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0. Introducció 
 
 La Memòria de l’any acadèmic 2006-2007 que es presenta és el balanç del quart any 
de gestió del mandat del Rector doctor Avel·lí Blasco i de l’inici del mandat de la doctora 
Montserrat Casas Ametller com a Rectora de la UIB a partir de la seva presa de possessió 
el dia 23 d’abril de 2007. 
 L'acte solemne d'obertura d’aquest curs tingué lloc a la sessió acadèmica del dia 2 
d’octubre de 2006 a l’Aula de Graus de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El doctor 
Camilo José Cela Conde va pronunciar la lliçó inaugural amb el títol «Seréis como dioses. 
El concepto de lo humano para nosotros mismos», i, a continuació, el Rector, senyor 
Avel·lí Blasco Esteve, va declarar inaugurat l’any acadèmic 2006-2007. 
 El dia 5 d’octubre de 2006 es va inaugurar l’any acadèmic a la Seu universitària de 
Menorca i el dia 13 a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera, amb la mateixa lliçó 
inaugural pronunciada pel doctor Camilo José Cela Conde.  
 També tingué lloc l’acte oficial d’obertura de l’any acadèmic 2006-2007 del 
Diploma Sènior i Diploma Sènior Superior de la Universitat Oberta per a majors, a la sala 
d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. El doctor Sebastià Serra Busquets va 
pronunciar la lliçó inaugural «Les transicions en el món contemporani». 

Així mateix es va organitzar i dur a terme la cerimònia de graduació de l’any 
acadèmic 2006-2007, el dia 25 de juliol de 2007. 

Menció a part mereixen, entre els actes acadèmics i institucionals de la Universitat, 
els nomenaments de doctor honoris causa. A proposta del Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General, el 19 de desembre de 2006 va tenir lloc el nomenament com 
a doctor honoris causa del doctor Antoni Maria Badia i Margarit, gran defensor dels estudis 
de Filologia Catalana en els inicis d’aquests estudis a Palma. 

També va tenir lloc l’acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor 
Miquel Barceló Artigues, el dia 1 de febrer de 2007 a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 

Finalment, la Universitat vol tenir presents les persones que ens han deixat al llarg 
d’aquest any acadèmic, com el senyor Carlos Gutiérrez González, el senyor Pere Mascaró 
Pons, el senyor Enrique Molina Lana i la senyora Ana Moyà Borràs. També cal 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 d’una merescuda jubilació: el senyor Pere Canet 
Estelrich, la senyora Juana Estella Escudero, el senyor Juan Manuel Gallego Jaén, el senyor 
Sebastià Manresa Tejedor, el senyor Fèlix Pons Irazazábal, el senyor Román Piña Homs i 
el senyor Bartomeu Vidal Ripoll. 
 



1. Òrgans generals universitaris 

 

1.1. Claustre 

El Claustre és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. 
 

1.1.1. Composició 

 

a) Adame Obrador, M. Teresa 

a) Aguiló Fuster, Josep Ignasi 

b) Aguiló Pons, Antoni 

a) Aguiló Pons, Isabel Maria 

a) Alberich Martí, Ricardo 

a) Alegre Marín, Joaquín 

a) Alemany Ferrà, Aina 

a) Amengual Pizarro, Marian 

d) Amengual Tous, Francesc 

b) Artigas Lelong, Berta 

c) Augusto Lladó, Marcos 

d) Baltasar Quesada, M. Isabel 

c) Ballester Barceló, Juan 

a) Ballester Brage, Lluís 

a) Barceló Mairata, Francesca M. 

d) Barceló Simó, Gabriel 

a) Beltran Munar, Miquel Antoni 

b) Bennàssar Moyà, Antoni 

a) Berga Oliver, Andreu 

c) Bergas Rydenfors, Jaume 

d) Bermúdez de la Chica, M. del 

Carmen 

a) Bernat Vistarini, Antonio 

a) Binimelis Sebastián, Jaume 

a) Bona Garcia, Carles 

a) Bonet Piña, M. Lluïsa 

a) Bornas Agustí, F. Xavier 

a) Bosch Zaragoza, Rafael 

a) Bover Bover, Andreu 

a) Brunet Estarellas, Pere Joan 

a) Cabot Ramis Mateu 

c) Caldentey Nicolau, Lluís 

c) Campayo Milán, Estefanía 

d) Camps Moranta, Gabriel 

c) Cànaves Bauçà, Aina 

a) Cantarellas Camps, Catalina 

c) Capó Navarro, Miquel À. 

a) Casas Ametller, Montserrat 

a) Castro Ocón, José Aurelio 

c) Colom Montero, Guillem 

c) Coll Bosch, Bartolomé 

c) Coll Cañellas, Miquel Àngel 

b) Company Bauzà, Rosa Maria 

a) Conde Tejón, Antonio 

d) Covas Fiol, Josep Miquel 

b) Crespí Capó, Magdalena 

a) Crespí Cladera, Rafel 

a) Cuadrado Fernández, Perfecto 

c) de Villalonga Zaforteza, Antonio 

a) Deyà Bauzà, Miquel Josep 

a) Deyà Serra, Pere M. 

a) Dols Salas, Nicolau 

a) Donoso Pardo, Josefa 

c) Enseñat Rodríguez, Joan 



d) Escanellas Garcias, Francesc 

a) Escribá Ruiz, Pablo Vicente 

a) Esteban Valdés, Susana 

c) Ferragut Fiol, Jaume 

a) Ferrer Gomila, Josep Lluís 

a) Ferrer Pérez, Victòria 

b) Ferrer de Sant Jordi Montaner, Pilar 

a) Flexas Sans, Jaume 

d) Fonollà Corró, Dulce M. 

a) Fontanet Nadal, Gabriel 

b) Fontirroig Munar, Domingo 

a) Fornés Pallicer, M. Antònia 

a) Forteza Forteza, M. Dolors 

a) Frau Munar, Joan 

c) Fuster Juan, Ignasi 

c) Gaià Santandreu, Francesc 

d) Galmés Santandreu, Margalida 

b) Gallego Caminero, Gloria 

a) Gambús Saiz, Mercè 

a) Garau Juaneda, Lluís 

a) Garau Sobrino, Federico F. 

a) Garcia Buades, M. Esther 

a) García García, Celso 

a) Garcia Moreno, Eugeni 

a) García Palmer, Francisco José 

d) Garcies Salom, Miquel Àngel 

a) Genestar Julià, Catalina 

b) Gil Carrillo, M. José 

c) Gil Mascaró, José Antonio 

a) Gomis Bosch, Damià 

d) González Coll, Laura 

a) González Hidalgo, Manuel 

a) Grases Freixedas, Felicià 

a) Grimalt Gelabert, Miquel 

a) Guiscafrè Danús, Jaume 

a) Herranz Bascones, Raquel 

b) Homar Santaner, Víctor 

c) Hontanilla Martin, Xavi 

a) Janer Torrens, Joan David 

a) Juan Garau, Maria 

a) Juaneda Sampol, C. Nativitat 

a) Juiz García, Carlos 

a) Lalucat Jo, Jordi 

d) Llabrés Grau, Miquel 

d) Llabrés Tous, Antoni 

a) Lladó Pol, Francesca 

b) Lladó Vich, Jerònia 

a) Llompart Bibiloni, Maria 

a) Llull Gilet, Antoni 

c) López Femenias, Margalida 

a) Lozano Ibáñez, F. Javier 

a) Manassero Mas, M. Antònia 

c) Manzanares Gómez, Violeta 

a) March Cerdà, Martí 

a) Marimon Riutort, Antoni 

c) Martín Perdiz, Antonia 

a) Martínez Cañellas, Anselm M. 

c) Martínez Llinàs, Jade 

a) Martínez Moll, Víctor 

a) Martínez Nadal, Apol·lònia 

a) Martínez Taberner, Antoni 

c) Martorell Fuster, Joan 

d) Mas Barceló, Margalida 

a) Mas Franch, Lluís 

a) Mas Sansó, Ramon 

a) Mas Vives, Joan 

a) Mascaró Portells, Miquel 

a) Mateo Hernández, José Luis 



d) Mateu Comas, M. José 

a) Medrano Gil, Hipólito 

c) Melis Sancho, M. Magdalena 

d) Mellado Gordo, José Miguel 

c) Mercadal Palos, Jaime 

c) Merino Seguí, Catalina 

a) Mir Torres, Arnau 

a) Miralles Monserrat, Joan 

a) Miralles Socias, Antoni 

a) Miró Julià, Margarita 

b) Miró Lladó, Manuel 

d) Miró de Mesa Josa, Román 

b) Moitinho Puigserver, Eduard 

d) Molina Cayuela, Rosario 

b) Molina Mula, Jesús 

a) Monreal Bringsvaerd, Erik José 

a) Monterrubio Prieto, Juan Miguel 

c) Morales Mateo, M. José 

b) Moreno Gómez, Carlos 

b) Moreno Mulet, Cristina 

d) Morey Aguirre, Begoña 

d) Morro Pérez, Pere 

a) Mulet Gutiérrez, M. Josep 

a) Munar Bernat, Pedro A. 

a) Munar Muntaner, Esperança 

c) Muntaner Ferrer, Luis 

a) Muntaner Guasp, Joan Jordi 

a) Mus Amézquita, Maurici 

a) Nadal Gómez, Irene 

c) Nadal Roberts, Marcos 

b) Nogales Fernández, Balbina 

d) Noguera Torrens, Francisca 

c) Oliva Cervera, Manuel 

b) Oliva Pascual-Vaca, Àngel 

a) Oliver Araujo, Joan 

a) Oliver Codina, Gabriel 

a) Oliver Herrero, Ramón 

a) Orte Socias, M. del Carme 

a) Palmer Pol, Alfons Lluís 

a) Palmer Tous, M. Teresa 

a) Palou Franco, Josefina 

a) Palou Oliver, Andreu 

a) Palou Sampol, Pere 

a) Payeras Grau, Maria 

a) Payeras Llodrà, Margalida 

b) Paz Lourido, Berta 

a) Perales López, Francisco José 

c) Pérez Bennáser, Luis Miguel 

a) Pérez Castelló, Josep Antoni 

b) Pérez Mariano, Damiana M. 

c) Pérez Villaverde, Paula 

a) Petitpierre Vall, Eduard 

a) Petrus Bey, Joana Maria 

a) Piña Homs, Román 

d) Piña Saiz, Luis Fco. 

a) Piquer Montoro, Joan Miquel 

d) Piqueras García, Miguel Ángel 

d) Pizà Rosselló, Gaspar 

d) Pizà Rosselló, Rafael 

a) Planas Rosselló, Antoni 

a) Pons Biescas, Antoni 

a) Pons Pons, Damià 

a) Prohens Sastre, Rafael Jaume 

c) Puig Alorda, Cristina 

d) Redondo Soto, M. Ángeles 

a) Rey-Maquieira Palmer, Javier 

b) Ribas Carbó, Miquel 

a) Riera Font, Antoni 



b) Riera Palou, Felip 

a) Rigo Carratalà, Eduard 

c) Ripoll Juaneda, Xisco 

b) Rivas Yarza, Pedro Antonio 

a) Roca Bennàsar, Miquel Àngel 

a) Roca Salom, Maria Pilar 

a) Romero March, Romuald 

a) Rosselló Bover, Pere 

a) Rosselló Ramon, M. Rosa 

b) Rotger Pons, M. del Carme 

a) Salazar Noguera, Joana 

a) San Miguel Ruibal, Maximino 

c) Sánchez Alcover, Jordi 

b) Sánchez-Cuenca López, M. Pilar 

a) Sastre Albertí, Francesc 

a) Seguí Llinàs, Miquel 

a) Seguí Palmer, M. Concepció 

a) Seguí Pons, Joana Maria 

a) Serra Busquets, Sebastià 

a) Servera Baño, Josep 

a) Servera Barceló, Mateu 

a) Sesé Abad, Albert 

d) Sierra Rullan, Andreu 

c) Soberats March, Pedro 

a) Socias Camacho, Joana Maria 

a) Socias Salvà, Antoni 

b) Solana Díaz, M. Teresa 

a) Sureda Garcia, Bernat 

a) Sureda Negre, Jaume 

a) Tapia Fernández, Isabel 

Tintoré Subirana, Joaquim 

a) Tirado Bennàsar, M. Dolores 

a) Torres Marí, Francesc 

a) Tortella Feliu, Miquel Rafael 

a) Trapero Llobera, Patrícia 

a) Tugores Ques, Maria 

c) Tur Marí, José Gaspar 

a) Turnes Palomino, Gemma Isabel 

a) Urbina Ramírez, Santos 

a) Vallespir Soler, Jordi 

c) Vallori Guayta, Joan Gaspar 

b) Varona Gómez, Javier 

d) Verd Crespí Maria 

a) Verdera Izquierdo, Beatriz 

c) Vidal Font, Ana M. 

a) Vilanova Canet, Bartomeu 

b) Zaforteza Lallemand, Concepció 

 

 

 
 



1.2. Activitats 
 
El Claustre es va convocar en una sola ocasió, en sessió extraordinària, el dia 17 de 
gener de 2007 per procedir a l’elecció dels representants claustrals del grup a) al 
Consell de Govern i a la Mesa del Claustre. 
 
A proposta de la Mesa del Claustre, d’acord amb les previsions de l’article 41.7 de la 
normativa electoral, es va convocar únicament la circumscripció afectada, en aquest cas 
els representants claustrals del grup a) (professors doctors pertanyents als cossos 
docents universitaris), a fi d’elegir llurs representants al Consell de Govern i a la Mesa 
del Claustre. 
 
Atès que per a la Mesa del Claustre es va presentar un nombre inferior al de llocs que 
s’havien de cobrir, no va fer falta cap votació en aquesta elecció, per la qual cosa 
quedaren proclamats, sense cap suplent, els tres representants dels claustrals del grup a) 
(professors doctors pertanyents als cossos docents universitaris) presentats per a la Mesa 
del Claustre: 
 
 Dr. Joan David Janer Torrens. 
 Dr. Antoni Miralles Socias. 
 Dra. M. Concepció Seguí Palmer. 
 
A continuació es va procedir, d’acord amb l’article 42.1.e) de la normativa electoral, a 
l’elecció dels set claustrals representants al Consell de Govern. De la votació realitzada 
resultaren elegides les persones següents:  
 
Titulars 
 
1. Dra. Isabel Maria Aguiló Pons (Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica) 
2. Dra. Patrícia Trapero Llobera (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina) 
3. Dr. Rafel Crespí Cladera (Departament d'Economia de l'Empresa) 
4. Dr. Pere M. Deyà Serra (Departament de Química) 
5. Dr. Antoni Miralles Socias (Departament de Biologia) 
6. Dra. M. Teresa Adame Obrador (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l'Educació) 
7. Dra. Maria Tugores Ques (Departament d'Economia Aplicada) 
 
Suplents 
 
1. Dr. Carlos Juiz García (Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica) 
2. Dr. Joan David Janer Torrens (Departament de Dret Públic) 
3. Dra. Mercè Gambús Saiz (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts) 
4. Dra. Gemma Isabel Turnes Palomino (Departament de Química) 
5. Dr. Anselm M. Martínez Cañellas (Departament de Dret Privat) 
6. Dr. Francisco José García Palmer (Departament de Biologia Fonamental i Ciències 
de la Saut) 



7. Dr. Antoni Marimon Riutort (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les 
Arts) 
8. Dr. José Aurelio Castro Ocón (Departament de Biologia) 
 
 
 
 



1.2. Consell de Govern 
 
1.2.1. COMPOSICIÓ 
 

Al llarg d’aquest any acadèmic la composició del Consell de Govern ha 
experimentat canvis, arran d’algunes substitucions de càrrecs i d’eleccions. 

El dia 7 de febrer de 2007 s’incorporen com a nous membres del Consell de 
Govern els professors doctors dels cossos docents universitaris (grup a) que han 
renovat la seva representació al Consell de Govern: les doctores Isabel Maria Aguiló 
Pons, Patrícia Trapero Llobera, M. Teresa Adame Obrador i Maria Tugores Ques i els 
doctors Rafel Crespí Cladera, Pere M. Deyà Serra i Antoni Miralles Socias. També 
s’incorporen els senyors Antoni de Villalonga Zaforteza i Jordi Escandell Roig, 
representants del grup c),  (estudiants), que cobreixen dues vacants. 

Amb motiu de les eleccions al càrrec de Rector a la UIB i la presa de possessió 
del nou equip de govern el dia 23 d’abril de 2007, a la sessió del dia 9 de maig de 2007 
s’incorporen deu de les quinze persones designades per la Rectora, atès que cinc ja en 
formaven part (Dr. Josep Servera Baño, Dr. Nicolau Dols Salas, Dr. Joan E. de Pedro 
Gómez, Dr. Mateu Servera Barceló i el Sr. Joan Enseñat Rodríguez). També s’hi 
incorporen degans i directors de departament per cobrir vacants produïdes: el doctor 
Francesc Sastre Albertí, la doctora M. Pilar Roca Salom i la doctora Joana M. Petrus 
Bey. D’altres membres que van causar baixa no van poder ser substituïts per manca de 
suplents. 

A partir d’aquesta sessió, com a convidats a les sessions del Consell de Govern, 
són convocats, i hi poden ser presents amb veu i sense vot, la resta de degans i directors 
de centre, de departament i d’institut universitari de recerca. 
 El dia 25 de juliol de 2007 s’incorpora com a membre del Consell de Govern la 
senyora Begoña Morey Aguirre com a Gerent de la UIB, arran del cessament del 
senyor Andreu Alcover Ordinas, l’anterior Gerent, que va passar a la situació de serveis 
especials. Així mateix, s’incorpora la presidenta del Consell d’Estudiants, la senyora 
Mª. José Morales Mateo, com a nou membre del Consell de Govern, en substitució del 
senyor Joan Enseñat Rodríguez, arran de les eleccions recents en el si de la comissió 
permanent del Consell d’Estudiants. 
 
