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DISCURS D’INAUGURACIÓ DEL CURS 1997-98 
1 D'OCTUBRE DE 1997 

Senyores i senyors claustrals, 
Molt Honorable Senyor President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
Il.lustríssim Senyor President del Consell Social, 
Honorables i Il.lustríssimes autoritats, 
Amigues i amics,  

Avui obrim solemnement el curs acadèmic 1997-1998. Vull aprofitar aquest fet per saludar ben 
cordialment tots els que ens acompanyau, al mateix temps que vull dedicar un record d'agraïment a 
les persones que es varen jubilar el curs passat: Maria Cinta Tarré Font, José Mellado Fernández, 
Roberto Molina del Río i Asunción Pecellín López. També vull fer-vos partícips de la tristesa que 
ens va produir la mort del nostre jove company Francesc Orell Vich. Crec que tots ells, cadascú al 
seu lloc de treball, han fet el millor que han sabut per la nostra universitat.  

Una altra vegada, doncs, ens retrobam davant l'inici d'un nou curs acadèmic i, com cada any, 
carregats d'il.lusions. Il.lusions que no són altra cosa que els objectius que creiem millors per a la 
nostra universitat i que intentaré fer-vos conèixer tot d'una.  

Però abans de fer-ho, permeteu-me que exposi públicament l'acord solidari que vàrem adoptar tots 
els rectors de les universitats espanyoles i que volia mostrar un cert estat de preocupació 
generalitzada pel que fa a l'absència de grans línies de política universitària espanyola. Diu així:  

<<La manca de definició ministerial, pel que fa a la política universitària, ha 
generat incerteses i dificulta, òbviament, una programació racional de l'activitat 
de les Universitats. 

>>Això contrasta amb la decidida política europea de compliment dels criteris 
de convergència del tractat de Maastricht pel fet que cada cop és més gran la 
divergència respecte a la despesa en ensenyament superior en relació amb la 
dels altres Estats membres de la Unió Europea. Mentre que la mitjana dels 
països de l'OCDE se situa en l'1,6% del PIB, a Espanya és del 0,9% (cal 
recordar que a les Balears és del 0,4%). Sense millorar el finançament és 
totalment il.lusori pretendre millorar substancialment la Universitat.  

>>L'esperit de col.laboració de les Universitats posat en relleu mitjançant 
acords pràcticament unànimes sobre alguns punts de reforma del règim 
d'Universitats, pel que fa a plans d'estudis i professorat, transmesos oficialment 
a les autoritats ministerials, encara no ha rebut resposta. Les Universitats es 
veuen obligades a adoptar solucions d'emergència per prestar el servei públic 
que tenen encomanat i evitar així el seu deteriorament.  

>>Els conflictes que s'han evidenciat en el Consell d'Universitats entre la 
Comissió Acadèmica i la de Coordinació i Planificació, obliguen a replantejar-
se el funcionament d'aquest òrgan, amb la finalitat d'aconseguir una relació 
satisfactòria dels aspectes acadèmics i politicoeconòmics del sistema 
universitari espanyol i assegurar així una eficaç coordinació.  

>>Es fa necessari, doncs, amb lleialtat mútua i servei a l'interès general, un 



Aquest és l'acord que es llegeix en tots els actes d'inauguració de curs i que ja ha tingut una resposta 
positiva de diàleg per part de la senyora ministra, que el va escoltar en presència dels reis en l'acte 
d'inauguració de curs de la Universitat de Còrdova. El seu parlament en aquell acte es pot entendre 
com una inflexió cap a l'esperança.  

No obstant això, des de l'enteniment que ha significat per a la nostra universitat, durant aquest primer 
any de transferències en matèria universitària a la Comunitat, poder discutir, i en la majoria dels 
casos, arribar a consensuar, els nostres objectius amb el Govern, em permetré fer una anàlisi més 
localista de la situació, que, com recordau, he anunciat com a càrrega d'il.lusions, sense que això 
m'amagui les dificultats en la seva gestió.  

