
INVERSIÓ I MILLORES

Finalment el Govern de les Illes
Balears ha autoritzat l’endeuta-
ment de la Universitat per poder
dur a terme les actuacions del
programa Innocampus, que en
un primer moment va denegar.

La UIB es va presentar a la con-
vocatòria del programa Inno-
campus després de superar la pri-
mera fase del programa Campus
d’Excel·lència de l’any . El
projecte, classificat en el sisè lloc
d’entre tots els presentats, rebé
una subvenció de  milions d’eu-
ros en forma de crèdit, dels quals
se’n destinaran .. a la

construcció del Centre d’Estudis
de Postgrau i . al manteni-
ment i creació de noves patents i
llicències.

Un cop aprovat per el Consell
de Govern de la Universitat, el
Consell Social, a la sessió de  de
desembre de , acordà sol·li-
citar al Govern de les Illes Balears
l’autorització de l’operació d’en-
deutament, que fou denegada.
Tot i això, dia  de gener de ,
l’actual Govern de les Illes Balears
decidí finalment autoritzar
aquesta operació, que permetrà
donar compliment al projecte i
millorar la UIB.

L’any , el Ministeri de Cièn-
cia i Innovació destinà  mi-

lions d’euros a  projectes d’
I+D+i en Campus de’Excel·lencia.
En total hi participaren  univer-
sitats. Cada un d’aquests projec-

tes preveia actuacions concretes
per incrementar les capacitats
científiques i tecnològies que les
universitats de l’Estat, com també
la transferència i la valorització de
la tecnologia envers el teixit pro-
ductiu.

A més de tot això, el passat mes
d’octubre el projecte Campus Eu-
romediterrani del Turisme i de
l’Aigua (e-MTA), integrat per la

Universitat de les Illes Balears, la
Universitat de Girona, el Consell
Superior d'Investigacions Cientí-
fiques i l'Institut Català de Recer-
ca d'Aigua, rebé la qualificació de
Campus d’Excel·lència Interna-
cional d'àmbit regional europeu,
un reconeixement a una trajectò-
ria sòlida i compromesa en la re-
cerca en aigua i turisme, amb la
sostenibilitat com un horitzó final.
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El Govern
autoritza 
el projecte
Innocampus

Ha donat el vistiplau a l’endeutament per part
de la UIB de 5.000 milions d’euros El projecte
permetrà millorar la Universitat, construir un
edifici nou i mantenir i crear noves patents
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Al campus es construirà l’edifici del Centre d’Estudis de Postgrau. UIB

El projecte de la UIB quedà en
sisè lloc, i participaren en la
convocatòria trenta-vuit
universitats d’arreu de l’Estat
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l vespre del  del gener s’obren
moltes rutes festives a les Illes
Balears: Manacor, sa Pobla o Po-

llença, per citar alguns llocs on les can-
çons i els balls amb acords medievals de
flautes i simbombes cobren força al vol-
tant de joves i grans que celebren una fes-
ta d’origen sincrètic, cristians i pagans.
Sant Antoni i els diables es donen la mà i
semblen que es concil·liïn en uns rituals
d’una realitat que ens diu que no hi ha
més paradís ni infern que aquest món.
Aquí comença tot i s’acaba, va dir-me un
dia el meu pare quan era petit. Alguns po-
lítics voldrien que el català no fos requisit

als concursos públics, sinó un mèrit. A
més diuen sense cap sentit ètic ni filolò-
gic que la parla de València i les Balears
no són parles catalanes. A sa Pobla des-
prés de la lectura del bàndol de la festa de
Sant Antoni, la gent va escridassar el pre-
sident José Ramón Bauzá: “A sa Pobla, en
català”. Abans dels polítics i les lleis ac-
tuals existia el català. No haurien de tocar
les cordes sensibles d’un poble al qual
van prohibir abans la seva cultura. La
qual fou condemnada a la il·legalitat sota
el poder el ,  i . 

La llengua majoritària d’aquesta Festa
és el català, les fibres emotives d’un poble

són la seva llengua i els seus costums. Els
polítics no saben que anar contra aquestes
és ficar-se al terreny, que pren de sobte, l’a-
nimadversió vers uns polítics que no ente-
nen que les lleis no són superiors als senti-
ments i l’essència d'uns pobles que defen-
sen la pròpia llengua i la feren perdurar al
llarg de milers d’anys. La llei ha d’adminis-
trar la convivència, els béns materials o els
actes dolents, però mai no ha de legislar
contra una llengua originària, un ciment
de la consciència històrica col·lectiva.
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FESTES

La Universitat va celebrar ahir
Sant Antoni i Sant Sebastià amb
els espectacles del programa ‘Ver-
ba Volant’, que fa part del progra-
ma Dinamització al Campus, or-
ganitzat pel Servei d’Activitats
Culturals de la UIB amb l’objectiu
de fer possible gaudir d’especta-
cles de petit format que defugen

l’estretor de les aules o les sales
d’actes ocupant amb música i
dansa els vestíbuls, els passadis-
sos o els vials del recinte univer-
sitari.

L’espectacle ‘Verba Volant’ pre-
tenia acostar l’art de la paraula, a
partir de narracions de tradició
oral, de diàlegs en vers improvisats
o la representació de diàlegs, va in-
cloure dos espectacles: Mallorca
cantaiconta. Monòleg o el que si-
gui, a càrrec de Pep Adrover i
Juan Mateos, que es va fer a Son
Lledó, i un combat de gloses amb
els glosadors Felip Munar, Mateu
Matas, Xurí, Pere Joan Munar i
Maribel Servera, que es va dur a
terme a l’edifici Ramon Llull.
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La Universitat celebrà
ahir les festes de Sant
Antoni i Sant Sebastià

Els espectacles del
programa ‘Verba Volant’
varen recórrer diversos
espais del campus
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Combat de glosadors al claustre de l’edifici Ramon Llull. UIB

� Alumne de doctorat de la UIB