 Realitzats els canvis indicats, la composició actual és la següent: 

1. Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora 
2. Sr. Federico F. Garau Sobrino, Secretari General 
3. Sra. Begoña Morey Aguirre, Gerent 
4. Sr. Martí Xavier March Cerdà, vicerector primer, de Planificació i Coordinació 
Universitària 
5. Sr. Josep Servera Baño, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea 
6. Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila, vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica 
7. Sr. Jordi Lalucat Jo, vicerector d’Investigació 
8. Sr. Nicolau Dols Salas, vicerector de Projecció Cultural 
9. Sra. Raquel Herranz Bascones, vicerectora d’Infraestructures Universitàries 
10. Sr. Cels Garcia Garcia, vicerector d’Estudiants i Campus 
11. Sr. Antoni Llull Gilet, vicerector de Planificació Economicoadministrativa 
12. Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol, vicerectora de Relacions Internacionals i 
Mobilitat Universitària 
13. Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez, delegat de la Rectora per a les seus universitàries 



de Menorca i d’Eivissa i Formentera 
14. Sr. Carlos Juiz García, delegat de la Rectora per a les noves tecnologies 
15. Sr. Víctor Cerdà Martín, delegat de la Rectora per a la innovació 
16. Sra. María Nélida Tur Faúndez, directora del Centre d’Estudis de Postgrau 
17. Sr. Mateu Servera Barceló, director de Promoció de la Recerca 
18. Sra. M. José Morales Mateo, presidenta del Consell d’Estudiants 
19. Sra. Isabel Maria Aguiló Pons (Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica) 
20. Sra. Patrícia Trapero Llobera (Departament de Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina) 
21. Sr. Rafel Crespí Cladera (Departament d’Economia de l’Empresa) 
22. Sr. Pere M. Deyà Serra (Departament de Química) 
23. Sr. Antoni Miralles Socias (Departament de Biologia) 
24. Sra. M. Teresa Adame Obrador (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l’Educació) 
25. Sra. Maria Tugores Ques (Departament d’Economia Aplicada) 
26. Sr. Carlos Moreno Gómez (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia) 
27. Sra. M. Pilar Sánchez-Cuenca López (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia) 
28. Sr. Antoni de Villalonga Zaforteza, estudiant d’Economia, primer cicle 
29. Sr. Jordi Escandell Roig (seu universitària d’Eivissa i Formentera, primer cicle) 
30. Sr. Guillem Colom Montero, estudiant de Filologia Anglesa, primer cicle 
31. Sr. Jaume Ferragut Fiol, estudiant de Biologia, segon cicle 
32. Sra. Antònia Martín Perdiz, estudianta de tercer cicle, professora del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia 
33. Sr. Luis Francisco Piña Saiz, representant del PAS 
34. Sra. M. Isabel Baltasar Quesada, representant del PAS 
35. Sr. Francesc Escanellas Garcias, representant del PAS 
36. Sr. Francesc Sastre Albertí, director de l’Escola Universitària de Turisme 
37. Sr. Gabriel Oliver Codina, director de l’Escola Politècnica Superior 
38. Sra. Margalida Payeras Llodrà, directora de l'Escola Universitària d'Estudis 
Empresarials 
39. Sr. Pedro A. Munar Bernat, degà de la Facultat de Dret 
40. Sra. M. Dolors Forteza Forteza, degana de la Facultat d'Educació 
41. Sra. Catalina Cantarellas Camps, directora del Departament de Ciències Històriques 
i Teoria de les Arts 
42. Sr. Joan Mas Vives, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General 
43. Sra. Josefa Donoso Pardo, directora del Departament de Química 
44. Sra. Maria Pilar Roca Salom, directora del Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut 
45. Sra. Irene Nadal Gómez, directora del Departament de Dret Privat 
46. Sr. Antoni Socias Salvà, director del Departament d'Economia de l'Empresa 
47. Sra. Joana Maria Petrus Bey, directora del Departament de Ciències de la Terra 
48. Sr. Lluís Mas Franch, director del Departament de Física 
49. Sra. Catalina Costa i Bonet (Consell Social) 
50. Sr. José Benedicto Lacomba (Consell Social) 
51. Sr. Andreu Crespí Plaza (Consell Social) 



 
1.2.2. ACTIVITATS 
 
Durant el passat any acadèmic es convocaren vuit sessions ordinàries del Consell de 
Govern (3 de novembre de 2006, 19 de desembre de 2006, 7 de febrer de 2007, 14 de 
març de 2007, 9 de maig de 2007, 13 de juny de 2007, 25 de juliol de 2007 i 25 de 
setembre de 2007) i una sessió extraordinària realitzada el 20 d’abril de 2004. El 
Consell de Govern va dur a terme una important activitat, que es pot resumir en els 
punts següents: 
 
1. Va continuar la labor de desenvolupament normatiu del text estatutari de la 
Universitat, amb l’aprovació de la normativa següent: 
 
a) Modificació del Reglament del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic.  
b) Aprovació de les normes reguladores dels permisos i llicències del personal docent i 
investigador funcionari. 
c) Modificació de l’Acord normatiu 6889/2004, de 13 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament acadèmic de la Universitat. 
d) Creació de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes. 
e) Aprovació de la creació de determinats complements retributius transitoris per al 
professorat laboral.  
f) Aprovació de la reforma de l’actual sistema de promoció de professors habilitats. 
g) Creació del Centre de Recerca Econòmica UIB – Sa Nostra (CRE UIB – Sa Nostra) 
com a institut de recerca propi de la Universitat de les Illes Balears. 
h) Supressió del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la Universitat. 
i) Creació d'Edicions UIB. 
j) Modificació de l’Acord normatiu 6434/2003, de 5 de novembre, pel qual s’aproven 
els criteris per a la realització de pràctiques en empreses per a estudiants universitaris 
estrangers que fan cursos d’idiomes a la UIB. 
k) Modificació de l’Acord normatiu del dia 14 de juny de 2004 pel qual s’aprova la 
normativa d’alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears. 
l) Aprovació de l’Acord normatiu pel qual s’aprova la normativa sobre premis 
extraordinaris de final d’estudis oficials. 
m) Aprovació de la integració de catedràtics d’escoles universitàries en el cos de 
professors titulars d’universitat. 
 
2. També s'ha de remarcar que el Consell de Govern va dur a terme l’activitat 
tradicional d’aprovar diverses modificacions de plantilla dels departaments de la 
Universitat, i va aprovar diverses modificacions del catàleg del PAS i de la relació de 
llocs de treball per al personal funcionari i laboral de la Universitat de les Illes Balears 
dels anys 2006 i 2007. 

 
3. Així mateix, s’ha d’indicar que a la sessió del dia 19 de desembre de 2006 el Consell 
de Govern va aprovar el Pressupost de 2007, la característica principal del qual va ser 
l’increment de la transferència de la comunitat autònoma per fer front a les despeses 
corrents. Aquesta transferència representa prop del 70 per cent dels ingressos 
pressupostaris i per a l’any 2007 és de 52,04 milions d’euros, la qual cosa suposa un 
increment del 3,58 per cent respecte de l’any anterior, i la transferència nominativa per 
estudiant se situa en els 4.315 euros, indicatiu d’una evolució positiva encara que lenta 
en el seu creixement. 



 
4. En referència al capítol relacionat amb la recerca, s’ha de dir que el Consell de 
Govern va aprovar la creació de l’Institut de Física Interdisciplinària de Sistemes 
Complexos (IFISC), que implica una remodelació de l’Institut Mediterrai d’Estudis 
Avançats (IMEDEA). Es tracta d’un institut universitari de recerca mixt, de titularitat 
compartida entre el CSIC i la UIB, creat a proposta del Consell Social, pel Consell de 
Govern de la comunitat autònoma el dia 11 de maig de 2007. 
 
5. En aplicació de la normativa d’instituts de recerca propis de la UIB, el Consell de 
Govern va crear el Centre de Recerca Econòmica UIB – Sa Nostra (CRE UIB – Sa 
Nostra) el 14 de març de 2007. 
 
6. Pel que fa a l’activitat purament acadèmica, cal assenyalar que el Consell de Govern, 
a la sessió del dia 14 de març de 2007, va aprovar el calendari per a l'any acadèmic 
2006-2007 i a la sessió del dia 9 de maig de 2007 va aprovar el calendari acadèmic 
d’estudis oficials de postgrau. 
 
7. De la mateixa manera, va aprovar l’oferta de places de distints estudis que 
s’imparteixen a la UIB. 
 
8. També va aprovar la convocatòria de places d’alumnes col·laboradors per a l’any 
acadèmic 2007-2008. 
 
9. Així mateix, va aprovar les propostes d’assignació del complement retributiu 
d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent, el 
complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars 
d’escola universitària, el complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat 
en investigació, opcions A i B, i el complement retributiu d’estímul i reconeixement de 
l’excel·lència investigadora, i les va trametre al Consell Social perquè les aprovàs 
definitivament. 
 
10. També va aprovar l’assignació de distints complements retributius transitoris per al 
professorat laboral: complement retributiu de reconeixement i especialització dels 
professors col·laboradors, complement retributiu d’estímul i de reconeixement a la 
docència i a la formació permanent del PDI laboral i complement retributiu d’estímul i 
reconeixement de l’activitat en investigació del PDI laboral, i les va trametre al Consell 
Social perquè les aprovàs definitivament. 
 
11. De la mateixa manera, va aprovar la proposta de complements retributius del 
professorat que treballa en el projecte Campus Extens i la va trametre al Consell Social 
perquè l’aprovàs definitivament. 
 
12. A la sessió del dia 14 de març de 2007 el Consell de Govern va aprovar la capacitat 
docent i càrrega docent dels departaments de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any acadèmic 2007-2008. 
 
13. També s’ha d’indicar que, arran de la reestructuració dels vicerectorats i la nova 
assignació de competències aprovades pel Consell de Direcció, el Consell de Govern, en 
data 9 de maig de 2007, va aprovar la creació d’un novè vicerectorat, el Vicerectorat de 
Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària. 



 
14. Pel que fa al capítol d’adhesions, el Consell de Govern en data 3 de novembre de 
2006 va aprovar l’adhesió al Codi de conducta universitari en cooperació al 
desenvolupament, aprovat per la CEURI i que, a instàncies de la CRUE, es va sotmetre 
a l’aprovació dels òrgans competents de les universitats. 
 
15. En el capítol de distincions, el Consell de Govern va aprovar el nomenament del 
doctor Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa el dia 19 de desembre 
de 2006. 
 
16. A l’apartat de plans d’estudis, s’ha d’indicar l’aprovació dels projectes dels 
diplomes de la Universitat Oberta per a Majors a Eivissa i Formentera i Menorca per a 
l’any acadèmic 2006-2007, el dia 19 de desembre de 2006.  
 
17. Pel que fa a l’apartat dels col·laboradors honorífics, el Consell de Govern va aprovar 
les propostes següents: 
  
  Senyor Antoni Canals Prats, del Departament de Dret Privat, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyor Miquel À. Mas Colom, del Departament de Dret Privat, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyor Antoni Monserrat Quintana, del Departament de Dret Privat, per a l’any 
acadèmic 2006-2007. 
  Senyor Carlos Izquierdo Téllez, del Departament de Dret Privat, per a l’any 
acadèmic 2006-2007. 
  Senyor Joan Huguet Rotger, del Departament de Dret Privat, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyor Enric Descals Callisen, del Departament de Biologia, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyora Alicia Martín Sáez, del Departament de Dret Públic, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyor Lluís F. Isern Estela, del Departament de Dret Públic, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyor Andreu Rigo Sureda, del Departament de Dret Públic, per a l’any acadèmic 
2006-2007. 
  Senyora Maria de les Neus Piña Capó, del Departament de Química, per a l’any 
acadèmic 2006-2007. 
  Senyor Josep Llorenç Mulet Sans, del Departament d’Economia de l’Empresa, per a 
l’any acadèmic 2006-2007. 
  Senyora Eva María Ortín Pina, del Departament d’Economia de l’Empresa, per a 
l’any acadèmic 2006-2007. 
 
18. Pel que fa a l’apartat de les llicències d’estudis, amb l’informe previ del departament 
corresponent, el Consell de Govern va concedir les llicències següents: 
 
  Sr. Rafel Crespí Cladera, catedràtic d’universitat del Departament d’Economia de 
l’Empresa, al Centre for Business Research de la Universitat de Cambridge (Regne 
Unit), pel període comprès entre el 18 de setembre i el 18 de desembre de 2006, amb 
unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions els tres primers mesos i 



el 80 per cent el temps restant, de conformitat amb l’article 1 de l’Acord executiu 
5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de 
les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer). 
  Sr. Rubén Miranda García, ajudant del Departament de Psicologia, al Laboratori de 
Neurobiologia de l’Aprenentatge, de la Memòria i de la Comunicació (NAMC) de la 
Universitat París XI (París-Sud) (França), pel període comprès entre el 10 de juny i el 
12 de setembre de 2007, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves 
remuneracions, de conformitat amb l’article 2 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de 
gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per 
estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer). 
  Sr. Pau Ballester Balaguer, professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement 
de Química Orgànica del Departament de Química, a l’Institut Català d’Investigació 
Química (ICIQ) de Tarragona, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2007 i el 
30 d’agost de 2008, sense remuneracions, en virtut del que preveu l’article 8 del Reial 
decret 898/1985, de 30 d’abril, i l’article 1 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de 
gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per 
estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer). 
 
19. Respecte a l’apartat de les relacions d’investigació amb altres centres nacionals i 
internacionals, el Consell de Govern va aprovar un total de 42 propostes d’ajuts per a 
estades breus de professors de prestigi reconegut d’altres universitats a la UIB. 
 
20. Pel que fa a l'apartat de la concessió de llicències per any sabàtic, amb l'informe 
previ del departament corresponent, el Consell de Govern va concedir aquest tipus de 
llicència als professors següents: 
 
  El doctor Pablo Vicente Escribá Ruiz, titular d’universitat de l’àrea de coneixement 
de Biologia Cel·lular del Departament de Biologia, pel període comprès entre l’1 
d’octubre de 2007 i el 31 de maig de 2008, al Biological Research Center de 
l’Acadèmia de Ciències Hongaresa, Szeged (Hongria). 
  La doctora M. Isabel López Bascuñana, catedràtica d’escola universitària de l’àrea 
de coneixement de Literatura Espanyola del Departament de Filologia Espanyola, 
Moderna i Llatina, pel període comprès entre l’1 d’octubre de 2007 i el 30 de setembre 
de 2008, a les universitats de Navarra i de Burgos. 
  El doctor Josep Juan Vidal, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement 
d’Història Moderna del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel 
període comprès entre l’1 d’octubre de 2007 i el 30 de setembre de 2008, a l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó i a la Universitat de Barcelona. 
  El doctor Gabriel Moyà Niell, professor titular d’universitat de l’àrea de 
coneixement d’Ecologia del Departament de Biologia, pel període comprès entre l’1 
d’octubre de 2007 i el 30 de juny de 2008 a les universitats de Barcelona, del País Basc, 
de Buenos Aires i al Centre d’Estudis Hidrogràfics del Ministeri de Foment. 
 
21. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la renovació del contracte del doctor 
Miquel Duran Pastor com a professor emèrit de la Universitat i es va aprovar el 
nomenament del catedràtic d’universitat Román Piña Homs com a professor emèrit  de 
la Universitat. 
 
22. De la mateixa manera, cal dir que va aprovar les vènies docents del professorat que 
imparteix classes als centres adscrits següents: el Centre d’Ensenyament Superior 



Alberta Giménez (19 de desembre de 2006) l’Escola Universitària de Turisme Felipe 
Moreno (14 de març de 2007), per a l’any acadèmic 2006-2007 i l’Escola Universitària 
de Relacions Laborals, (25 de setembre de 2007), per a l’any acadèmic 2007-2008. 
 
23. Cal recordar, també, que el Consell de Govern, en aplicació de la normativa sobre 
el procediment per a la realització dels concursos d’accés a places dels cossos docents 
universitaris, aprovada el 17 de desembre de 2004, va treure a concurs d’accés una 
plaça de professor titular d’universitat del Departament de Ciències de la Terra (14-III-
2007), una plaça de professor titular d’universitat del Departament de Filologia 
Espanyola, Moderna i Llatina (14-III-2007), una plaça de catedràtic d’universitat del 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (9-V-2007), una plaça de 
professor titular d’universitat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General (9-V-2007), dues places de professor titular d’universitat del Departament de 
Dret Privat (9-V-2007), una plaça de professor titular d’universitat del Departament de  
Química (9-V-2007), una plaça de catedràtic d’universitat del Departament de 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació (9-V-2007), una plaça de professor 
titular d’universitat del Departament d’Economia Aplicada (13-VI-2007), una plaça de 
catedràtic d’universitat del Departament de Física (13-VI-2007), una plaça de 
catedràtic d’universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (25-
VII-2007) i una plaça de professor titular d’universitat del Departament Filologia 
Espanyola, Moderna i Llatina (25-VII-2007). 
 
24. S’ha de dir, també, que va aprovar la proposta de trenta comissions que havien de 
jutjar les places de professorat contractat.  
 
25. Així mateix, el Consell de Govern va aprovar la proposta d’augment de càrrega 
docent de setze professors, la qual cosa implica l’aprovació de complements retributius 
del professorat indicat a càrrec del Consell Social. 
 
26. De les distintes comissions en què el Consell de Govern n’elegeix els membres, al 
llarg d’aquest any s’han efectuat diverses substitucions. Així: 
 
En data 3 de novembre de 2006, el Consell de Govern va procedir a l’elecció d’un 
membre de la Comissió d’Estudis de Postgrau en representació l’àmbit de 
coneixement de Ciències Jurídiques, atesa la vacant deixada pel doctor José Á. Torres 
Lana, el qual va ser subtituït pel doctor Anselm M. Martínez Cañellas. De la mateixa 
manera, en data 25 de setembre de 2007 es va elegir el doctor Antoni Socias Salvà com 
a membre de la Comissió d’Estudis de Postgrau en representació de l’àmbit de 
coneixement de Ciències Econòmiques, en substitució de la doctora C. Nativitat 
Juaneda Sampol. 
 
També es va procedir a l’elecció d’un membre de la Comissió d’Investigació, elecció 
que va recaure en el doctor Josep L. Ferrer Gomila, en substitució del doctor Arnau Mir 
Torres, que va presentar la renúncia. 
 
