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Discurs d’acollida de la nova doctora honoris causa, Pilar 
Benejam i Arguimbau, al Claustre de la Universitat de les Illes 
Balears  

Llorenc ̧ Huguet, Rector de la UIB  

 

(Salutacions protocol·làries)  

Bon dia i benvinguts a l’acte de major rang i honor acadèmic, el d’investidura de doctor 
honoris causa de la Universitat. Avui, amb aquest acte, volem honorar l’eminent 
professora doctora Pilar Benejam, com a reconeixement dels seus mèrits professionals 
i personals. 

És un honor per a mi que un dels meus darrers actes com a Rector sigui presidir aquesta 
cerimònia d'investidura. És un honor donar la benvinguda al Claustre de la UIB a una 
menorquina que, mitjançant la seva carrera professional, ha deixat la seva empremta 
en la Facultat d’Educació de la UIB. La Facultat, la UIB i els departaments d’Educació 
sempre han tingut en alta consideració les tasques de gestió universitària de la doctora 
Benejam i, molt especialment, la seva contribució a la millora de la  formació del 
professorat; una millora feta des d’un rigor científic contextualitzat en la pràctica 
professional, amb la senzillesa que la caracteritza i la saviesa que hom li reconeix.  

Vull destacar que Pilar Benejam és la quaranta-setena dels doctors honoris causa 
nomenats per la nostra universitat, n’és la quarta dona i la primera menorquina. Ja són 
quatre els doctors honoris causa menorquins; els tres que la precediren són els doctors 
Francesc de Borja Moll, Fernando Rubió i Tudurí i Joan Pons Álvarez, a qui vull agrair 
que sigui avui aquí formant part del Claustre. Per a mi, que vaig promoure i fer efectiva 
la creació de les seus universitàries durant el meu primer mandat, l'any 1997, i com a 
menorquí de Ferreries que soc, és un honor finalitzar la meva etapa com a Rector de la 
UIB amb un nomenament tan merescut per a ella però també, de retruc, per a la terra 
que ens va veure néixer. 

Ni que sigui en forma d’anècdota personal, deixau-me dir que vaig conèixer la doctora 
Benejam sent jo estudiant de Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. A 
fora de la Facultat de Ciències, vaig topar-me que feien unes jornades de l'Escola de 
Mestres Rosa Sensat i vaig sentir parlar de Marta Mata... No la coneixia, però em va 
interessar el tema i, parlant amb gent que rondava per allà, una persona em va dir que 
també hi participava una ciutadellenca, na Pilar Benejam! Tampoc no la coneixia, però 
vaig tenir l’ocasió de saludar-la; ella no se'n recorda, és clar, però a mi em va quedar el 
nom, i ara m'ha vingut a la memòria aquest fet que avui, creieu-me, ha recobrat un 
valor especial. 
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Pilar Benejam és una dona que ha destacat per nombroses virtuts, moltes de les quals 
ja han estat glossades a la laudatio que li han dedicat tant el doctor Bernat Sureda com 
el doctor Miquel Oliver tot destacant el que repetidament he sentit, que és mestra de 
mestres.  

Com a Rector de la Universitat, no dubt a classificar la tasca desenvolupada per la 
doctora Benejam com a innovadora, tant pel que fa a les tasques de gestió universitària 
com en la formació del professorat. La seva tasca, basada en la recerca i l’evidència 
científica, ha estat sempre lligada a la gran vocació per transferir els seus coneixements 
i experiències als docents en el marc de la seva estreta relació amb els centres educatius, 
però també mitjançant la col·laboració amb molts moviments de renovació educativa: 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca 
i l’Escola d’Estiu per a Ensenyants de Menorca. Vocació que es reafirma amb el seu 
assessorament i compromís actual amb la Facultat d’Educació de la nostra universitat. 

La formació dels millors docents possibles és un compromís ineludible de la nostra 
universitat amb la societat, i per això des del Rectorat, donant suport a la proposta de 
la Facultat, vàrem crear l’any 2015 el Programa de Millora de la Formació inicial dels 
estudis de mestre i de professorat de secundària, que ja ha començat a donar els seus 
fruits. 

La incorporació de la doctora Pilar Benejam al Claustre, com a nova doctora honoris 
causa, és motiu d’orgull pel que significa de reconeixement a la seva trajectòria 
professional i als seus valors humans i científics, però també és una satisfacció poder 
comptar amb ella per continuar fent camí junts en la millora de la formació del 
professorat. 

La notícia del seu nomenament per part del Consell de Govern ha tingut un important 
ressò acadèmic, institucional i mediàtic. Les paraules, comentaris i emocions que ens 
han fet arribar moltes persones, algunes presents aquí,  destaquen la seva visió humana 
de la vida i l’esforç constant per dignificar i professionalitzar la tasca docent. En tots els 
casos, són paraules de reconeixement que voregen l’emoció i la passió, però també 
provenen de la professionalitat. 

En nom del Claustre de la Universitat de les Illes Balears, us agraesc haver acceptat 
formar-ne part. Un Claustre que us ha volgut honorar i vós honorau i enriquiu amb la 
vostra saviesa. 

Moltes gràcies. 

 
 
 
 