Com a equip de govern ja hem passat l'equador del nostre mandat i, més que fer un relat d'aquelles 
coses que hem assolit, faré un recull d'aquelles per les quals volem lluitar i que volem compartir amb 
tots els membres de la comunitat universitària. A tall de resum crec que podem significar la nostra 
gestió, feta i per fer, amb el lema: ���������	��
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���� Una gestió que, és 
just dir-ho, ha tingut el suport de la feina de degans, directors de centre i de departament, així com de 
professors, personal d'administració i serveis i alumnes representants als diferents òrgans col.legiats.  

Parlar de ���	��
���
� significa referir-nos al document de plantilles, a la reforma de plans d'estudis, 
a l'aprovació d'un reglament acadèmic, a les instal.lacions esportives i a la constitució de la Fundació 
Universitat-Empresa, entre d'altres. Però, principalment, a l'assoliment d'una bona dotació econòmica 
aconseguida pel Govern d'aquesta comunitat, en el procés de transferències de l'ensenyament 
universitari, que ens ha permès, a través del pressupost d'aquest any, començar a corregir dèficits 
històrics per situar la Universitat en coordenades similars a les del nostre entorn, malgrat que encara 
manquen infraestructures i noves titulacions per poder oferir als ciutadans d'aquestes illes.  

Més concretament, la consolidació ha anat referida a:  

1. L'elaboració i aplicació del �����������������
���� que, a hores d'ara, ja ha significat un element 
indiscutible per regular la millora de l'estructura de professorat tenint en compte tant els aspectes de 
qualitat docent com d'incentiu a l'activitat investigadora.  

2. La ubicació de ����	���	��
�����
��	���������	, la qual cosa permet una millor racionalització dels 
recursos humans i materials, malgrat que s'han agreujat els problemes d'accés. Iniciatives de foment 
del transport públic, així com un nou traçat de la carretera, dins el més gran respecte mediambiental, 
ho haurien de fer més àgil.  

3. La �����������	�����	����	���
	, que s'acaba d'aprovar en el darrer Consell d'Universitats, que ha 
significat la modificació i/o renovació de quasi tots els plans d'estudis vigents, en què es preveu un 
augment de l'optativitat i en alguns casos el pas de quatre a cinc anys. Una reforma que hem emprès 
des de l'òptica d'obtenir un major grau d'especialització alhora que de millorar el rendiment acadèmic 
dels nostres alumnes.  

Per completar aquesta reforma durant aquest curs s'enllestiran els processos d'integració de les 
escoles de Treball Social i de Turisme.  

4. La implantació d'un ����������������
�, com a recopilació de normes fins ara disperses i 
emanades de diferents fonts, que refon, de forma sistemàtica, el nucli de l'ordenació acadèmica de la 
UIB, per tal d'incrementar la seguretat jurídica mitjançant la definició de deures i drets dels diferents 

equilibri satisfactori entre l'autonomia de les Universitats, reconeguda 
constitucionalment, i la competència dels Parlaments i Governs autonòmics, 
que quan ha mancat ha afectat profundament la comunitat universitària 
espanyola.>>  



membres de la comunitat universitària, tot seguint una directriu clara de constituir l'entorn d'un 
servei públic de qualitat.  

5. Les 
�	�������
��	 �	����
��	, les quals ja s'estan construint gràcies a l'aportació del Consell 
Superior d'Esports, de la Fundació Universíada i també amb un important esforç de recursos propis 
de la UIB. Aquestes instal.lacions han de significar l'increment, tant quantitatiu com qualitatiu, de la 
pràctica esportiva en el si de la Universitat.  

6. La posada en marxa de la ������
����
���	
���������	�, que hem creat, conjuntament amb el 
Consell Social, com a instrument que ens ha d'apropar a la societat, amb la màxima simplicitat 
administrativa i mitjançant canals jurídics clars, amb voluntat de col.laboració i mai com a 
instrument de competència deslleial. L'activitat més important realitzada durant aquest temps de 
funcionament ha estat la de formació contínua i permanent, a través de cursos i màsters encaminats 
al perfeccionament professional, així com la gestió de contractes a l'empara de l'article 11 de la LRU, 
per un valor superior als 200 milions de pessetes.  

