuts Foment de la Cultura Científica, 
Tecnològica i de la Innovació - FECYT 

5.000,00 

Ciència per a Tothom 
Ajuts Foment de la Cultura Científica, 
Tecnològica i de la Innovació - FECYT 

10.000,00 

Taller de pensament crític 
Ajuts Foment de la Cultura Científica, 
Tecnològica i de la Innovació - FECYT 

8.900,00 

Decimate 
Ajuts Foment de la Cultura Científica, 
Tecnològica i de la Innovació - FECYT 32.000,00 

Ciencia ciudadana: creación de 
un banco de datos de 
expresiones de dolor en 
personas con parálisis cerebral 

Ajuts Foment de la Cultura Científica, 
Tecnològica i de la Innovació - FECYT 

9.200,00 

G9Missions  
Marie S. Curie Actions – European Researchers 
Night 2022-23 – Comissió Europea 

32.250,00 

Total 143.449,25 

 