De la mateixa manera, atesa la dimissió del doctor Federico F. Garau Sobrino i del 
senyor Joan E. de Pedro Gómez com a membres de la Comissió de Bioètica amb motiu 
dels seus nomenaments com a membres del Consell de Direcció, a la sessió del dia 9 de 
maig de 2007, són substituïts pel doctor Pedro Grimalt Servera, com a professor 
permanent de la UIB que pertany a una de les àrees de coneixement jurídiques i que 



actuarà com a secretari de la Comissió, i la senyora Antònia Martín Perdiz, com a 
investigadora amb experiència en recerca i disseny experimental no clínic. 
 
També es varen cobrir les vacants de la Comissió Econòmica: dos professors triats per i 
entre els del Consell de Govern. Es varen elegir la doctora Isabel M. Aguiló Pons i el 
doctor Antoni Socias Salvà com a nous membres de la Comissió Econòmica, en 
substitució del doctor Antoni Llull Gilet, nomenat vicerector de Planificació 
Economicoadministrativa, i la doctora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, que ha deixat 
de ser membre d’aquest òrgan. 
  
Arran d’algunes baixes en el Consell de Govern quedaren vacants a la Comissió 
Electoral un representant del PAS i un representant dels estudiants. El dia 7 de febrer de 
2007 passaren a ocupar aquests llocs la senyora M. Isabel Baltasar Quesada, en 
substitució del senyor Rafael Barea Roig, i el senyor Antoni de Villalonga Zaforteza, en 
substitució del senyor Bartomeu Coll Bosch. 
 
De la mateixa manera, com a conseqüència del canvi en la presidència del Consell 
d’Estudiants, del senyor Joan Enseñat Rodríguez per la senyora M. José Morales Mateo, 
a la sessió del dia 25 de juliol de 2007, es va elegir el representant dels estudiants del 
Consell de Govern als òrgans i comissions dels quals n’era membre el senyor Enseñat. 
Així, la senyora M. José Morales Mateo va resultar elegida com a representant dels 
estudiants del Consell de Govern al Consell Social. També va ser elegida, en substitució 
del senyor Enseñat, per formar part de la Comissió Electoral. 
 
27. En aplicació de la nova normativa d’estudis de postgrau, el Consell de Govern va 
aprovar a la sessió del dia 3 de novembre de 2006 els títols oficials de postgrau 
següents: 
 

1. CIÈNCIES DE LA SALUT I DEL COMPORTAMENT 
 

  Màster en Nutrició Humana i Qualitats dels Aliments 
  Doctorat 
 
2. CIÈNCIES ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES 
 
  Màster en Pràctica Jurídica 
  Màster en Direcció i Planificació del Turisme 
  Màster en Comptabilitat 
 
3. CIÈNCIES EXPERIMENTALS I TECNOLOGIES 
 
  Màster en Theoretical Chemistry and Computational Modelling 
  Màster en Química Orgànica Experimental i Industrial 
  Màster en Enginyeria Electrònica 
  Màster en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 
  Màster en Ecologia Marina 
  Màster d’Actualització en Física i Química 
  Màster en Microbiologia Avançada 
 



4. HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 
 
  Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement 
  Màster en Filosofia Contemporània 
  Màster en Comunicació: Reptes de la Comunicació al Segle XXI 
  Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió 
  Màster de l’Oral a l’Escrit: La Llengua i la Literatura Catalanes des de la 
Perspectiva de l’Oralitat 

 
28. S’ha de dir que el Consell de Govern va aprovar 91 títols propis que, d’acord amb la 
tipologia i modalitats que assenyala la normativa sobre títols propis de la UIB (títols 
propis de grau, títols propis de postgrau, itineraris d’especialització, títols progressius i 
títols de formació bàsica), són els següents: 
 
Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2006 
 

1. «Especialista Universitari en entorns digitals de producció audiovisual i 
multimèdia. Títol de postgrau de la UIB» (37,6 crèdits) 

2. «Diploma Universitari en entorns digitals de producció audiovisual i 
multimèdia. Títol de formació bàsica de la UIB» (37,6 crèdits) 

3. «Especialista Universitari en Viticultura. Títol de postgrau de la UIB» (26 
crèdits) 

4. «Especialista Universitari en Assessoria Web: de la idea a la venda. Guió i 
producció de llocs Web empresarials emprant les noves tecnologies. Títol de 
postgrau de la UIB» (21,3 crèdits) 

5. «Diploma Universitari en Assessoria Web: de la idea a la venda. Guió i 
producció de llocs Web empresarials emprant les noves tecnologies. Títol de 
formació bàsica de la UIB» (21,3 crèdits) 

6. «Diploma en Assessoria Web: de la idea a la venda. Guió i producció de llocs 
Web empresarials emprant les noves tecnologies. Títol de formació bàsica de la 
UIB» (21,3 crèdits) 

7. «Expert Universitari en Tecnologies Informàtiques (TI) i Sistemes d’Informació 
(SI) a les empreses de Turisme i Oci. Títol de postgrau de la UIB» (11,5 crèdits) 

8. «Diploma Universitari en Tecnologies Informàtiques (TI) i Sistemes 
d’Informació (SI) a les empreses de Turisme i Oci. Títol de formació bàsica de 
la UIB» (11,5 crèdits) 

9. «Diploma en Tecnologies Informàtiques (TI) i Sistemes d’Informació (SI) a les 
empreses de Turisme i Oci. Títol de formació bàsica de la UIB» (11,5 crèdits) 

10. «Expert Universitari en Comunicació per a la Venda d’idees i Productes. Títol 
de postgrau de la UIB» (18,4 crèdits) 

11. «Diploma Universitari en Comunicació per a la Venda d’idees i Productes. Títol 
de formació bàsica de la UIB» (1,4 crèdits) 

12. «Diploma en Comunicació per a la Venda d’idees i Productes. Títol de formació 
bàsica de la UIB» (18,4 crèdits) 

 
Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2007 
 

1. «[...] Itinerari d’especialització en Psicologia Clínica i de la Salut». 
 
Consell de Govern del dia 14 de març de 2007 



 
1. «Màster Universitari en Medicina Estètica. Títol de postgrau de la UIB» (60 

crèdits) 
2. «Especialista Universitari en Medicina Estètica. Aspectes Mèdics. Títol de 

postgrau de la UIB» (25 crèdits) 
3. «Especialista Universitari en Medicina Estètica. Aspectes Intervencionistes. 

Títol de postgrau de la UIB» (23 crèdits) 
4. «Especialista Universitari en Atenció Primerenca. Detecció, diagnòstic i 

tractament en l’infant de 0 a 6 anys. Títol de postgrau de la UIB» (20 crèdits) 
5. «Màster Universitari en Gestió Turística. Títol de postgrau de la UIB» (58 

crèdits) 
6. «Màster Universitari en Gestió Turística, Especialitat en Direcció d’Hotels. Títol 

de postgrau de la UIB» (58 crèdits) 
7. «Màster Universitari en Gestió Turística, Especialitat en Planificació i Turisme 

Sostenible. Títol de postgrau de la UIB» (58 crèdits) 
8. «Màster Universitari en Gestió Turística, Especialitat en Hospitality 

Management. Títol de postgrau de la UIB» (58 crèdits) 
9. «Diploma Universitari en Gestió Turística, Especialitat en Direcció d’Hotels. 

Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 
10. «Diploma Universitari en Gestió Turística, Especialitat en Planificació i Turisme 

Sostenible. Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 
11. «Diploma Universitari en Gestió Turística, Especialitat en Hospitality 

Management. Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 
12. «Diploma en Gestió Turística, Especialitat en Direcció d’Hotels. Títol de 

formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 
13. «Diploma en Gestió Turística, Especialitat en Planificació i Turisme Sostenible. 

Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 
14. «Diploma en Gestió Turística, Especialitat en Hospitality Management. Títol de 

formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 
15. «Expert Universitari en Administració d’Empreses. Títol de postgrau de la UIB» 

(11 crèdits) 
16. «Expert Universitari en Planificació i Turisme Sostenible. Títol de postgrau de 

la UIB» (15,5 crèdits) 
17. «Expert Universitari en Gestió de Qualitat Total. Títol de postgrau de la UIB» 

(10 crèdits) 
18. «Actualització Professional en Direcció Financera. Títol de formació bàsica de 

la UIB» (4 crèdits) 
19. «Actualització Professional en Direcció de Màrketing Turístic. Títol de formació 

bàsica de la UIB» (3 crèdits) 
20. «Actualització Professional en Planificació i Turisme Sostenible. Títol de 

formació bàsica de la UIB» (2,5 crèdits) 
21. «Actualització Professional en Política Turística. Títol de formació bàsica de la 

UIB» (4 crèdits) 
22. «Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis. Títol de postgrau de la 

UIB» (58 crèdits) 
23. «Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis Especialitat en 

Marketing. Títol de postgrau de la UIB» (58 crèdits) 
24. «Diploma Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en 

Marketing. Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 



25. «Diploma en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en Marketing. Títol 
de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 

26. «Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en 
Finances. Títol de postgrau de la UIB» (58 crèdits) 

27. «Diploma Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en 
Finances. Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 

28. «Diploma en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en Finances. Títol de 
formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 

29. «Màster Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en 
Recursos Humans. Títol de postgrau de la UIB» (58 crèdits) 

30. «Diploma Universitari en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en 
Recursos Humans. Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 

31. «Diploma en Direcció d’Empreses de Serveis, Especialitat en Recursos Humans. 
Títol de formació bàsica de la UIB» (58 crèdits) 

32.  «Expert Universitari en Mercats Financers. Títol de postgrau de la UIB» (11 
crèdits) 

33.  «Expert Universitari en Habilitats Directives Avançades. Títol de postgrau de la 
UIB» (10,5 crèdits) 

34. «Expert Universitari en Administració de Recursos Humans. Títol de postgrau 
de la UIB» (16 crèdits) 

35.  «Expert Universitari en Finances Corporatives. Títol de postgrau de la UIB» (12 
crèdits) 

36. «Expert Universitari en Direcció de Marketing. Títol de postgrau de la UIB» (12 
crèdits) 

37. «Actualització Professional en Organització de Recursos Humans. Títol de 
formació bàsica de la UIB» (3,5 crèdits) 

38. «Actualització Professional en Tècniques de Direcció i Desenvolupament 
Personal. Títol de formació bàsica de la UIB» (4 crèdits) 

39. «Actualització Professional en Direcció de Marketing. Títol de formació bàsica 
de la UIB» (3 crèdits) 

40. «Actualització Professional en Investigació de Mercats. Títol de formació bàsica 
de la UIB» (2,5 crèdits) 

41. «Actualització Professional en Direcció Financera. Títol de formació bàsica de 
la UIB» (6 crèdits) 

42. Actualització Professional en Gestió de Qualitat. Títol de formació bàsica de la 
UIB» (3 crèdits) 

43. «Actualització Professional en Atenció al Client. Títol de formació bàsica de la 
UIB» (2,5 crèdits) 

44. «Actualització Professional en Finances i Control de Gestió. Títol de formació 
bàsica de la UIB» (5 crèdits) 

45. «Actualització Professional en Direcció Estratègica. Títol de formació bàsica de 
la UIB» (3 crèdits) 

46. «Actualització Professional en Mercats i Institucions Financeres. Títol de 
formació bàsica de la UIB» (5 crèdits) 

47. «Actualització Professional en Finances Internacionals. Títol de formació bàsica 
de la UIB» (3 crèdits) 

48. «Actualització Professional en Planificació de Recursos Humans. Títol de 
formació bàsica de la UIB» (3 crèdits) 

49. «Actualització Professional en Desenvolupament de Recursos Humans. Títol de 
formació bàsica de la UIB» (3 crèdits) 



50. «Actualització Professional en Organització i Administració de Recursos 
Humans. Títol de formació bàsica de la UIB» (2,5 crèdits) 

51. «Especialista Universitari en Anàlisi del Territori i el Paisatge. Aspectes Mèdics. 
Títol de postgrau de la UIB» (25 crèdits) 

52. «Diploma Universitari en Anàlisi del Territori i el Paisatge. Títol de formació 
bàsica de la UIB» (25 crèdits) 

53. «Diploma en Anàlisi del Territori i el Paisatge. Títol de formació bàsica de la 
UIB» (25 crèdits) 

54. «Màster Universitari en Viticultura i Enologia. Títol de postgrau de la UIB» (52 
crèdits) 

55. «Especialista Universitari en Viticultura. Títol de postgrau de la UIB» (26 
crèdits) 

56. «Actualització Professional: Com podem optimitzar el treball en equip i la gestió 
del nostre temps? Títol de formació bàsica de la UIB» (6 crèdits) 

57. «Especialista Universitari en Planificació Territorial Sostenible. Aspectes 
Intervencionistes. Títol de postgrau de la UIB» (25 crèdits) 

58. «Màster Universitari en Territori i Sostenibilitat. Títol de postgrau de la UIB» 
(50 crèdits) 

 
Consell de Govern del dia 9 de maig de 2007 
 

1. «Diploma Universitari en Activitat Física i Hàbits Saludables. Títol de formació 
bàsica de la UIB» (10,5 crèdits) 

 
Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2007 
 

1. «Expert Universitari en Tecnologies a l’Àrea Quirúrgica. Títol de postgrau de la 
UIB» (10 crèdits) 

2. «Màster Universitari en Wellness, Exercici Físic, Salut i Benestar. Títol de 
postgrau de la UIB» (50 crèdits) 

3. «Especialista Universitari en Planificació i Prescripció de l’Exercici Físic per a 
la Millora de la Salut. Títol de postgrau de la UIB» (25 crèdits) 

4. «Especialista Universitari en Programes d’Intervenció cap  al Wellness i per a 
Poblacions Especials. Títol de postgrau de la UIB» (25 crèdits) 

5. «Màster Universitari en Estètica i Implantologia Oral. Títol de postgrau de la 
UIB» (53 crèdits) 

6. «Especialista Universitari en Implantologia Oral. Títol de postgrau de la UIB» 
(22,5 crèdits) 

7. «Especialista Universitari en Estètica Dental. Títol de postgrau de la UIB» (22,5 
crèdits) 

8. «Especialista Universitari en Planificació i Gestio de RRHH. Títol de postgrau 
de la UIB» (27,5 crèdits) 

9. «Màster Universitari en Mediació Familiar. Títol de postgrau de la UIB» (53 
crèdits) 

10. «Especialista Universitari en Mediació en Conflictes Familiars. Títol de 
postgrau de la UIB» (37 crèdits) 

11. «Especialista Universitari en Ciències Humanístiques aplicades a la traducció i a 
la comunicació intercultural. Títol de postgrau de la UIB» (20 crèdits) 

12. «Expert Universitari en Gestió Escènica. Títol de postgrau de la UIB» (10 
crèdits) 



13. «Especialista Universitari en instal·lacions domòtiques i gestió energètica 
integral aplicada a l’hoteleria, empresa i habitatge. Títol de postgrau de la UIB» 
(36,7 crèdits) 

14.  «Expert Universitari en instal·lacions domòtiques per l’habitatge. Títol de 
postgrau de la UIB» (17,9 crèdits) 

15. «Expert Universitari en instal·lacions immòtiques i gestió energètica integral. 
Títol de postgrau de la UIB» (18,8 crèdits) 

16. «Expert/a Universitari/a on line en Anàlisi Psicosocial de la Violència de 
Gènere. Títol de postgrau de la UIB» (11 crèdits) 

17. «Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils. 
Títol de postgrau de la UIB» (26 crèdits) 

18. «Especialista Universitari en Plans de Convivència. Títol de postgrau de la UIB» 
(26 crèdits) 

 
Consell de Govern del dia 25 de setembre de 2007 

1. «[...] Itinerari d’especialització en Formació a l’Organització». 
 
29. Pel que fa a la concessió de premis extraordinaris de llicenciatura, la Comissió 
Acadèmica, per delegació del Consell de Govern, va concedir els premis extraordinaris 
de llicenciatura següents: 
 
RELACIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE LLICENCIATURA DES DEL 
DIA 14 DE DESEMBRE DE 2006 FINS AL DIA 19 de JULIOL DE 2007 
 
Comissió Acadèmica del dia 14 de desembre de 2006 
 
A proposta de la Junta de Facultat de Ciències: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
Carles Barceló Pascual Biologia pla 1997 
Mariona Palou March Bioquímica pla 1997 
Miquel Trias Cornellana Física pla 1997 
Verónica Porras Rodríguez Química pla 2001 

2005-2006 

 
A proposta de la Junta de Facultat de Filosofia i Lletres: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
M. Àngel Coll Ramis Geografia 
María Angustias Beas Teruel Filologia Hispànica 
Karen Lesley Jakob Abad Filologia Anglesa 
Miquel Ripoll Perelló Filosofia 
Antoni Lluís Torelló Pujadas Història de l’Art 
Juan Carlos Rodríguez Rodríguez Història 

2005-2006 

 
A proposta de la Junta de Facultat de Psicologia: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
Nicole Teresa Blay Franzke Psicologia 2005-2006 
 
Comissió Acadèmica del dia 1 de febrer de 2007 



 
A proposta de la Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
María de los Ángeles Morales 
Olive 

Economia 2005-2006 

 
Comissió Acadèmica del dia 8 de març de 2007 
 
A proposta de la Junta de l’Escola Politècnica Superior: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
Daniel García Cousillas Enginyeria Informàtica 

(segon cicle) 
2005-2006 

 
Comissió Acadèmica del dia 6 de juny de 2007 
 
A proposta de la Junta de de la Facultat d’Educació: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
Jaume Mascaró Moll,  Psicopedagogia 2005-2006 
Maria I. Munar Chacártegui  Pedagogia 2005-2006 
 
A proposta de la Junta de la Facultat de Dret: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
Sebastià Salvà Puig  Dret 2004-2005 
  
Comissió Acadèmica del dia 19 de juliol de 2007  
 
A proposta de la Junta de Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: 
 
Nom i cognoms Estudis Any acadèmic 
Micaela Comendeiro Maaloe  ADE 2004-2005 
Begoña Polo Villarmín ADE 2005-2006 
 
30. Un altre capítol molt important de l’activitat del Consell de Govern va ser la 
ratificació de convenis: es varen ratificar 168 acords marc, convenis, protocols i 
contractes subscrits amb altres universitats i institucions públiques i privades, nacionals 
i estrangeres. 
 