7. La ������
���������	��
���� que envolta la Universitat, en què es destaca la funció d'oferir 
serveis a la comunitat sobre la base de la combinació dels valors de la tradició amb els de la 
modernitat.  

En aquest sentit hem d'emmarcar el nostre compromís amb la defensa del català com a llengua 
pròpia de les Illes Balears, tot indicant que la participació en el Consorci creat recentment, 
conjuntament amb el Govern, ens compromet a ser garants d'aquesta condició lingüística. Per altra 
banda, la UIB es mostra particularment sensible per a aquells temes que afectin, de forma directa o 
indirecta, el medi ambient i la degradació ecològica d'aquesta terra, amb l'interès d'inserir-se, tant en 
l'esfera més quotidiana (el funcionament diari) com estratègica (les aportacions teòriques), en els 
paràmetres del desenvolupament sostenible.  

És des d'aquest esforç global de consolidació que volem segellar el compromís de futur per a 
l'assoliment de millors fites de qualitat i innovació que facin de la UIB un referent humanístic, 
científic, tecnològic i cultural cada cop més acceptat en la nostra comunitat, pel seu arrelament i 
també per la seva projecció internacional. És a dir, per aconseguir que la UIB assumeixi, a més del 
referent de l'educació, de la investigació i de l'extensió cultural, el paper de líder social que li 
correspon com a institució que forma el jovent del nostre poble.  

D'altra banda, ja pensant en el que hem de fer més que en el que hem fet, ����
���������������
����
������
�� és i serà un objectiu fonamental per a aquesta universitat.  

Un objectiu que depèn fonamentalment de les nostres actituds i aptituds com a professors i alumnes, 
encara que hem de ser conscients que requerirà una predisposició permanent a la renovació 
pedagògica, a la revisió de continguts i fins i tot a la redefinició d'objectius.  

L'autonomia universitària i la llibertat de càtedra han d'incrementar la nostra responsabilitat i 
professionalitat en les nostres tasques docents, d'investigació i de gestió, en cada cas.  

Pel que fa a la ������
�, hem adoptat mesures per reforçar el procés de qualitat encaminades a 
propiciar la formació tant didàctica com investigadora del professorat; augmentar la vessant pràctica 
de l'aprenentatge com a element bàsic en la formació integral de l'estudiant; augmentar la inversió en 
mitjans materials didàctics per a les aules i per a l'adquisició de llibres de consulta destinats als 
estudiants; incrementar les places de biblioteques mitjançant la creació de sales de lectura als 
diferents edificis; etc.  

Concretament, per a aquest curs hem pogut oferir 99 assignatures més que el curs passat; l'augment 
dels desdoblaments de 49 grups de classes teòriques i de 289 grups de pràctiques; l'obertura de dues 



noves sales d’estudi i de tres laboratoris docents; l’ampliació del nombre d'aules informàtiques i 
l'assistència als estudiants en aquestes aules; així com també un aulari prefabricat amb onze aules.  

Aquestes mesures desmassificadores han de continuar al llarg del temps com a voluntat permanent 
de millora de la qualitat, ja que tal com ens indiquen les enquestes d'aquest any, podem determinar 
que són paràmetres clars de la notable qualitat docent, en mitjana, assolida pels nostres professors.  

De cara a un futur proper ens hem de plantejar, també com a element de qualitat de la UIB, els nous 
estudis que puguem implantar. En aquest sentit, ja hem començat el debat intern sobre les titulacions 
que la Universitat hauria d'oferir. El seu resultat s'haurà de contrastar amb l'estudi que a aquest efecte 
durà a terme el Consell Social, per encàrrec de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. En 
qualsevol cas, he de dir-vos que no podem renunciar a augmentar l'espectre de l'oferta d'estudis 
superiors en aquesta comunitat. Aquesta és una necessitat imperiosa i justa, si tenim en compte les 
dades d'alumnes de les Illes que encara han d'anar-se'n a altres universitats, especialment aquells que 
se'n van per seguir estudis que no s'imparteixen a la UIB.  