Els convenis ratificats pel Consell de Govern l’any acadèmic 2006-2007 són els 
següents: 
 
Ref. Tipus Entitat País Objecte Ratificat 
1380 AM Universitat Estatal 

d'Hoteleria i Turisme de 
Tolyatti (Tolyattinsky 
Gosudarstveny 
Universiteit Servisa) 

Federació 
Russa 

Genèric 03.11.2006 

1386 AM Institut d'Administració Mèxic Genèric 03.11.2006 



Pública de l'Estat de 
Michoacán 

1376 CV/P Fundació Carolina  Beca (Màster universitari en 
Gestió turística) 

03.11.2006 

1378 CV/P Construccions Llabrés 
Feliu, SA 

 Càtedra Llabrés Feliu 03.11.2006 

1328 CV/P Gestió Sanitària de 
Mallorca (Conselleria de 
Salut i Consum) 

 Espai per al IUNICS (Hospital 
General, Hospital Joan March i 
Àrea de Salut Mental) 

03.11.2006 

1344 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Estades a universitats estrangeres 
(ECTS) 

03.11.2006 

1308 CV/P Conselleria d'Interior (DG 
d'Emergències) 

 Estudis i aplicacions (riscs de les 
corrents marines i onades en el 
litoral de les Illes Balear) 

03.11.2006 

1381 CV/P Conselleries de Salut i 
Consum i d'Economia, 
Hisenda i Innovació 

 Finançament IUNICS (personal 
tècnic de suport, mobiliari i 
despeses de manteniment) 

03.11.2006 

1375 CV/P Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Innovació 

 Finançar llocs de treball 
permanents d'investigador 
(Programa 13) 

03.11.2006 

1377 CV/P Fundació Sa Nostra, 
Caixa de Balears, i Museu 
Balear de Ciències 
Naturals 

 Herbari Virtual (Bolets de les 
Illes Balears) 

03.11.2006 

1382 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura i Vicepresidència 

 Màster Universitari en Direcció 
d’Empreses (MBA) a Menorca 

03.11.2006 

1369 CV/P Govern de les Illes 
Balears i Consell General 
del Poder Judicial 

 Postgrau (Expert en Dret Civil 
Balear) en línia 

03.11.2006 

1389 CV/P Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de les Illes 
Balears 

 Postgrau (Màster de Pràctica 
Jurídica) 

03.11.2006 

1360 CV/P Consell Superior 
d'Investigacions 
Científiques 

 Unitat de Física Interdisciplinària 
(UFI) de l'IMEDEA 

03.11.2006 

      
1406 AM Fundació per a l'Escola 

Superior d'Art Dramàtic 
de les Illes Balears 

 Genèric 19.12.2006 

1410 AM Universitat Mayor de San 
Andrés 

Bolívia Genèric 19.12.2006 

1423 AM Universitat de Camagüey Cuba Genèric 19.12.2006 
1428 AM Universitat de Cuenca Equador Genèric 19.12.2006 
1431 AM Universitat de les 

Ciències Informàtiques 
Cuba Genèric 19.12.2006 

1394 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Adaptació de la UIB a l’espai 
europeu d’educació superior 

19.12.2006 

1421 CV/P Conselleria de Treball i 
Formació 

 Assignatura (Empresa i Economia 
Social) 

19.12.2006 

1403 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Càtedra Illes Balears (U de 
Sheffield) 2007-2009 

19.12.2006 

1411 AM Consell de Menorca, 
Institut d'Estudis Baleàrics 
i Fundació Sa Nostra, 
Caixa de Balears 

 Càtedra Joan Ramis i Ramis 
(CJRR) 

19.12.2006 

1390 CV/P Societat Arqueològica 
Lul·liana 

 Cessió en dipòsit de 29 peces i 
restes arqueològiques 

19.12.2006 

1409 CV/P Universitat Estatal de 
Gestió (Gosudarstveny 
Universiteit Upravlenya) 

Federació 
Russa 

Cursos d'espanyol i d'anglès 19.12.2006 



1396 CV/P Associació de Premsa 
Forana de Mallorca 

 Digitalització del fons 
documental 

19.12.2006 

1426 CV/P Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de les Illes 
Balears 

 Donació (còpia dels Llibres de les 
Actes de les juntes de govern i 
juntes generals) 

19.12.2006 

1379 CV/P Recreativos Mazu, SL  Dues beques 19.12.2006 
1415 CV/P Serveis de Millora 

Agrària, SA (Conselleria 
d'Agricultura i Pesca) 

 Enginyeria Tècnica Agrícola 
(Hortofructicultura i Jardineria) 
2005-2006 

19.12.2006 

1374 CV/P Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària 
(Ministeri de Sanitat i 
Consum) 

 Estudi (higienització de la carn 
d'au i derivats) 

19.12.2006 

1401 CV/P Consell de Mallorca 
(Departament de 
Patrimoni i Identitat 
Cultural) 

 Estudi (revisar el jaciment de la 
balma de Son Matge) 

19.12.2006 

1432 CV/P Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Innovació 

 Estudi (viabilitat de la xarxa de 
banda ampla universitària) 

19.12.2006 

1398 CV/P Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Innovació 

 Finançar llocs de treball 
permanents d'investigador 
(Programa 13) 

19.12.2006 

1392 AM Casa de les Llengües  Genèric (càtedra Alcover-Moll-
Villangómez) 

19.12.2006 

1387 CV/P Televisió de les Illes 
Balears, SA (IB3 
Televisió) 

 IB3 Informació Meteorològica 19.12.2006 

1407 CV/P Consell d'Eivissa i 
Formentera 

 Informe econòmic sobre el 
projecte d'«Eivissa-Centre» 

19.12.2006 

1399 AM International Student 
Exchange Program, Inc 

EUA Intercanvis educatius 19.12.2006 

1427 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Inventari de béns eclesiàstics 
2006 

19.12.2006 

1416 CV/P Universitat de Barcelona  Màster interuniversitari (Biologia 
de les Plantes en Condicions 
Mediterrànies) 

19.12.2006 

1404 CV/P Universitat Politècnica de 
Catalunya 

 Màster interuniversitari 
(Enginyeria Electrònica) 

19.12.2006 

1405 CV/P Universitat de Barcelona  Màster interuniversitari 
(Microbiologia Avançada) 

19.12.2006 

1408 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Programa d'orientació i transició a 
la Universitat (POTU) 

19.12.2006 

1424 CV/P Conselleria de Salut i 
Consum 

 Projecte de recerca (L’estudi i el 
seguiment dels riscs emergents en 
seguretat alimentària i la seva 
extensió i peculiaritats en la 
CAIB) 

19.12.2006 

1400 CV/P Ajuntament de la Ciutat 
d'Eivissa 

 Quatre beques (Gestió i Polítiques 
Culturals) 

19.12.2006 

1433 Addenda Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Reciclatge 2005-2006 19.12.2006 

1418 CV/P Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic 

Mèxic Superconductivitat d’alta 
temperatura 

19.12.2006 

1391 CV/P Companyia JANSSEN-
CILAG, SA 

 Títol propi (Especialista 
Universitari en Salut Mental en la 
Pràctica Clínica) 

19.12.2006 

1413 CV/P Consell de Mallorca  Tramitació d'expedients de 
declaració de béns d'interès 
cultural 

19.12.2006 

      



1367 AM Universitat de Castella - la 
Manxa 

 Genèric 07.02.2007 

1397 AM Fundació Vicenç Ferrer  Genèric 07.02.2007 
1402 AM Associació PEN Català 

(PENC) 
 Genèric 07.02.2007 

1437 AM Pontifícia Universitat 
Catòlica de Paranà 

Brasil Genèric 07.02.2007 

1439 AM Fundació Maria Ferret  Genèric 07.02.2007 
1440 AM Universitat del Quebec a 

Mont-real 
Canadà Genèric 07.02.2007 

1442 AM Societat Balear de 
Matemàtiques SBM-
XEIX 

 Genèric 07.02.2007 

1445 AM Ràdio i Televisió de 
Mallorca, SAU 

 Genèric 07.02.2007 

1453 AM Centre Universitari 
Franciscà 

Brasil Genèric 07.02.2007 

1455 AM Fundació Laboral de la 
Construcció Balears 

 Genèric 07.02.2007 

1460 AM Universitat d'Assiut Egipte Genèric 07.02.2007 
1461 AM Universitat de Tarapacá Xile Genèric 07.02.2007 
1436 AM Fundació Rigoberta 

Menchú Tum, Conselleria 
d'Immigració i 
Cooperacio, Ajuntament 
de Palma, Fundació Sa 
Nostra, Fundació 
Iberostar 

Guatemala Annex a conveni marc (adhesió) 07.02.2007 

1444 CV/P Caixa de Balears, «Sa 
Nostra» 

 Centre de Recerca Econòmica 
(CRE) com a institut de recerca 
propi de la UIB 

07.02.2007 

0979 AM Portal Universia, SA  CERTICAP (Certificació de 
Competències d'Acció 
Professional) 

07.02.2007 

1454 CV/P Banca March  Cinquanta (50) beques 07.02.2007 
1452 CT Portal Universia, SA  Cursos en línia 07.02.2007 
1446 AM Tratamiento Electrónico 

Baleares, SL 
 Genèric (residus elèctrics i 

electrònics) 
07.02.2007 

1441 CV/P Universitat del Quebec a 
Mont-real 

Canadà Genèric (turisme, transport, 
territori, cartografia, medi 
ambient) 

07.02.2007 

1466 CV/P Consell Superior 
d'Investigacions 
Científiques 

 Institut de Física Interdisciplinària 
de Sistemes Complexos (IFISC) 

07.02.2007 

1435 CV/P Joan Puigdorfila 
Villalonga 

 Lliurament de documents 
originals («Papers de Son Lledó») 

07.02.2007 

1456 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Manteniment de la Càtedra 
Alcover-Moll-Villangómez 

07.02.2007 

1457 CV/P Consell d'Eivissa i 
Formentera 

 Manteniment de la Càtedra 
Alcover-Moll-Villangómez 

07.02.2007 

1463 CV/P Universitat de Granada  Màster interuniversitari (Nutrició 
Humana) i màster (Nutrició 
Humana i Qualitat dels Aliments) 

07.02.2007 

1462 Adhesió Universitats d'Alacant, 
Cardenal Herrera-CEU, 
Jaume I, Politècnica de 
Valènica i de València 

 Màster interuniversitari (Química 
Orgànica, Experimental i 
Industrial) 

07.02.2007 

1443 CV/P Conselleries de Relacions 
Institucionals, de Comerç, 
Indústria i Energia i  

 Màster Universitari en Direcció 
d’Empreses (MBA) a Menorca 

07.02.2007 



d'Educació i Cultura 
1447 CV/P Conselleria de Treball i 

Formació 
 Pla d'acció (orientació i inserció 

laboral) 
07.02.2007 

1451 CV/P Fundació Rigoberta 
Menchú Tum, Conselleria 
d'Immigració i 
Cooperacio del Govern de 
les Illes Balears, 
Ajuntament de Palma, 
Fundació Sa Nostra, 
Fundació Iberostar 

Guatemala Pla operatiu del conveni  (ref. 
1436) 

07.02.2007 

1419 CV/P Centre d'Ensenyament 
Superior Alberta Giménez

 Postgrau (Comunicación: Los 
retos de la Comunicación en el 
signo XXI) 

07.02.2007 

1449 CV/P Vicepresidència i 
Conselleria de Relacions 
Institucionals, Institut de 
Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca i Fundació 
IBIT 

 Projecte d'integració i 
accessibilitat de persones amb 
discapacitat (pla Avanza) 

07.02.2007 

1422 CV/P Consell d'Eivissa i 
Formentera 

 Seu de la UIB a l’illa d’Eivissa 07.02.2007 

1450 CV/P Fundació per a l'Escola 
Superior d'Art Dramàtic 
de les Illes Balears 

 Sistema informatitzat de gestió de 
biblioteques (INNOPAC 
Millenium) 

07.02.2007 

1464 AM Universitats d'Oviedo, 
d'Alacant, de Girona, 
Rovira i Virgili, de La 
Laguna, de Saragossa, de 
Sevilla, de Málaga, de 
Santiago de Compostel·la, 
d'A Coruña, de Barcelona, 
de Vigo i de València 

 Xarxa universitària de postgraus 
en turisme (RED-intur) 

07.02.2007 

      
1147 AM Consorci Pangea Arco 

Mediterráneo 
 Genèric 14.03.2007 

1434 AM Centennial College Canadà Genèric 14.03.2007 
1468 AM Institut Vernadsky de 

Geoquímica i Química 
Analítica 

Federació 
Russa 

Genèric 14.03.2007 

1470 AM Aeroports Espanyols i 
Navegació Aèria, AENA 

 Genèric 14.03.2007 

1473 AM Universitat Oberta de 
Guangzhou 

Xina Genèric 14.03.2007 

1490 AM Fundació Gran 
Enciclopèdia de la 
Història de Mallorca 

 Genèric 14.03.2007 

1484 CV/P Conselleria d'Immigració i 
Cooperació 

 Cooperació al desenvolupament 14.03.2007 

1425 CV/P Centre National de la 
Recherche Scientifique i 
École Normale Supérieure 
de Cachan 

França Copropietat d'una patent 14.03.2007 

1483 AM Jocelyn N Hilgarth  Donació (Biblioteca Lul·liana 
Hillgarth) 

14.03.2007 

1477 AM Laboratoris Sanifit, SL  Establir la vigència de l'AM (ref. 
1330) 

14.03.2007 

1478 AM Laboratoris Sanifit, SL  Establir la vigència de l'AM (ref. 
1347) 

14.03.2007 

1430 CV/P Secretaria d'Estat  Estatut del personal investigador 14.03.2007 



d'Universitats i 
Investigació (Ministeri 
d'Educació i Ciència) 

en formació (EPIF) 

1480 CV/P Conselleria de Medi 
Ambient 

 Estudi (Inspeccions automàtiques 
d’instal·lacions submergides) 

14.03.2007 

1492 CV/P Conselleria d'Immigració i 
Cooperació 

 Finançar el CD2 14.03.2007 

1491 CV/P Institut d'Estratègia 
Turística de les Illes 
Balears, Cambra de 
Comerç de Mallorca i «Sa 
Nostra», Caixa de Balears 

 Llibre Blanc del Turisme 14.03.2007 

1465 CV/P Conselleria de Presidència 
i Esports, Institut de 
Serveis Socials i Esportius 
de Mallorca i Fundació 
IBIT 

 Programa d'alfabetització digital 
per a gent gran (pla Avanza) 

14.03.2007 

1485 CV/P Conselleria de Presidència 
i Esports 

 Programa de voluntariat 14.03.2007 

1482 CV/P TIRME, SA  Projecte de recerca (Estudi i 
caracterització de les olors 
generades en la gestió de residus 
urbans) 

14.03.2007 

1458 CV/P Fundació Barceló  Projecte de recerca (Prevenció de 
calcificacions cardiovasculars en 
pacients dialitzats) 

14.03.2007 

1474 CV/P Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Innovació 

 Quatre beques 2007 14.03.2007 

1471 CV/P Consell d'Eivissa i 
Formentera 

 UOM a Eivissa i Formentera 
2006-2007 

14.03.2007 

1475 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Utilització de can Oleo 14.03.2007 

1476 CV/P Diverses entitats 
(MODEL) 

 Voluntariat (programa Estades 
Solidàries) 

14.03.2007 

      
1497 AM Facultat de Ciències 

Exactes i Naturals de la 
Universitat de Buenos 
Aires 

Argentina Genèric 09.05.2007 

1508 AM Col·legi Oficial 
d'Economistes 

 Genèric 09.05.2007 

1510 AM Caixa d'Estalvis de 
València, Castelló i 
Alacant (Bancaixa) 

 Genèric 09.05.2007 

1495 CV/P Consell de Mallorca 
(Departament de Cultura) 

 Activitats diverses 2007 09.05.2007 

1507 CV/P Conselleria d'Immigració i 
Cooperació 

 Ajuts per a estades formatives i 
de recerca al la UIB 

09.05.2007 

1501 CV/P Consorci de Biblioteques 
Universitàries de 
Catalunya 

 Ampliar el conveni ref. 1275 09.05.2007 

1502 CV/P Consell de Menorca  Ampliar la seu de Menorca 09.05.2007 
1512 CV/P Conselleria de Presidència 

i Esports 
 Assignatura (Anàlisi Econòmica 

del turisme esportiu) 
09.05.2007 

1511 CV/P Fundació Bancaixa  Beques internacionals Bancaixa i 
Universitat d'Estiu UIB 

09.05.2007 

1498 AM Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació 

 Cessió (fons documental de 
l'arxiu corporatiu) 

09.05.2007 

1499 AM Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació 

 Donació (fons bibliogràfic 
especialitzat) 

09.05.2007 



1488 AM Josep M. Magrinyà Brull i 
Francesca Bosch Capó 

 Donació (fons bibliogràfic) 09.05.2007 

1481 CV/P Conselleria de Medi 
Ambient 

 Estudi (Canvi climàtic a les Illes 
Balears) 

09.05.2007 

1516 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Finançament dels complements 
retributius transitoris per al 
professorat laboral 

09.05.2007 

1479 AM Associació de Llicenciats 
en Ciències Ambientals 
de les Illes Balears 

 Genèric (medi ambient) 09.05.2007 

1486 CV/P TIRME, SA  Gestió de residus sòlids 09.05.2007 
1487 CV/P Consell de Mallorca i 

TIRME, SA 
 Gestió de residus sòlids 09.05.2007 

1489 CV/P Consorci Centre Balears 
Europa (Conselleria 
d'Economia, Hisenda i 
Innovació) 

 Màster (Economia del Turisme i 
del Medi Ambient) 

09.05.2007 

1514 CV/P Institut Balear de la Dona  Postgrau (Agent d'igualtat 
d'oportunitats entre dones i 
homes) 

09.05.2007 

1506 CV/P Confederació 
d'Associacions 
Empresarials de Balears 

 Pràctiques SPEC 2007-2008 i 
PEC 2007-2008 (ERASMUS i 
Leonardo da Vinci) 

09.05.2007 

1505 CV/P Consell de Menorca  Projecte (Conservació i gestió de 
basses temporals mediterrànies a 
Menorca,  LIFE BASSES) 

09.05.2007 

1503 CV/P Conselleria d'Obres 
Públiques, Habitatge i 
Transports 

 Projecte (mapes d'ocupació del 
sòl) 

09.05.2007 

      
1521 AM Northeastern University Xina Genèric 13.06.2007 
1531 AM Universitat Mahidol Tailàndia Genèric 13.06.2007 
1530 CV/P Vicepresidència i 

Conselleria de Relacions 
Institucionals 

  Càtedra Tres Religions 13.06.2007 

1496 AM Universitats Jaume I de 
Castelló i de Valladolid 

 GREI (grup d'investigació sobre 
el rebuig entre iguals) 

13.06.2007 

1383 CV/P Conselleria de Medi 
Ambient 

 Inventari i cartografia del Trenc - 
Salobrar de Campos 

13.06.2007 

1523 CV/P Inter Idiomas Servicios de 
Formación, SL 

 Pràctiques (Gestor de Patrimoni 
Històric) 

13.06.2007 

1525 CT DxO Labs, SA, École 
Normale Supérieure de 
Cachan i Centre National 
de la Recherche 
Scientifique 

França Projecte de recerca  (algoritmes 
de demosaicing i restauració 
d’imatges digitals RAW) 

13.06.2007 

1504 Addenda Institut d'Innovació 
Empresarial de les Illes 
Balears 

 Quatre assignatures (Tècniques de 
comerç exterior per a la PIME, 
Anàlisi econòmica i financera de 
la PIME, Creació d'empreses de 
base tecnològica i Gestió de 
qualitat) 

13.06.2007 

1520 CV/P Ajuntament de Palma  Sexconsulta per a estudiants i PDI 13.06.2007 
1388 CV/P Conselleries d'Educació i 

Cultura i d'Economia, 
Hisenda i Innovació 

 Sistema integrat de gestió de 
biblioteques INNOPAC 
Millenium a la CAIB 

13.06.2007 

1527 CV/P Consorci de Biblioteques 
Universitàries de 
Catalunya (Institucions 
promotores del dipòsit 

 Sumaris i articles de revistes 
editades per la UIB al RACO 

13.06.2007 



Revistes Catalanes amb 
Accés Obert) 

1522 CV/P Conselleria de Presidència 
i Esports 

 UOM 2006-2007 13.06.2007 

1519 CV/P Consell de Menorca  UOM a Menorca 2006-2007 13.06.2007 
1518 CV/P Consell de Mallorca 

(Departament de Cultura) 
 Viatge cultural a Lausana (Suïssa) 13.06.2007 

      
1534 AM Universitat Merkur 

Internationale FH 
Karlsruhe 

Alemanya Genèric 25.07.2007 

1544 AM Universitat Nacional de 
Santiago del Estero 

Argentina Genèric 25.07.2007 

1555 Addenda Telefónica de España, 
SAU 

 Actuacions conjuntes 2003-2008 25.07.2007 

1532 AM OpenCourseWare  Col·laborar amb altres 
universitats punteres 

25.07.2007 

1549 Addenda Conselleria d'Educació i 
Cultura, Consell Insular 
de Menorca, Ajuntament 
de Maó, Universitat de 
Barcelona, Universitat 
Jaume I 

 Condicions econòmiques de la 
Conselleria (UIMIR) 

25.07.2007 

1529 CV/P Fundació Sa Nostra, 
Caixa de Balears, i 
Societat Arqueològica 
Lul·liana 

 Digitalitzar el Butlletí de la 
Societat Arqueològica Lul·liana 

25.07.2007 

1557 CV/P Universitats vinculades al 
programa de doctorat 
interuniversitari 
d'Educació Ambiental i 
Organisme Autònom 
Parcs Nacionals 

 Doctorat interuniversitari 
(Educació Ambiental) 

25.07.2007 

1535 CV/P Consell Superior 
d'Investigacions 
Científiques (Institut de 
Microelectrònica de 
Barcelona del Centre 
Nacional de 
Microelectrònica) 

 Eines de disseny CAD 25.07.2007 

1533 CV/P Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Estades PDI i PAS a universitats 
estrangeres (EEES) 

25.07.2007 

1559 Addenda Secretaria d'Estat 
d'Universitats i 
Investigació (Ministeri 
d'Educació i Ciència) 

 Estatut del personal investigador 
en formació (EPIF) 

25.07.2007 

1548 CV/P Diverses entitats 
(MODEL) 

 Intercanvi de PAS 25.07.2007 

1540 CV/P Universitat de Barcelona  Laboratori Internacional 
Mediterrani sobre la Convivència 
(LAB-IMEC) 

25.07.2007 

1547 Addenda Conselleria de Relacions 
Institucionals, Conselleria 
de Turisme i Federació 
Empresarial Hotelera de 
Mallorca 

 Preu de l'obra Legislació turística 
(ref. 1164) 

25.07.2007 

1524 CV/P Fundació Caixa de 
Catalunya 

 Projecte (Catalogació i edició de 
repertori inèdit…) 

25.07.2007 

1536 CV/P D+T Microelectrònica  Projecte (Telecontadores) 25.07.2007 
1537 CV/P Universitat Autònoma de  Projecte de recerca (esport 25.07.2007 



Barcelona infantil i juvenil) 
1545 CV/P Consell de Mallorca 

(Departament de 
Patrimoni i Identitat 
Cultural) 

 Projecte de recerca (jaciment de 
Son Matge) 

25.07.2007 

1543 CV/P Universitat de Barcelona  Reconeixement mutu de màster 
oficial (Microbiologia Avançada) 

25.07.2007 

1546 CV/P Consell de Mallorca 
(Departament de 
Patrimoni i Identitat 
Cultural) 

 Tramitació d'expedients de 
declaració de béns d'interès 
cultural 

25.07.2007 

1556 Addenda Consorci Pla-D Llucmajor  Treball de recerca (Claustre de 
San Bonaventura de Llucmajor) 

25.07.2007 

 
1554 AM Universitat Nacional de 

San Martín, Buenos 
Aires 

Argentina Genèric 25.09.2007 

1562 AM Centre Universitari del 
Futbol i Ciències de 
l'Esport 

Mèxic Genèric 25.09.2007 

1566 CV/P Consell de Mallorca 
(Departament de 
Cultura) 

 Anuari teatral de les Illes 
Balears (Càtedra Joan Ramis i 
Ramis) 

25.09.2007 

1560 CV/P Agència de Gestió 
d'Ajuts Universitaris i de 
Recerca 

 Avaluació cientificotècnica de 
tres accions 

25.09.2007 

1494 CV/P Universitat de Cadis  Cessió gratuïta (Minisubmarí 
monoplaça UWS «TANIT») 

25.09.2007 

1572 CV/P Fundació Drac  Col·lecció de llibres (Literatura i 
Noves Tecnologies) 

25.09.2007 

1558 AM MODEL  Estudi (Escala de Tractament 
Inadequat (ETI) de les persones 
majors) 

25.09.2007 

1417 Addenda Universitats de Lleida i 
Rovira i Virgili 

 Màster interuniversitari 
(Tecnologia Educativa: E-
learning i Gestió del 
Coneixement) 

25.09.2007 

1574 CV/P Fundació Drac  Sis beques (estudiants de 
màsters oficials) 

25.09.2007 

1575 CV/P Fundació Drac  Textos en moviment, taller 
d'escriptura creativa i 
conferències 

25.09.2007 

1573 CV/P Fundació Drac  Títol propi de la UIB (Diploma 
universitari en cultura medieval) 

25.09.2007 

1564 CV/P Consell d'Eivissa i 
Conselleria d'Educació i 
Cultura 

 Universitat d'Estiu (VIII UEEF 
2007) 

25.09.2007 

 
Finalment, s’inclou el resum de la memòria elaborada pel Servei d’Afers Generals en 
relació amb la tramitació dels convenis. 
 

1. Tramitació de convenis 
 
Per Resolució del Rectorat 7821/2007, de 23 d’abril (FOU núm. 280, de 24 
d’abril), i Resolució del Rectorat 7888/2007, de 9 de maig (FOU núm. 281, de 
10 de maig), dirigir i coordinar la tramitació dels convenis és una competència 
del Secretari General. 
 



S’encarrega de donar suport tècnic i administratiu en matèria de convenis el 
Servei d’Afers Generals (SAG). 
 
Des del mes de novembre de 1998, el text complet dels convenis signats es pot 
consultar a <http://www.uib.es/ca/infsobre/universitat/convenis/>. 

 
2. Estadística de convenis. Resum 
 
Convenis nous 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 —entre l’1 de juliol de 2006 i el 30 de juny 
de 2007— el SAG va tramitar un total de 196 convenis nous. Això representa 
un increment de l’1,6% pel que fa als 193 convenis nous tramitats durant l’any 
acadèmic 2005-2006. 
 
Convenis en tramitació 
El dia 30 de juny de 2007, aquest servei tenia en tramitació 156 convenis, 107 
dels quals —un 68,6%— estaven en fase de signatura. Això representa un 
increment del 4,7% pel que fa als 149 convenis en tramitació el dia 30 de juny 
de 2006. 
 
Convenis ratificats 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 el Consell de Govern va ratificar 174 
convenis, 44 dels quals —un 25,3%— estaven en fase de signatura el dia 30 de 
juny. Això representa un decrement de l’1,1% pel que fa als 176 convenis 
ratificats durant l’any acadèmic 2005-2006. 
 
Convenis publicats 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 el SAG va finalitzar la tramitació 
administrativa d’un total de 145 convenis. Això representa un decrement del 
8,8% pel que fa als 159 convenis publicats al Full Oficial de la Universitat 
durant l’any acadèmic 2005-2006. 
 
Convenis arxivats (no publicats) 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 el SAG va finalitzar la tramitació 
administrativa d’un total de 4 convenis corresponents a pròrrogues, 
renovacions o substitucions, que no es publiquen al FOU. 
 
Entitats 
Dels 145 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU (núm. 268 a 
283) durant l’any acadèmic 2006-2007, 55 es varen signar amb la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, 3 amb ministeris del Govern espanyol, 26—un 
17,9%— amb altres universitats i centres de recerca, 7 amb ajuntaments, 19 
amb empreses, 30 amb altres institucions, 3 amb un particular i 2 corresponen a 
models que es fan servir per signar convenis, en l'àmbit del voluntariat o 
d'intercanvi d'estudiants, amb diverses entitats. 
 
Convenis internacionals 
Dels 145 convenis signats amb altres entitats i publicats en el FOU, 27 —un 
18,6%— es varen signar amb entitats d’altres països: 5 amb entitats europees, 
20 amb entitats americanes i 2 amb entitats del continent africà. 



 
3. Estadística de convenis 
 
3.1.1. Tramitació finalitzada a 30 de juny de 2007 (publicats) 

 
   
 2006 (FOU 268 a 275) 

 
59  

 2007 (fins al FOU 283 de 22 de juny) 
 

86  

 TOTAL tramitats 145  
 = –8,8% 
 Any acadèmic 2005-2006 159  

 
3.1.2. Tramitació finalitzada a 30 de juny de 2007 (no publicats) 

 
   
 Arxivats (pròrrogues, renovacions i altres) 4  
 Baixes 40  
 

3.2. En tramitació a 30 de juny de 2007. Fases 
 
 Fase de la tramitació Nre. % 
   
 Propostes pendents 

 
2 1,3 

 Estudi jurídic i/o econòmic 
 

0 0 

 Pendents vistiplau i/o aturats 
 

2 1,3 

 Consell de Direcció 
(proper 03.07.2007 = 1) 
(pendents d’observacions  = 6) 
(ajornats o retirats = 1) 

 

8 5,1 

 Consell de Govern 
(proper 25.07.2007 = 16) 
 (pendents del document electrònic = 6) 
 

22 14,1 

 Signatura 
(ratificats i pendents de signar = 50) 
(firma protocol·lària prevista = 7) 
(enviats a signar = 50) 

 

107 68,6 

 Publicació pendent 
 

6 3,9 

 Pròxim FOU (núm. 284) 
 

9 5,8 

 TOTAL en tramitació 156 100% 



 
3.3. Total convenis a 30 de juny de 2007 

 
 Tramitats (publicats o arxivats) 149 
 En tramitació 156 
 Baixes 

 
40 

 TOTAL convenis. Any acadèmic 2006-2007 345 
 = +2,4% 
 Any acadèmic 2005-2006 337 

 
3.4. Tramitació finalitzada a 30 de juny de 2007. Categories 

 
 Entitat Nre. % 
   
 CAIB (govern, consells insulars, conselleries) 

 
55 37,9 

 Ministeris 
 

3 2,1 

 Universitats i centres de recerca 
 

26 17,9 

 Ajuntaments 
 

7 4,8 

 Empreses 
 

19 13,1 

 Institucions diverses 
 

30 20,7 

 Particulars 
 

3 2,1 

 Models 
 

2 1,4 

TOTAL convenis publicats. Any acadèmic 2006-2007 145 100% 
 = –8,8% 
 Any acadèmic 2005-2006 159  

 
3.5. Tramitació finalitzada a 30 de juny de 2007. Països 

 
 Continent País Nre. % 
    
 Europa Federació Russa 

 
2 7,4 

  Portugal 
 

1 3,7 

  Regne Unit 
 

1 3,7 

  Suïssa 
 

1 3,7 

 Amèrica Argentina 
 

1 3,7 

  Brasil 2 7,4 



 
  Canadà 

 
1 3,7 

  Colòmbia 
 

3 11,1 

  Cuba 
 

4 14,8 

  El Salvador 
 

1 3,7 

  Equador 
 

2 7,4 

  Estats Units 
 

1 3,7 

  Guatemala 
 

2 7,4 

  Mèxic 
 

3 11,1 

 Àfrica Guinea Equatorial 
 

1 3,7 

  Kenya 
 

1 3,7 

 TOTAL convenis internacionals 27 100% 
 = 18,6% 

TOTAL convenis publicats 145  
 
 
 
 
 
 



1.3. Consell de Direcció  
 
1.3.1. Composició 
 
Magfca. Sra. Rectora 
Montserrat Casas Ametller  
Srs. Vicerectors 
Vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària 
Martí X. March Cerdà 
Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea 
Josep Servera Baño  
Vicerector de Professorat 
Josep L. Ferrer Gomila  
Vicerector d’Investigació  
Jordi Lalucat Jo  
Vicerector d’Infraestructures Universitàries 
Raquel R. Herranz Bascones  
Vicerector d’Estudiants i Campus 
Cels García García  
Vicerector de Planificació Economicoadministrativa 
Antoni Llull Gilet  
Vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitàries 
C. Nativitat Juaneda Sampol  
Vicerector de Projecció Cultural 
Nicolau Dols Salas  
Sr. Secretari General 
Federico Garau  Sobrino  
Sra. Gerent 
Begoña Morey Aguirre 
Delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera 
Joan E. de Pedro Gómez 
Delegat de la Rectora per a les noves tecnologies 
Carlos Juiz Garcia 
Delegat de la Rectora per a la innovació 
Víctor Cerdà Martín 
 
1.3.2. Activitats 
 
El Consell de Direcció, presidit per la Rectora i integrat pels vicerectors, el Secretari 
General i la Gerent, va desenvolupar les tasques de gestió, direcció, coordinació i execució 
de la política de la Universitat dins les línies programàtiques presentades per la Rectora. 
 
Durant el passat any acadèmic 2006-2007, el Consell de Direcció es va reunir en sessió 
ordinària pràcticament cada dimarts i es va reunir dues vegades més en sessió 
extraordinària. 
 



En el marc de les activitats més rellevants, podem resumir en els punts següents les tasques 
dutes a terme pel Consell de Direcció:  
 
1. Primerament, cal indicar que, de conformitat amb el que estableixen els articles 23 i 
24.1.a) i h) dels Estatuts, el Consell de Direcció va fixar la distribució de serveis i 
competències entre els membres del Consell de Direcció mitjançant la Resolució 
7821/2007, de 23 d’abril, que va ser modificada posteriorment per la Resolució 7888/2007, 
de 9 de maig, arran de la creació del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat 
Universitària. 
 
2. En un altre apartat, cal esmentar l’aprovació de l’avantprojecte de Pressupost, que 
posteriorment, ja convertit en projecte de Pressupost, és tramès al Consell de Govern i al 
Consell Social perquè sigui aprovat definitivament. 
 
3. En el mateix capítol d’aprovació de normativa, també cal esmentar la creació dels 
consells assessors de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 
 
4. En el marc del desenvolupament del Pla estratègic de la Gerència 2005-2007 (qualitat de 
la gestió) va acordar de fer públic el concurs d’idees per millorar la gestió universitària en 
el context de l’espai europeu d’educació superior. 
 
5. Així mateix, el Consell de Direcció va aprovar el Programa de foment de la participació 
en projectes d’investigació amb l’objectiu de promocionar i potenciar la investigació de 
qualitat, així com incentivar que els investigadors de la UIB demanin projectes competitius 
finançats externament. 
 
6. De la mateixa manera, va aprovar el Programa d’ajut a la publicació i difusió de la 
investigació amb l’objectiu d’ajudar a la difusió i publicació de la investigació realitzada 
pels investigadors de la UIB. 
 
7. També va procedir a l’obertura d’un període per presentar sol·licituds d’avaluació de 
distints complements retributius del personal docent i investigador, en virtut de l’acord 
signat entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Consell 
Social de la Universitat de les Illes Balears el 14 de maig de 2003 sobre complements 
retributius dels professors dels cossos docents universitaris de la Universitat de les Illes 
Balears, modificat el dia 20 de maig de 2004. Aquests complements són els següents: 

  Complement retributiu d’estímul i reconeixement a la docència i a la formació 
permanent del docent. 

  Complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars 
d’escola universitària. 

  Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació. 
  Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’excel·lència en 

investigació. 
 
8. De la mateixa manera es va acordar d’obrir un període per presentar les sol·licituds 
d’avaluació de distints complements retributius del PDI laboral, arran de l’aprovació dels 



següents complemens retributius transitoris per al professorat laboral el dia 7 de febrer de 
2007 semblants als complements autonòmics que rep el professorat funcionari: 

  Complement d’estímul i reconeixement a la docència  i a la formació permanent 
del PDI laboral. 

  Complement retributiu d’estímul i reconeixement de l’activitat en investigació 
del PDI laboral. 

  Complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors 
col·laboradors. 
 
9. En un altre capítol, també s’ha de recordar que el Consell de Direcció va aprovar la 
convocatòria de places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2007-2008, d’acord 
amb la normativa modificada sobre l’alumnat col·laborador. 
 