El nostre objectiu seria de poder oferir, per al proper curs, noves titulacions als nostres estudiants, 
així com deixar establert un calendari de futures noves implantacions.  

Pel que fa la 
���	�
���
�, hem adoptat mesures per mantenir un nivell destacat en la recerca bàsica i 
competitiu en l'aplicada. A la Universitat, desenvolupar i transmetre coneixements són pràctiques 
indissociables, i l'activitat en I+D defineix en gran mesura la qualitat d'un centre universitari. En 
aquest aspecte, la UIB ha demostrat amb escreix la seva capacitat de recerca, sorgida, moltes 
vegades, després d'una difícil superació d'entrebancs fruit de l'escàs finançament de què hom ha 
disposat.  

No obstant això, la UIB ha resultat molt competitiva en l'obtenció de recursos del Pla nacional i de la 
Unió Europea, però sempre ha hagut de fer un esforç important en el seu pressupost.  

Una vegada més he d'insistir que aquesta valoració positiva és més fruit de l'esforç constant de grups 
o individus que dels ajuts institucionals, tant interns com externs, encara que aquest any la bondat del 
pressupost de què hem pogut disposar ens ha permès dedicar recursos propis a la creació de beques i 
a augmentar els ajuts per a infraestructura, tant de renovació com de reposició.  

Amb aquest objectiu de qualitat acadèmica hem de situar també en el seu lloc i amb la seva 
importància la ��	�
�, tant política com administrativa, que ha de ser cada vegada més eficaç i més 
professionalitzada. En aquest sentit crec que és important el pla de formació de què disposa i 
disposarà el nostre personal d'administració i serveis, així com positiu serà el resultat de totes les 
oposicions que hi ha en marxa per definir una estructura funcional i orgànica més adient per a una 
administració moderna com la que volem que representi la UIB.  

En aquesta modernitat hem de situar la creació de les oficines de gestió acadèmica, de gestió de la 
recerca, el nou programa de gestió de la matrícula, la informació dinàmica i estàtica que s'incorpora 
al nostre web, que ha registrat més de cent mil visites només aquest més de setembre, i altres 
iniciatives que seria llarg enumerar.  

Pel que fa a ����	�
�����	��������	, també enteses com a factors qualitatius, ja s'han elaborat les 
bases per fer el concurs de l'avantprojecte d'un nou edifici multidisciplinari, en l'àmbit dels estudis 
economicojurídics, així com s'està acabant la redacció del plec de condicions per a l'establiment, 
comptant amb capital privat, d'una àrea de serveis.  

I parlar de futur des del sentiment del qui vol el millor per a la institució implica marcar uns 
objectius ambiciosos però assumibles, cosa que en el nostre cas vol dir parlar d'
������
�: parlar 
d'extensions universitàries, de nous models educatius per a la formació continuada i del foment de la 



interacció constant amb la societat que ens envolta, així com consolidar la presència de la UIB en els 
diferents circuits internacionals.  

Més concretament, la innovació ha d'anar referida a:  

1. Reforçar i esperonar la universitat com una institució d'alt nivell en la docència. Això significa, 
com ja hem dit, millorar contínuament la qualitat en tots els vessants; docència estricta, connexió 
més dinàmica amb la demanda social i més instal.lacions per a les pràctiques docents. Tal volta 
aquests paràmetres s'hauran de considerar en la presa de decisions sobre els nous estudis que 
s'implantaran a la UIB.  

Aquest ha estat també l'objectiu que ens hem fixat per definir el model educatiu de les �����	
��	�
��
���	
���
�	, que avui comencen a funcionar com un centre més de la UIB. Avui hem iniciat un 
nou model d'ensenyament basat en la presencialitat i la utilització de les noves tecnologies de la 
informació i comunicació, model que a poc a poc s'anirà instal.lant, també, al campus com una nova 
expressió d'ensenyament en què la transmissió de coneixements es basarà en aquests recursos 
audiovisuals i cobrarà importància l'ajut del professor per a la consolidació i aprofundiment en la 
síntesi i anàlisi d'aquests coneixements adquirits.  