10. També s'ha de remarcar que l’òrgan de què fem balanç va dur a terme l’activitat 
tradicional de convocar les eleccions que estatutàriament eren procedents, ja que els 
Estatuts li atribueixen la competència d’iniciar tots els processos electorals. Aquests 
processos electorals foren els següents: 
 a) Convocatòria d’eleccions de representants del grup a) (professors doctors 
pertanyents als cossos docents universitaris) al Claustre de la Universitat. 
 b) Convocatòria d’eleccions al càrrec de Rector de la Universitat de les Illes 
Balears. 
 c) Convocatòria d’eleccions de director de l’Institut Universitari d’Investigacions en 
Ciències de la Salut. 
 d) Convocatòria d’eleccions de degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 e) Convocatòria d’eleccions de director de l’Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioteràpia. 
 f) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Filologia Espanyola, 
Moderna i Llatina. 
 g) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 
 h) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Psicologia. 
 i) Convocatòria d’eleccions de degà de la Facultat de Psicologia. 

j) Convocatòria d’eleccions de director de l'Escola Universitària d'Infermeria i 
Fisioteràpia. 

k) Convocatòria d’eleccions de director del Departament d'Economia Aplicada. 
l) Convocatòria d’eleccions de director del Departament de Psicologia. 

 
11. Pel que fa a l'apartat de les llicències d'estudis, amb l'informe previ dels departaments 
corresponents, el Consell de Direcció va concedir 6 llicències d'estudis inferiors a tres 
mesos per fer activitats docents o d'investigació en centres acadèmics nacionals i estrangers 
als senyors que s’indiquen a continuació: 
 

– Sr. Alexandre Garcia Mas, professor del Departament de Psicologia, a la 
Universitat de Washington, Seatle, Washington (EUA), pel període comprès entre el 3 de 
setembre i el 30 de novembre de 2007, amb unes remuneracions del 100 per cent de les 
seves retribucions.  



– Sra. Sara Mateo Erroz, ajudanta del Departament d'Economia Aplicada, a la 
Universitat Pompeu Fabra, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2006 i el 22 de 
desembre de 2006, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions. 

– Sra. Elisabeth Valle Valle, ajudanta doctora del Departament d'Economia 
Aplicada, a la Universitat de Nottingham (Regne Unit), pel període comprès entre el 7 de 
maig i el 31 de juliol de 2007, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves 
retribucions. 

– Sra. Alícia Magdalena Sintes Olives del Departament de Física, a l'Albert Einstein 
Institut del Max Planck Institut für Gravitationsphysik, Hannover (Alemanya), pel període 
comprès entre el 25 d'abril i el 25 de juny de 2007, amb unes remuneracions del 100 per 
cent de les seves retribucions. 

– Sr. Rubén Miranda García del Departament de Psicologia, al Laboratori de 
Psicobiologia de la Universitat d'Oviedo, pel període comprès entre l'1 i el 31 de maig de 
2007, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions. 

– Sr. Joaquín Ortega Castro, ajudant del Departament de Química, a l'Estació 
Experimental del Zaidín (CSIC), a Granada, pel període comprès entre el 21 de maig i el 25 
de juny de 2007, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions. 

– Sr. Aleix Calveras Maristany, professor titular d’universitat, a la Universitat 
Pompeu Frabra, pel període comprès entre el 22 de setembre i el 21 de desembre de 2007, 
amb unes remuneracions. 
 
12. Així mateix, es va modificar la composició de la Comissió Assessora de Recursos 
Humans (CARHU), creada per l'Acord executiu 7464/2006, de 7 de febrer, que a partir 
d'ara serà integrada per:  

– El vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària: doctor Martí X. 
March Cerdà. 

– El vicerector de Planificació Economicoadministrativa: doctor Antoni Llull Gilet.  
– El titular de la Gerència. 
– La cap del Servei de Recursos Humans: senyora Margalida Torrens Sastre. 
– La directora del Servei d'Estadística i Qualitat Universitària: senyora M. Jesús 

Mairata Creus. 
– La senyora M. Carme Ramis Palmer, professora col·laboradora del Departament 

de Psicologia.  
 
13. De la mateixa manera, va aprovar i fer públic el Reglament d'Edicions UIB, un cop que 
el Consell de Govern va fusionar en un sol servei, denominat Edicions UIB, l’anterior 
Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB i Edicions UIB.   
 
14. En un altre apartat, va aprovar el canvi de denominació de l’Oficina de Planificació i 
Prospectiva, que ara es denomina Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA). 
 
15. De la mateixa manera, va aprovar la transformació de la Comissió de Relacions 
Exteriors en Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat, dependent del Vicerectorat 
de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària, amb les competències següents: 

a) Fomentar la difusió i la coordinació de les accions relacionades amb els diversos 
programes d'intercanvi i mobilitat que són responsabilitat del Vicerectorat. 



b) Avaluar i resoldre les convocatòries d'ajuts i beques del Vicerectorat de 
Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.  
 
La composició de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat és la següent:  

Presidenta: la vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.  
Vicepresident: el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Convergència Europea o la 

persona que delegui.  
Vocals:  

 – El delegat de la Rectora per a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i 
Formentera.  
 – La directora del Servei de Relacions Internacionals.  
 – Un representant de cada facultat o escola designat pel degà o director d'entre els 
coordinadors de mobilitat de cada centre.  

Secretari: un membre del PAS adscrit al Vicerectorat de Relacions Internacionals i 
Mobilitat Universitària.  
 
16. També s’ha de destacar la constitució del Consell Assessor de Gerència, com a òrgan 
d'assessorament i consulta de la Gerència en matèria de planificació estratègica de la gestió 
dels serveis administratius i econòmics de la Universitat. La composició del Consell 
Assessor de Gerència és la següent:  

– El vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que el presidirà. 
– La Gerent  
– Els/les vicegerents 
– El cap de l'Assessoria Jurídica 
– Els caps dels serveis següents:  

 Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat (CTI@UIB) 
 Servei d'Afers Generals 
 Servei d'Alumnes 
 Servei de Biblioteca i Documentació 
 Servei de Comptabilitat i Pressuposts 
 Servei d'Estadística i Qualitat Universitària 
 Servei de Nòmines i Seguretat Social 
 Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
 Servei de Recursos Humans  

– Els administradors de centre 
– Dos representants del PAS designats per i entre els membres de la Junta de 

Personal del PAS i del Comitè d'Empresa  
 
17. Per últim, el Consell de Direcció va aprovar la creació de la comissió assessora per a la 
reforma dels Estatuts (CARE), atesa la necessitat de començar a treballar sobre l’adaptació 
dels Estatuts de la UIB a la LOU, arran de les noves exigències introduïdes per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica una part important de la LOU. 
 
La CARE serà integrada per les persones següents: 

– El Secretari General, que la presidirà. 
– El cap de l’Assessoria Jurídica, que actuarà com a secretari. 



– Cinc membres del PDI de les diverses branques del coneixement designats per la 
Rectora.  

– Un membre del PAS designat per la Rectora. 
– Un membre de la comissió permanent del Consell d’Estudiants elegit per aquesta 

comissió permanent.  
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1.4. Consell Social 
 
Introducció 
 
 Redactat en compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 2/2003, de 20 de 
març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears. 
 
 La Llei d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears 
defineix el Consell Social de la Universitat com un òrgan col·legiat de la Universitat de 
les Illes Balears mitjançant el qual la societat de les Illes Balears participa i col·labora 
en la definició dels criteris i prioritats del plantejament estratègic de la Universitat a la 
comunitat balear.  
 
 Aquesta llei, a l’exposició de motius, assenyala que la seva finalitat és posar els 
fonaments i les bases d’un nou acord i d’un nou pacte entre la Universitat de les Illes 
Balears, el Govern de les Illes Balears i tot el conjunt de les administracions públiques 
de les Illes i tota la societat balear, per tal de donar un nou impuls a Universitat de les 
Illes Balears, potenciant la qualitat, la innovació i l’excel·lència en els camps de la 
docència, l’extensió cultural i la recerca, i l’accés als estudis universitaris. 
 
 Per servir a aquestes finalitats el Consell Social està estructurat en comissions, 
de la forma que es reflecteix més endavant, amb la voluntat que l’impulsa de no ser un 
simple espectador que assenteix amb aplaudiments acrítics les propostes que li arriben 
del Consell de Govern de la Universitat. 
 
 El Consell Social està preocupat per la qualitat universitària. No com a paraula 
de moda en molts àmbits socials i econòmics, sinó com a autèntica aspiració 
d’excel·lència, en tots els àmbits universitaris, tant en ensenyament com en investigació. 
Ha de ser, a judici del Consell Social, un objectiu de la UIB ser una universitat de 
qualitat, puntera i referent obligatori d’alguns estudis i d’algunes investigacions, ser de 
les millors.  
 
 La participació del Consell Social en el Consell de Direcció de l’AQUIB, per 
mitjà del president, que és membre nat de l’agència, i d’un altre membre designat pel 
Consell, d’un total de cinc membres, és una dada altament significativa, expressió de la 
voluntat social d’integració i participació de la societat en la universitat, però no sols 
des d’un punt de vista formal, sinó efectiva per a la definició dels continguts que han de 
valorar-se per establir la seva estimació qualitativa. 
 
 
 A continuació es formula la ressenya circumstanciada dels fets i acords més 
significatius duts a terme durant el curs 2006-2007. 
 

 
 

 
1.4.1. Composició del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
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En representació del Govern de les Illes Balears 
Sr. Miquel Triola Fort, president del Consell Social 
Sra. Catalina Costa i Bonet 
 
En representació del Parlament de les Illes Balears 
Sr. Antoni Verd Noguera, secretari del Consell Social 
Sr. Andreu Crespí i Plaza 
Sr. Josep Xabuch i Fortuny 
 
En representació del Consell de Mallorca 
Sr. Antoni Salas Roca 
 
En representació del Consell de Menorca 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
 
En representació del Consell d’Eivissa i Formentera 
Sr. Concepción Rebollo Laserna 
 
En representació de les organitzacions sindicals amb major nombre 
de representants a les darreres eleccions a les Illes Balears 
Sr. José Benedicto Lacomba, Confederació Sindical de Comissions 
Obreres 
Sr. Miquel Mestre Morey, Unió General de Treballadors 
 
En representació de l’organització sindical més representativa en 
l’àmbit de l’ensenyament 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos, secretari del Sindicat de Treballadores i 
Treballadors de l’Ensenyament Intersindical de les Illes Balears 
 
En representació de les associacions empresarials més 
representatives de les Balears 
Sr. Josep Oliver Marí, vicepresident de l’àrea econòmica del Consell 
Social, president de la comissió econòmica del Consell Social, president 
de la CAEB. 
 
En representació de les organitzacions de les petites i mitjanes 
empreses  
Sr. Antoni Juaneda Anglada, PIME 
 
En representació de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera 
Sr. Miquel Lladó Oliver, substituït pel Sr. Joan Gual de Torrella Guasp, 
vicepresident de l’àrea de relacions amb la societat del Consell Social, 
president de la comissió de relacions socials del Consell Social, president 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, 
Eivissa i Formentera, el dia 9 de febrer de 2007. 
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Representants del Consell de Govern de la UIB 
Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector, substituït per la Sra. Montserrat Casas 
Ametller, Rectora, el dia 23 d’abril de 2007. 
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General, substituït pel Sr. Federico F. 
Garau Sobrino, Secretari General, el dia 23 d’abril de 2007. 
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent, substituït per la Sra. Begoña Morey 
Aguirre, Gerent, el dia 25 de juliol de 2007. 
Sr. Antoni Socias Salvà 
Sr. Joan Enseñat Rodríguez 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
 
Membres de les diferents comissions del Consell Social de la 
Universitat de les Illes Balears 
 
Membres de la comissió permanent o executiva 
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Antoni Salas Roca 
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General, substituït pel Sr. Federico F. 
Garau Sobrino, Secretari General, el dia 23 d’abril de 2007. 
Sr. Miquel Mestre Morey 
Sr. Josep Xabuch Fortuny 
Sra. Catalina Costa Bonet 
 
Membres de la comissió econòmica 
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Andreu Alcover Ordinas, Gerent, substituït per la Sra. Begoña Morey 
Aguirre, Gerent, el dia 25 de juliol de 2007. 
Sr. José Benedicto Lacomba 
Sr. Luis Fco. Piña Saiz 
Sr. Josep Oliver Marí 
Sr. Antoni Salas Roca 
 
Membres de la comissió acadèmica  
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
Sr. Gabriel Caldentey Ramos 
Sra. Josefina Salord Ripoll 
Sr. Antoni Socias Salvà 
Sra. Catalina Costa Bonet 
Sr. Lluís Garau Juaneda, Secretari General, substituït pel Sr. Federico F. 
Garau Sobrino, Secretari General, el dia 23 d’abril de 2007. 
Sr. Josep Xabuch Fortuny 
 
Membres de la comissió de relacions amb la societat 
Sr. Miquel Triola Fort, president 
Sr. Antoni Verd Noguera, conseller secretari 
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Sr. Antoni Juaneda Anglada 
Sr. Miquel Lladó Oliver, substituït pel Sr. Joan Gual de Torrella Guasp, 
el dia 9 de febrer de 2007. 
Sr. Andreu Crespí Plaza 
Sr. Miquel Mestre Morey 
Sr. Joan Enseñat Rodríguez. 
Sra. Concepción Rebollo Laserna 
 
 
Adreça del Consell Social i de la secretaria del Consell Social 
 
President: Miquel Triola Fort 
Conseller secretari: Antoni Verd Noguera 
Administració: Margalida Estelrich Blanch 
Ubicació: Son Lledó. Campus universitari 
Adreça:  Consell Social 

Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears)  
Tel.: 971 17 30 60 / 971 17 33 22 / 971 17 30 43  
Fax: 971 17 24 46 
E-mail: consell.social@uib.es  

 
 

1.4.2. Activitats del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears 
 

1. Participació regular dels membres del Consell Social, en representació d’aquest, 
en diferents organismes, que són els següents: 

 
•  Junta de Coordinació Universitària: Sr. Miquel Triola Fort i Sra. Josefina 

Salord Ripoll. 
•  Consell de Govern de la UIB: Sra. Catalina Costa Bonet, Sr. Andreu 

Crespí Plaza i Sr. José Benedicto Lacomba. 
•  Consell de Direcció de l’Agència de Qualitat Universitària (AQUIB): Sr. 

Miquel Triola Fort i Sr. Antoni Verd Noguera. 
•  Comissió d’Assessorament al Consell de Direcció de l’AQUIB: Sr. 

Antoni Salas Roca i Sr. Josep Xabuch Fortuny. 
•  Comissió Específica de l’AQUIB: Sr. Antoni Salas Roca. 
•  Comissió mixta del conveni de complements retributius entre la CAIB, la 

UIB i el Consell Social: Sr. Antoni Verd Noguera i Sr. Antoni Salas 
Roca. 

•  Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears 
(FUEIB): Sr. Miquel Triola Fort, que n’es membre nat.  

•  Patronat de la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears 
(FuGUIB): Sr. Josep Oliver Marí i Sr. Luis Fco. Piña Saiz. 

 
2. Consell Social té com a membres representants al Patronat de la FUEIB les 

persones següents: Sr. Vicenç Rotger Rebassa, Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, 
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Sr. Josep Oliver Marí, Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, Sr. Pere Batle 
Mayol i el president de la Unió Professional de les Balears, Sr. Enrique Sala 
O’Shea. 

 
3. El president del Consell Social assisteix regularment a les reunions del Comitè 

de Coordinació de la Conferència de Presidents de Consells Socials de les 
Universitats Espanyoles. 

 
4. Atorgament del VIII Premi d’Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la 

Informació Nadal Batle i Nicolau, 2006, a l’obra Catosfera 04 05 06 
Ciberdietaris, del senyor Antoni Ibáñez Ros. 

 
5. Convocatòria del IX Premi d’Assaig i de Creació sobre Tecnologies de la 

Informació Nadal Batle i Nicolau, 2007. 
 

6. Convocatòria i atorgament dels tercers Premis d’Investigació per a alumnes de 
batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2006-2007. 

 
7. Organització del segon cicle Universitat i Societat. «Finançament Públic de les 

Universitats: On som? Cap on anam?», el dia 21 de novembre a la Fundació la 
Caixa de Palma. 

 
 
 
Principals punts tractats a les sessions del ple del Consell Social durant el curs 2006-
2007 
 
 
Ple del Consell Social del dia 18 de novembre de 2006 
 

  Conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Innovació per a la realització de l’auditoria dels exercicis 2005 i 2006 de la 
UIB, que s’aprova per unanimitat. 

  Sol·licitud de pagament de matrícula d’una alumna guanyadora del II premi 
d’investigació a una universitat que no pertany a la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. Es denega per unanimitat la petició perquè el que es demana 
no està previst a les bases. Encara més: es considera que accedir a aquesta 
petició seria contrari a l’esperit dels mateixos premis, que tendeixen a 
fomentar la incorporació a la UIB. 

 
 
Ple del Consell Social del dia 19 de desembre de 2006 
 

  S’aprova per unanimitat el pressupost del Consell Social per a l’any 2007 per un 
total de 140.161,21 euros. 

  S’aproven per unanimitat els pressuposts de la UIB per a l’any 2007 per una 
suma de 52.048.795 euros. 
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  Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 

  Aprovació de les bases de la tercera convocatòria dels premis d’Investigació per 
a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, curs 2006-2007. 

 
 
Ple del Consell Social del dia 17 d’abril de 2007 
 

  Creació de l’Institut de Física Interdiciplinària de Sistemes Complexos 
(IFISC). El Consell Social aprova per unanimitat la proposta del Consell de 
Govern de la UIB de creació del IFISC, i amb certificació d’aquest acord fa 
la corresponent proposta al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. 

  Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 

  Designació dels senyors Antoni Salas Roca i Josep Xabuch Fortuny com a 
membres de la comissió d’assessorament de l’Agència de Qualitat Universitària 
de les Illes Balears (AQUIB) per a l’avaluació dels complements retributius del 
professorat universitari en representació del Consell Social de la UIB. 

  Designació del senyor Antoni Salas Roca com a membres de la comissió 
específica de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) 
per realitzar la valoració dels mèrits dels membres —professors— del Consell de 
Direcció de l’AQUIB i d’altres professors de la UIB que participen en 
l’aplicació dels complements retributius del professorat universitari en 
representació del Consell Social de la UIB. 

  S’aprova per unanimitat les bases de la IX convocatòria del Premi d’Assaig i 
Creació sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle Nicolau, 2007. 

 
 

Ple del Consell Social del dia 23 de juliol de 2007 
 

  Aprovació del nomenament de la senyora Begoña Morey Aguirre com a 
Gerent de la UIB. 

  Aprovació de l’auditoria financera i de compliment dels comptes anuals de la 
UIB de l’any 2006. 

  Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 

  Designació de beques-col·laboració per al curs 2007-2008 del Ministeri 
d’Educació i Ciència. 

 
 
Sessions de les comissions del Consell Social 
 
•  Comissió Permanent del Consell Social del dia 26 de febrer de 2007. 
 

  Aprovació de l’assignació de diversos complements retributius per als professors 
dels cossos docents de la UIB. 
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  Designació del Sr. Antoni Salas Roca i del Sr. Josep Xabuch Fortuny com a 
membres de la Comissió d’Assessorament de l’AQUIB per realitzar la valoració 
de les sol·licituds d’assignació de complements retributius de professors dels 
cossos docents de la UIB. 

  Designació del Sr. Antoni Salas Roca com a membres de la Comissió Específica 
de l’AQUIB per realitzar la valoració dels mèrits dels membres, professors, dels 
consell de direcció de l’AQUIB i altres professors de la UIB que participen en 
l’aplicació dels complements. 

  Aprovació de les bases de la IX Convocatòria del Premi d’Assaig i Creació 
sobre Tecnologies de la Informació Nadal Batle Nicolau, 2007. 

 
•  Comissió Econòmica del Consell Social del dia 28 de novembre de 2006. 
 

  Aprovació del projecte de pressupost de la Universitat de les Illes Balears per a 
l’any 2006. 

 
 
La Comissió Acadèmica i la Comissió de Relacions amb la Societat no s’han reunit 
en aquest curs acadèmic. 
 
Breu memòria de la tercera convocatòria dels premis d’Investigació per alumnes 
de batxillerat i de cicle formatiu de grau superior convocats pel Consell Social de 
la Universitat de les Illes Balears, curs 2006-2007.  
 
El dia 25 de juliol a les 13.30 hores a la sala d’actes de Son Lledó, va tenir lloc el 
lliurament dels tercers premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicle 
formatiu de grau superior, curs 2006-2007.  
 
S’han atorgat set primers premis, que han consistit en la matrícula gratuïta d’un curs 
complet de qualsevol titulació oficial a la Universitat de les Illes Balears, en la difusió 
del treball premiat mitjançant la inclusió a la pàgina web de la UIB, dins l’apartat del 
Consell Social, i en un val de 800 euros per adquirir material informàtic o educatiu, 
llibres o audiovisuals. Aquests set primers premis han estat atorgats a: 
 

—  Les festes de Sant Joan de Ciutadella, de Josep Gornés Gomis. IES Maria 
Àngels Cardona. 

—  La robòtica dels sentits, d’Eva Llabrés Llambias. IES Pasqual Calbó i Caldés. 
—  La posidònia, de Vanessa Aguilera Alcina. IES Maria Àngels Cardona 
—  Reciclatge i perills de contaminació dels olis usats, de Sara Taltavull Febrer. 

IES Maria Àngels Cardona. 
—  L’aportació de Guiseppe Chiesa a la pintura menorquina del segle XVIII, de 

Juan Silvela Rigo. IES Maria Àngels Cardona. 
—  Matrius codificadores de Antoni Barceló Adrover. Col·legi Lluís Vives. 
—  Superfícies mínimes i arquitectura de Carlos Cardona Pons. IES Pasqual Calbó 

i Caldés. 
 
També s’ha atorgat 1 premi finalista que ha rebut un val de 400 euros per adquirir 
material informàtic, educatiu, llibres o material audiovisual. El premiat és el següent: 
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— Treball sobre el pintor alemany: Anton Schranz de Francesc Xavier Buades 
Camps. IES Maria Àngels Cardona. 

 
Els centres de secundària dels alumnes premiats amb un primer premi han rebut un val 
de 500 euros i els centres de secundària dels alumnes premiats amb un premi finalista 
han rebut un val de 250 euros, tots aquests per adquirir material informàtic o educatiu, 
llibres o audiovisuals i els centres. 
 
El tribunal d’aquests premis estava format per: 

En representació del Consell Social de la UIB: President: Sr. Miquel Triola Fort., 
Secretari: Sr. Antonio Verd Noguera.  
En representació de la UIB: Sr. Gabriel Oliver Codina (director de l’Escola 
Politècnica Superior), Sra. Francesca Garcias Gomila (degana de la Facultat de 
Ciències), Sr. Pere Joan Brunet Estarellas (degà de la Facultat de Filosofia i 
Lletres), Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer (degà de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials). 
En representació del Consell d’Estudiants de la UIB: Sr. Joan Enseñat Rodríguez. 
En representació del Consell de Mallorca: Sr. Manuel Oliva Cervera. 
En representació del Consell Insular de Menorca: Sr. J. Manel Martí Llufriu. 
En representació del Consell Insular d’Eivissa-Formentera: Sr. Miquel Costa Tur. 
 

 
Breu memòria del segon cicle Universitat i Societat: «Finançament Públic de les 
Universitats: On som? Cap on anam?» 
Aquesta activitat va consistir amb una taula rodona que va debatre sobre el finançament 
de les Universitats. La taula va tenir lloc el 21 de novembre a les 18 hores a la sala A de 
la Fundació la Caixa (Gran Hotel. Plaça de Weyler, 1, de Palma.) 
 
La taula fou composta pel senyor Lluís Ferrer Caubet, rector de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, el senyor José Esteban Capilla Roma, director general 
d’Universitats de la comunitat autònoma de València, i el senyor Juan Hernández 
Armenteros, gerent de la Universitat de Jaén. Moderà la taula el senyor Avel·lí Blasco, 
rector de la Universitat de les Illes Balears. 
 
Participaren en l’organització de la taula els departaments d’Economia Aplicada i de 
Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, representats pels seus directors. 
 
Palma, 7 d’agost de 2007 
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1.5. SINDICATURA DE GREUGES 
1. FUNCIONS I ESTRUCTURA DE LA SINDICATURA DE GREUGES 

La Sindicatura de Greuges és l’òrgan encarregat de defensar i protegir els drets i els 
interessos legítims de tots els membres de la comunitat universitària: alumnat, professorat i 
personal d’administració i serveis. El seu règim jurídic és definit a l’article 84 dels Estatuts 
de la UIB.  

El Claustre de la UIB, a la sessió del 18 d’abril de 2005, va elegir com a Síndica de 
Greuges la doctora Magdalena Gianotti Bauzà, catedràtica d’escola universitària de 
Bioquímica i Biologia Molecular de la UIB. D’acord amb l’article 84 dels Estatuts, el seu 
mandat és de cinc anys i no pot ser reelegida. 

Les funcions i atribucions de la Síndica de Greuges estan recollides al Reglament de 
funcionament de la Sindicatura i bàsicament són: 

a) Atendre les queixes, les observacions i els suggeriments que hom li adreci sobre el 
funcionament de la Universitat. 

b) Valorar les sol·licituds rebudes, per tal d’admetre-les o no a tràmit, i prioritzar les seves 
pròpies actuacions. 

c) Demanar informació sobre el funcionament de tots els serveis universitaris. 

d) Adoptar les mesures d’investigació que consideri oportunes i impulsar les investigacions 
que consideri adients prop dels estaments afectats, vetllant perquè es resolguin, en el 
termini i en la forma adequats, les peticions i els recursos formulats. 

e) Formular, amb caràcter no vinculant, propostes de recomanacions, davant els òrgans 
competents, sobre els assumptes que s’hagin sotmès a la seva consideració i proposar 
fórmules de conciliació. 

f) Presentar al Claustre una memòria anual sobre les seves actuacions, incloent-hi els 
suggeriments, les propostes i les advertències que se’n derivin. 

La Síndica exerceix les seves funcions amb independència i objectivitat. No està subjecta a 
cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d’acord 
amb el seu propi criteri, en el marc del que estableixen els Estatuts de la Universitat de les 
Illes Balears. 

La Sindicatura de Greuges és un òrgan de mediació que permet que les interrelacions entre 
les distintes persones i els estaments es desenvolupin en el respecte als drets i deures de 
cadascun, per tal d’obtenir una millor qualitat, equanimitat i eficiència en el funcionament i 
les finalitats que vol assolir la Universitat.  

 

Qualsevol membre de la comunitat universitària es pot adreçar a la Sindicatura de Greuges 
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per presentar queixes, observacions, suggeriments, consultes, etc. L'actuació de la 
Sindicatura de Greuges s'ha d'entendre com el recurs al qual es pot acudir quan els 
procediments ordinaris per resoldre els problemes s'hagin exhaurit. 

En les tasques de la Sindicatura hi han col·laborat Marisa Campos Cuenca i Encarna Alfaro 
Vicens, com a caps de negociat de la Sindicatura de Greuges, i Maria Pilar Lafont Nuño, 
cap de secció del Servei de Recursos Humans. 

Es pot contactar amb la Sindicatura de Greuges: 

− A través del correu electrònic, adreça sindic@uib.es 
− Per telèfon, números 971 17 25 41 / 971 17 24 84 
− Enviant un fax al 971 17 30 69 
− A través de la pàgina web http://www.uib.es/ca/infsobre/estructura/sindicatura/ 
− A les dependències de la Sindicatura de Greuges, ubicades a Son Lledó 
L’horari d'atenció al públic és de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres. 
 

2. ACTUACIONS DE LA SINDICATURA DE GREUGES 

Les actuacions que s’han dut a terme a la Sindicatura de Greuges s’han clasificat en sis 
tipus diferents: 

1. La consulta, que constitueix l’actuació més freqüent i àgil i permet complir el doble 
objectiu d’orientar i informar tant els membres de la nostra comunitat universitària 
sobre aspectes relacionats amb la gestió i activitats universitàries, reclamacions i 
problemes derivats, com també els altres síndics de les diverses universitats de l’Estat.  

2. Les intervencions, que deriven del més alt grau de complexitat d’algunes consultes, 
que poden originar actuacions que es resolen mitjançant gestions amb les persones o els 
òrgans competents de la Universitat, amb l’objectiu de donar una solució ràpida al 
problema plantejat. Les consultes i les intervencions són actuacions que permeten 
resoldre reclamacions sense necessitat de recomanacions escrites. En aquests casos 
queda constància per escrit a l’oficina de la Sindicatura de Greuges de les gestions 
realitzades, així com del seu resultat. 

3. La mediació, que es realitza quan un membre o un col·lectiu de la comunitat 
universitària demana expressament l’actuació de la Síndica com a mediadora, per tal de 
trobar una fórmula que permeti la solució d’un conflicte entre parts, relacionat amb la 
vida universitària. Les parts implicades s’han d’asseure, de comú acord, per solucionar 
les seves diferències amb la mediació de la Síndica.  

4. Les queixes, que comporten l’obertura d’un expedient i es duen a terme en els casos 
que, per la seva complexitat, obliguen a actuar per escrit per demanar informes o fins i 
tot per sol·licitar dictàmens, i que culminen amb suggeriments i recomanacions a les 
autoritats acadèmiques corresponents. 

5. El registre de fets, que es fa quan la persona interessada assabenta la Síndica d’una 
informació o uns fets, amb la intenció de deixar-ne constància, sense que se’n derivi, en 
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principi, cap actuació. 

6. Les actuacions d’ofici, que es realitzen per iniciativa pròpia de la Síndica enfront de 
problemes o actuacions que es donen de forma reiterada a la institució universitària o en 
altres institucions d’àmbit estatal o autonòmic i que suposen un greuge o indefensió per 
als membres de la comunitat universitària. 

Des de l’1 de juliol de 2006 fins al 30 de juny de 2007 la Sindicatura de Greuges ha 
efectuat un total de 87 actuacions, que seguint la classificació anterior es resumeixen en: 56 
consultes, 6 queixes, 2 mediacions, 13 intervencions, 7 registres de fets i 3 actuacions 
d’ofici. 

La classificació de les tipologies dels diferents casos tractats a la Sindicatura en funció de 
la seva temàtica és la següent: 

a) ACCÉS I PERMANÈNCIA: procediments i modalitats d’ingrés i permanència a la 
UIB. 

b) AVALUACIÓ ACADÈMICA: processos d’avaluació i qualificació dels estudiants. 

c) BEQUES I AJUDES: sol·licituds de beca o ajuda no ateses correctament. 

d) CONCURSOS I OPOSICIONS: procediments de selecció del personal que aspira a 
ocupar un lloc de treball a la UIB. 

e) DOCÈNCIA: activitat docent, distribució de la docència en els departaments o 
programació d’uns estudis. 

f) MATRÍCULA: normativa de matriculació, procés de modificació o tràmit administratiu 
concret de matrícula; conceptes econòmics que s’imputen a l’estudiant per formalitzar 
la matrícula. 

g) PLANS D’ESTUDIS I CONVALIDACIONS: convalidacions i adaptacions de plans 
d’estudis. 

h) PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: problemes relacionats amb tràmits 
administratius diversos. 

i) RELACIONS INTERPERSONALS: conflictes psicosocials sorgits entre el personal de 
la Universitat. 

j) SERVEIS I CAMPUS: utilització de diferents serveis i espais propis de la Universitat. 

k) TEMES LABORALS: diferències de caire professional entre la Universitat i el seu 
personal. 

l) ALTRES: s’han inclòs en aquest apartat les actuacions que no s’ajusten als apartats 
anteriors. 

 

A continuació es presenta un resum de les actuacions realitzades durant aquest període, 
catalogades per temes, segons la tipologia de casos esmentada, pels diferents col·lectius 
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universitaris afectats (alumnat, PAS, PDI o altres síndics o defensors universitaris) i pel 
tipus d’actuació dut a terme.  
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Tipus d'actuació 
A

cc
és

 i 
pe

rm
an

èn
ci

a 

A
va

lu
ac

ió
 a

ca
dè

m
ic

a 

B
eq

ue
s i

 a
ju

de
s  

C
on

cu
rs

os
 i 

op
os

ic
io

ns
 

D
oc

èn
ci

a 

M
at

rí
cu

la
 

Pl
an

s d
'e

st
ud

is
 i 

co
nv

al
id

ac
io

ns
Pr

oc
ed

im
en

t 
ad

m
in

is
tr

at
iu

R
el

ac
io

ns
 

in
te

rp
er

so
na

ls
Se

rv
ei

s i
 c

am
pu

s 

T
em

es
 la

bo
ra

ls
 

A
ltr

es
 

T
O

T
A

L
S 

      
 Mediacions  1           1 
 Intervencions  9 1  1  1   1   13

Alumnat Queixes   1 1      2   4 
 Consultes  10 2  1 5 1  1 2  4 26
 Registre de fets  1           1 
 Actuació d’ofici  1     1      2 

Total:              47
 Mediacions             0 
 Intervencions             0 

PAS Queixes    2         2 
 Consultes             0 
 Registre de fets    2     2    4 

Total:              6 
 Mediacions         1    1 
 Intervencions             0 

PDI Queixes             0 
 Consultes  6   2  2  1 1 2  14
 Registre de fets         2    2 
 Actuació d’ofici     1        1 

Total:              18
 Mediacions             0 

Altres Intervencions             0 
síndics Queixes             0 

 Consultes     1  1 2 1 3  8 16
 Registre de fets             0 

Total:              16
  0 28 4 5 6 5 6 2 8 9 2 12 87

 

 

De les dades exposades es dedueix que del total d’actuacions realitzades per la Sindicatura 
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durant aquest any, el 64,4% corresponen a consultes, el 14,9% a intervencions, el 6,9% a 
queixes, el 8% a registres de fets, el 2,3% a mediacions i el 3,4% restant a actuacions 
d’ofici. Per tant, cal remarcar que durant aquest darrer any s’han potenciat les actuacions 
més àgils, la consulta i les intervencions i també s’han introduït les mediacions, més 
d’acord amb la filosofia conciliadora de la Sindicatura de Greuges, enfront de les més 
lentes i burocratitzades, les queixes, que moltes vegades són conseqüència d’actuacions 
iniciades com a consulta i que han estat insuficients per abordar-ne la complexitat. 

Pel que fa a la distribució d’intervencions en funció dels diferents sectors universitaris, s’ha 
d’indicar que el 54% dels casos han estat presentats pel col·lectiu d’alumnes, el 20,7% pel 
PDI, el 6,9% pel PAS i el 18,4% restant pels síndics d’altres universitats. S’ha d’indicar 
que és molt positiu i enriquidor el contacte que permanentment mantenen els síndics o 
defensors, amb consultes sobre els problemes que van sorgint, que generalment són molt 
semblants, i l’intercanvi d’opinions que se suscita per resoldre’ls. 

Com ja és habitual, el 72% dels casos s’han presentat a la Sindicatura per iniciativa 
individual.  

Els problemes més freqüents que ha tractat la Sindicatura han estat els relacionats amb 
l’activitat acadèmica: així, l’avaluació acadèmica (32,2%), la matrícula (5,75%), la 
docència (6,9%) i els plans d’estudis i convalidacions (6,9%) constitueixen globalment el 
51,75% dels temes tractats. Cal remarcar que un 11,5% dels casos han estat relacionats amb 
conflictes de tipus interpersonal i laborals. 
 

3. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN ACTES 

a) Assistència a la Trobada de Síndics de l’Espai Lluís Vives, que es féu a la Universitat 
Rovira i Virgili el dia 5 de juliol de 2007, en la qual participaren els síndics de les 
universitats de Barcelona, Jaume I, Alacant, Lleida, València, Ramon Llull, Miguel 
Hernández, Girona, Politècnica de Catalunya, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra i 
Rovira i Virgili i els síndics de Greuges de Catalunya i de la Comunitat Valenciana. 

b) Assistència al IX Encontre Estatal de Defensors Universitaris, que tingué lloc a Alacant 
i Elx del 25 al 27 d’octubre de 2006. 

 

4. ALTRES ACTIVITATS 

a) Presentació de l’Informe anual al Claustre de la UIB, el dia 13 de juliol de 2006. 

b) Revisió del Reglament acadèmic de la UIB i proposta de modificació d’alguns articles. 

c) Reunions periòdiques amb el Rector, la Rectora i vicerectors de la UIB. 