En definitiva, a poc a poc anirà arrelant el nou model educatiu en què l'aula física, l'hora de classe i 
la lliçó (en què el professor transmet informació als alumnes que després els reclamarà a l'examen) 
perdran el paper central com a instrument de mesura per ser substituïts per una relació interpersonal 
d'aprenentatge alumne-professor. En altres paraules, el professor deixarà de fer classes-lliçons durant 
un nombre determinat d'hores a un nombre indeterminat d'alumnes i passarà a ocupar-se de guiar 
l'aprenentatge d'un nombre determinat i reduït d'alumnes mitjançant una àmplia gamma de recursos 
didàctics, entre els quals un, i no el més important, serà la classe.  

2. Impulsar l'activitat investigadora per mantenir-nos com a universitat capdavantera, la qual cosa no 
és senzilla, ja que cada vegada creixen més les dificultats per a la competitivitat degut al fet de no 
poder recórrer, com quasi tota la resta d'altres universitats, a fons europeus de desenvolupament 
regional.  

Per tal de pal.liar aquest desavantatge hem iniciat converses per trobar el procediment d'accedir a 
fons europeus a través de la Fundació Universitat-Empresa i amb l'argument que el Parc Bit es troba 
en zona d'objectiu 2, alhora que volem demanar que des de la Secretaria General del Pla d'I+D es 
puguin corregir aquests efectes que generen greuges comparatius entre investigadors d'universitats 
d'un mateix Estat, amb la justificació d'una mala entesa cohesió social.  

Evidentment, és cada cop més urgent eixugar aquestes descompensacions, sobretot si tenim en 
compte que la recerca de qualitat constitueix, no em cansaré de reiterar-ho, un dels elements cabdals 
per al progrés i el desenvolupament dels pobles.  

Ara bé, la nova llei de la investigació i el desenvolupament tecnològic de la comunitat autònoma, 
que serà subjecte d'un proper debat parlamentari, obre noves vies de treball pel que fa a la definició 
de programes d'investigació, així com de les línies prioritàries en recerca aplicada i desenvolupament 
tecnològic per part del Govern, tot i que és important subratllar que la recerca bàsica ha d'abastar 
totes les àrees, amb un criteri principal: la qualitat científica i/o humanística, pel que fa a les 
infraestructures científiques així com pel que fa a un seguit d'accions especials com ara ajuts per a la 
difusió de programes d'I+D o el foment de l'accessibilitat de les empreses a programes nacionals i/o 
de la Unió Europea.  

Des de la Universitat esperam de debò que l'aprovació d'aquesta Llei significarà un esperonament a 
la investigació, no sols a la nostra universitat, sinó també a tots els centres d'investigació de la 
Comunitat Autònoma i a les empreses que vulguin assumir el paper de promotor, tal com preveu el 



Projecte de Llei.  

3. Gaudir d’una organització que sigui àgil i flexible per tal d'adaptar-se de forma dinàmica a les 
demandes socials.  

La reforma dels Estatuts, que s'ha iniciat, ha de permetre una adequació del text normatiu a la realitat 
actual de la Universitat. M'agradaria que aquesta reforma fos innovadora en si mateixa, oberta, i 
permetés una gestió eficaç per poder-nos adaptar a les noves necessitats. La intenció és fer una 
primera aproximació a la revisió de l'articulat, segons presenti la comissió creada ������, al Claustre 
previst per al mes de desembre, i sotmetre la reforma efectiva al Claustre del mes d'abril.  

4. Oferir la Universitat com un factor de desenvolupament socioeconòmic. En aquest terreny hem 
d'emmarcar les perspectives de les activitats de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, 
com ara:  

� la implementació d'un programa pilot de visites guiades d'empresaris a les dependències i els 
serveis de la UIB, per tal de donar-los a conèixer els recursos de què disposa i les línies de 
recerca que s'hi desenvolupen, i perquè puguin mesurar tant les capacitats com les 
potencialitats de col.laboració. 

� la realització d'un estudi de les necessitats de formació i transferència de tecnologia a les 
empreses. 

� la creació d'un programa d'ajuts per a la creació d'empreses per a joves titulats universitaris, 
juntament amb el CEEI i amb el suport de la Conselleria de Treball i Formació. 

5. Consolidar la presència de la UIB en els diferents circuits internacionals. Hom persegueix 
estimular l'obtenció dels recursos necessaris per tal d'intervenir en projectes i programes on es 
coordinin diferents experiències acadèmiques als àmbits internacionals. En aquest terreny, ha de fer 
un paper important la recentment creada Oficina de Relacions Internacionals.  

Al mateix temps, es tracta de professionalitzar la iniciativa comunitària ADAPT, que ha donat suport 
al projecte campus extens per a les extensions a Eivissa-Formentera i Menorca, que es pot considerar 
com un projecte pilot per estendre l'oferta formativa arreu del món, particularment a Amèrica 
Llatina, on ja hem començat experiències positives d'oferta acadèmica pròpia.  

Dur a terme aquests objectius implica, evidentment, disposar també d'un finançament adequat.  

En aquest aspecte, seria desitjable un ��������
��� ����� com a eina que ens servís per regularitzar 
i codificar les situacions existents a la UIB, i per determinar la transferència corrent que, any rera 
any, i en funció d'uns paràmetres que s'haurien d'establir, ha de rebre la UIB.  

Ho he assenyalat moltes vegades, en distintes ocasions i davant diferents interlocutors: les partides 
que s'assignen a la UIB són, no ho dubteu, una inversió, una bona inversió, tal vegada de les millors, 
que pot fer un Govern en les coordenades actuals de globalització econòmica i de forta 
competitivitat. L'educació en general, i per al cas que ara ens afecta més directament, l'educació 
universitària en particular, es tradueix en l'actiu primordial que tenim per a les generacions de joves 
estudiants que ara treballen a les nostres aules, i per a aquells que en pocs anys ho faran. Crec que, 
en una Europa on es parla constantment de convergència, poder convergir en capacitacions de capital 
humà esdevé un dels motors cabdals per al desenvolupament econòmic i humà de les regions.  

Fins aquí he tractat de comunicar els eixos clau i estratègics de l'acció quotidiana de la Universitat i 
he pretès fer una exposició centrada a esbrinar com observa l'actual equip de govern universitari la 
realitat de la UIB; la realitat del present i la del que podria ser el demà.  



Només em resta ara cridar l'atenció sobre la necessitat urgent de fer entendre a la societat que ens 
envolta que la Universitat és quelcom més que un reducte de ciència, tancat i isolat a 7 quilòmetres i 
mig de Palma.  

La UIB ha de ser un projecte de futur, ja iniciat, per a tothom, tal vegada el projecte estratègic més 
important, per damunt de fílies i fòbies polítiques, per damunt de coloracions partidistes, per damunt 
d'ambicions i misèries personals. Els països que avancen, amb índexs de desenvolupament humà 
positius i ben tangibles, han convocat sempre les seves universitats per dissenyar les passes per fer. I 
això ha implicat, a la vegada, una osmosi clara, política i econòmica, de les institucions públiques i 
privades vers els seus màxims organismes d'ensenyament superior.  

M'agradaria convèncer-vos que els universitaris tenim molt clara aquesta tasca de compromís social, 
i que fem esforços importants per tal que la Universitat sigui més coneguda i, sobretot, més 
reconeguda a casa nostra i fora dels contorns més propers.  

I, si em permeteu un lloc per a la nostàlgia, avui, que hem recordat el vint-i-cinquè aniversari de 
l'inici dels estudis universitaris a Palma, us vull demanar el mateix grau d'amor i d'energia i de 
compromís que el demostrat per aquells que varen fer possible aquest retorn de la Universitat a 
Mallorca, que avui comença a ser plenament de les Illes Balears.  

Moltes gràcies.  
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