 



 
1.6. Òrgans unipersonals de caràcter particular i altres càrrecs 
 
CONSELL DE DIRECCIÓ  
 
RECTORA 
 Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller 
 
VICERECTOR PRIMER, DE PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ UNIVERSITÀRIA 
 Sr. Martí Xavier March Cerdà 
 
VICERECTOR D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I CONVERGÈNCIA EUROPEA 
 Sr. Josep Servera Baño 
 
VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ 
 Sr. Jordi Lalucat Jo 
 
VICERECTORA DE RELACIONS INTERNACIONALS I MOBILITAT UNIVERSITÀRIA  
 Sra. C. Nativitat Juaneda Sampol 
 
VICERECTOR DE PROFESSORAT I INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 
 Sr. Josep Lluís Ferrer Gomila 
 
VICERECTOR DE PROJECCIÓ CULTURAL 
 Sr. Nicolau Dols Salas      
 
VICERECTOR DE PLANIFICACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA 
 Sr. Antoni Llull Gilet 
 
VICERECTORA D’INFRAESTRUCTURES UNIVERSITÀRIES  
 Sra. Raquel Herranz Bascones 
 
VICERECTOR D’ESTUDIANTS I CAMPUS 
 Sr. Cels Garcia Garcia 
 
SECRETARI GENERAL  
 Sr. Federico F. Garau Sobrino 
 
GERENT 
 Sra. Begoña Morey Aguirre 
 
DELEGAT DE LA RECTORA PER A LES SEUS UNIVESITÀRIES DE MENORCA I D’EIVISSA I 
FORMENTERA 
 Sr. Joan Ernest de Pedro Gómez 
 
DELEGAT DE LA RECTORA PER A LES NOVES TECNOLOGIES  
 Sr. Carlos Juiz García 
 
DELEGAT DE LA RECTORA PER A LA INNOVACIÓ 
 Sr. Víctor Cerdà Martín 
 
DIRECTORA DEL GABINET DE LA RECTORA 
 
DIRECTORA DEL GABINET DE LA RECTORA 
 Sra. Patrícia Trapero Llobera 
 
VICESECRETARI GENERAL  
 
VICESECRETARI GENERAL/CAP DE L’ASSESSSORIA JURÍDICA 
 Sr. Jeroni Reynés Vives 



 
VICEREGERENTS  
 
VICEGERENT 
 Sra. Antònia Fullana Puigserver 
 
 
SÍNDICA DE GREUGES  
 Sra. Magdalena Gianotti Bauzà 
DEGANS 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES  
 Sr. Antoni Miralles Socias  
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS  
 Sr. Javier Rey-Maquieira Palmer 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE DRET 
 Sr. Pedro A. Munar Bernat 
 
DEGANA DE LA FACULTAT D’EDUCACIÓ 
 Sra. M. Dolors Forteza Forteza 
 
DEGÀ DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 
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2.1. Actuacions del Vicerectorat d’Estudiants 
 
Enfortiment de les relacions amb altres universitats i especialment amb les de 
l’àmbit de l’Institut Joan Lluís Vives. 
 
Coparticipació amb la Caixa de Balears, «Sa Nostra», per a la convocatòria de les 
beques per a ampliació d’estudis a l’estranger. 
 
Coparticipació amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa», per a 
la convocatòria de les beques per a ampliació d’estudis a l’estranger. 
 
Coparticipació amb el Club Elsa per a la convocatòria d’ajuts a alumnes amb 
necessitats econòmiques. 
 
Manteniment del programa Amics i Amigues de la UIB. 
 
Elaboració de l’agenda de l’estudiant amb la Cadena SER. 
 
Continuació del Programa d’Orientació Educativa i d’Assessorament Personal de 
la UIB (PROA) 
 
Col·laboració amb la Fundació Ausiàs March per a la convocatòria dels Premis 
Octubre, que se celebren anualment a València. 
 
 



2.2. Alumnes matriculats 
 

Administració i Direcció d'Empreses 747
Arquitectura Tècnica 354
Biologia 453
Bioquímica 32
Ciències Empresarials (Palma) 1.115
Ciències Empresarials (Eivissa) 137
Ciències Empresarials (Menorca) 88
Dret 752
Dret (Eivissa) 18
Dret (Menorca) 16
Economia 378
Educació Social 212
Educació Social (virtual) 78
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 200
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  387
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 242
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 161
Enginyeria en Informàtica 148
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura 133
Filologia Anglesa 182
Filologia Catalana 96
Filologia Hispànica  110
Filosofia 149
Física  122
Fisioteràpia 277
Geografia 132
Història  224
Història de l'Art 235
Infermeria (Palma) 410
Infermeria (Eivissa) 69
Infermeria (Menorca) 57
Matemàtiques 79
Mestre, Educació Especial (Eivissa) 69
Mestre, Educació Especial (Menorca) 62
Mestre, Educació Especial (Palma) 143
Mestre, Educació Física 294
Mestre, Educació Infantil 250
Mestre, Educació Musical 145
Mestre, Educació Primària 169
Mestre, Llengua Estrangera 205
Pedagogia 387
Psicologia 502
Psicopedagogia (Palma) 88
Psicopedagogia (Eivissa) 3
Psicopedagogia (Menorca) 3
Química 168
Treball Social 364



Turisme 821
Total: 11.466
 
Títols propis 
Turisme (títol propi) 11
Graduat en Estudis Immobiliaris (títol propi) 13
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Palma) 124
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Eivissa) 31
Graduat en Seguretat i Ciències Policials (Menorca) 25
Total: 204
 

CENTRES ADSCRITS 
 

Escola Universitària de Relacions Laborals 
Relacions Laborals 435 

  
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez 
Comunicació Audiovisual 84 
Mestre, Educació Especial 109 
Mestre, Educació Física 162 
Mestre, Educació Infantil 422 
Mestre, Educació Musical 26 
Mestre, Educació Primària 86 
Mestre, Llengua Estrangera 55 
Periodisme 88 
  
Escola Universitària de Turisme del CIEiF 
Turisme 143 
  
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno 
Turisme (Palma) 99 
Turisme (Menorca) 45 
Total: 144 
  
TOTAL ALUMNES 13.364 

 
 



 
 
2.3. ALUMNES QUE ACABEN ELS ESTUDIS  
 
Aquesta relació correspon als alumnes que varen finalitzar els estudis el curs 2005-
2006. 

 
Administració i Direcció d'Empreses 56
Arquitectura Tècnica 10
Biologia 46
Bioquímica 21
Ciències Empresarials 103
Dret 83
Economia 44
Educació Social 32
Enginyeria Tècnica Agrícola, Hortofructicultura i Jardineria 11
Enginyeria Tècnica Industrial, Electrònica Industrial 10
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió  52
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 36
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Telemàtica 20
Enginyeria en Informàtica 20
Filologia Anglesa 14
Filologia Catalana 15
Filologia Hispànica  9
Filosofia 11
Física  13
Fisioteràpia 66
Geografia 18
Història  20
Història de l'Art 37
Infermeria 127
Matemàtiques 6
Mestre, Educació Especial 29
Mestre, Educació Física 55
Mestre, Educació Infantil 78
Mestre, Educació Musical 29
Mestre, Educació Primària 41
Mestre, Llengua Estrangera 34
Pedagogia 52
Psicologia 36
Psicopedagogia 31
Química 22
Treball Social 47
Turisme 100
Total: 1.434
 



Títol Superior de Turisme (títol propi) 7
Graduat en Estudis Immobiliaris 
Total: 7

 
  
 



 
CENTRES ADSCRITS 

 
Escola Universitària de Relacions Laborals 
Relacions Laborals 79 
  
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez 
Mestre, Educació Especial 33 
Mestre, Educació Física 34 
Mestre, Educació Infantil 46 
Mestre, Educació Musical 5 
Mestre, Educació Primària 14 
Mestre, Llengua Estrangera 6 
  
Escola Universitària de Turisme del CIEiF 
Turisme 26 
  
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno 
Turisme 94 
  
Total: 1.778 

 
 



2.4. Consell d’Estudiants 
 
Setembre 
 
1. Jornades d’acolliment als alumnes de primer de carrera. 
 
2. Canvi d’ordinadors de les delegacions d’alumnes dels edificis G. M. de Jovellanos, Anselm 
Turmeda i Aulari. 
 
 
Octubre 
 
1. Presentació del Consell d’Estudiants als alumnes de primer de carrera. 
 
 
Novembre 
 
1. Plenari ordinari. 
 
2. Viatge a Menorca del 2/11 al 4/11 
 
3. Viatge a Eivissa del 9/11 a l’11/11 
 
4. 15/11. Diada de la química 
 
5. 22/11-24/11. Subvenció a alumnes de Psicologia per assistir a la XXVIII Assemblea General del 
CEP-PIE a Madrid.  
 
6. Subvenció a un alumne d’Infermeria per l’assistència al XVIII Congrés Estatal d’Estudiants 
d’Infermeria. 
 
 
Desembre 
 
1. 1/12. Presentació de la revista del Consell d’Estudiants U21 
 
2. 2/12. Reunió amb els alumnes ERASMUS 
 
3. Subvenció de material a la Colla Castellera Gambirots 
 
4. 15/12. Col·laboració en la Diada d’Hivern dels Gambirots a la UIB 
 
5. Plenari extraordinari 21/12 
 
 
Gener 
 
1. Reunió de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants amb el POTU 
 
2. Col·laboració en el cicle de conferències Homosexualitat(s): Una Aproximació 
 
3. Reunió i diversos actes amb els alumnes ERASMUS 



 
 
Febrer 
 
1. Campanya solidària del Consell d’Estudiants per Tànger 
 
2. Estada solidària i col·laboració d’un membre del Consell d’Estudiants a Tànger 
 
3. Inici del cicle de conferències Homosexualitat(s): Una Aproximació 
 
4. Reunió i diversos actes amb els alumnes ERASMUS 
 
 
Març 
 
1. 19/3-23/3. XIII Jornades de Psicologia a la UIB 
 
2. 6/3-11/3. Viatge d’Arquitectura Tècnica a Saragossa per participar en una trobada nacional 
d’alumnes d’aquests estudis 
 
3. Conferències Homosexualitat(s): Una Aproximació 
 
4. Participació del Consell d’Estudiants a la xerrada d’educació i cultura del Consell de la Joventut 
a la UIB 
 
5. 16/3. Reunió amb la Comissió Mixta del POTU 
 
6. Reunió del Consell d’Estudiants i de la Comissió Permanent d’aquest òrgan en diverses ocasions 
amb els diversos candidats a Rector 
 
7. Reunió i diversos actes amb els alumnes ERASMUS 
 
 
Abril 
 
1. 26/04. Participació en el Correllengua 2007 
 
2. Participació en un programa d’IB3 Ràdio amb motiu de les eleccions a Rector 
 
3. 26/4. Jornada esportiva Mou el Cul 
 
4. 18/4-20/4. Subvenció a alumnes de Psicologia per assistir a la XXIX Assemblea General del 
CEP-PIE a Màlaga 
 
5. Conferències Homosexualitat(s): Una Aproximació 
 
6. Reunió i diversos actes amb els alumnes ERASMUS 
 
 
Maig 
 
1. Participació en un programa d’IB3 Ràdio amb motiu de l’elecció de Montserrat Casas com a 



Rectora 
 
2. Amb motiu de la inauguració del metro, participació de diversos membres del Consell 
d’Estudiants en diversos programes de ràdio. 
 
3. Finalització de les conferències Homosexualitat(s): Una Aproximació 
 
4. Reunió i diversos actes amb els alumnes ERASMUS 
 
 
Juny  
 
1. Participació de la Comissió Permanent en un especial sobre els estudiants en temps d’exàmens i 
selectivitat. 
 
 
Juliol 
 
1. 2/7. Plenari. Canvi de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants. Presentades dues 
candidatures, la Comissió Permanent queda configurada de la manera següent: 
 
Morales Mateo, María José. Presidència. 
De Villalonga Zaforteza, Antoni. Secretaria. 
Alemany Alorda, Margalida. Tresoreria. 
Enseñat Rodríguez, Joan. Vocal 
Vaquer Marín, Mònica. Vocal 
Berga Montaner, Joaquim. Vocal 
Martí Mora, Bàrbara. Vocal 
Crespí Sastre, Gabriel. Vocal 
Ferrer Marí, Xavier. Vocal 
Mir Orfila, Robert. Vocal 
Oliver Andreu, Neus. Vocal 
 
 



2.5. ALUMNES COL·LABORADORS 
 
La figura de l’alumne col·laborador es va regular mitjançant l’Acord normatiu del dia 23 de 
setembre de 1999 per tal de fer participar els estudiants en les tasques de recerca de la 
Universitat. En virtut d’aquest acord es preveuen dos tipus d’alumnes col·laboradors: 
 a) Alumne col·laborador en tasques d’investigació, lligat a facultats i escoles (tipus a). 
 b) Alumne col·laborador en tasques d’investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus b). 
El 14 de juny de 2004 el Consell de Govern va aprovar una nova normativa d’alumnes 
col·laboradors, per Acord normatiu 6892/2004, que regeix els criteris de selecció d’alumnes 
col·laboradors a partir del curs 2004-2005, en substitució de l’anterior, tot i que es mantenen els 
dos tipus a) i b) d’alumnes col·laboradors. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el Consell de Direcció el dia 18 de juliol de 2006 convoca 
places d’alumnes col·laboradors per a l’any acadèmic 2006-2007 i aprova les quantitats que s’hi 
destinaran. Les disponibilitats pressupostàries són de 66.240 euros, i 42.120 euros corresponen al 
tipus a), i 24.120 euros, al tipus b). 
 
Els alumnes seleccionats per a aquest any acadèmic es distribueixen de la manera següent: 
 
Alumnes col·laboradors tipus a) i b)  
 
Tipus a) 
Facultat de Ciències, 82 alumnes 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 12 alumnes 
Facultat de Dret, 9 alumnes 
Facultat d’Educació, 25 alumnes 
Facultat de Filosofia i Lletres, 29 alumnes 
Facultat de Psicologia, 9 alumnes 
Escola Politècnica Superior, 13 alumnes 
Escola Universitària d’Estudis Empresarials, 8 alumnes 
Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia, 10 alumnes 
Escola Universitària de Turisme, 2 alumnes 
 
Tipus b) 
54 alumnes 
 
Així mateix el Servei de Biblioteca i Documentació ha disposat de 7 alumnes col·laboradors. 
 



2.6. Becaris       
Any acadèmic 2006-2007 
 
 

     

Ensenyaments Nombre 
d'alumnes 

becaris 

Nombre 
de beques 
denegades

Renúncies Pendents de 
resolució 

Total de 
sol·licituds 

Facultat de Ciències 139 32 -  171
Facultat de Dret 52 21 -  73
Facultat d'Educació 351 110 - 2 463
Facultat de C. Econòmiques i 
Empresarials 

72 30 - 3 105

Facultat de Filosofia i Lletres 178 57 - 1 236
Facultat de Psicologia 72 22 1  95
Escola Politècnica Superior 185 55 1 1 242
Escola Univ. de C. Empresarials 66 38 1  105
Escola Univ. d'Infermeria i Fisioteràpia 145 49 1  195
Escola Univ. de Turisme 73 27 1  101
Escola Univ. de Relacions Laborals  22 3   25
Centre d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez 

128 86 3 1 218

Esc. Univ. de Turisme del C. Ins. 
d'Eivissa i Formentera 

27 12 -  39

Esc. Univ. de Turisme Felipe Moreno 11 8 2  21
TOTAL 1.521 550 10 8 2.089
 



PLACES DOTADES

       DEPARTAMENTS NUMERARIS INTERINS CONTRACTATS

CU CU TU TU CEUCEUTEU TEU TP CU TU CEUTEU AJ AJ Aj.U.Aj.U. Aj. P.contr.P.Col.
(setembre de 2007) TC TP TC TP TC TP TC 6 H 4 H DR 2n.p1r.p. EU Dr.
B. Fonamental i CS 2 7 6 8 1
Infermeria i Fisiot. 2 14 7 9
Biologia 7 15 3 8 4 5
C. Històriques i TA 8 16 8 1
C. Matemàtiques i I 10 15 6 30 1 4 3 4 12
Dret Privat 6 3 15 1 1 1 1 1 1 1
Dret Públic 8 10 2 4 1 1 4 2 1 1
Econ. de l'Empresa 2 10 3 17 1 2 1 1 2 1
Econ. Aplicada 4 14 18 1 1 1 5 1
Fil. Catalana i LG 7 10 1 3 1 1

Fil. Esp., Mod. i L. 4 10 4 14 10 1
Filosofia 2 10 1 5 1 3 1 2 2
Física 11 20 1 1 8 3 4 1 4 8
C. de la Terra 4 10 3 6 1
Pedag. i Did. Esp. 5 2 2 9 5
Pedag. Apl. I Ps.Ed 4 10 3 10 1 4
Psicologia 2 16 1 7 1 3 2 2 2
Química 9 17 1 1 3 1 1

TOTAL GLOBAL 95 3 207 5 37 0 171 1 1 1 11 0 17 25 11 0 0 2 29 52



 
 
 
 

Places dels cossos docents universitaris que es proveiran 
mitjançant concurs d’accés entre habilitats 

 
 
 
 

DEPARTAMENT CU TU CEU TEU TOTAL
 
Biologia 
 

 
— 

 
1 

 
— 

 
— 

 
1 

 
Ciències de la Terra 
 

 
1 

 
1 

 
— 

 
— 

 
2 

 
Dret Privat 
 

 
— 

 
3 

 
— 

 
— 

 
3 

 
Economia Aplicada 
 

 
— 

 
1 

 
— 

 
— 

 
1 

 
Economia de l’Empresa 
 

 
— 

 
1 

 
— 

 
— 

 
1 

 
Filologia Catalana i Lingüística 
General 
 

 
1 

 
1 

 
— 

 
— 

 
2 

 
Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina 
 

 
— 

 
2 

 
— 

 
— 

 
2 

 
Física 
 

 
1 

 
1 

 
— 

 
— 

 
2 

 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació 
 

 
1 

 
— 

 
— 

 
— 

 
1 

 
Pedagogia i Didàctiques Específiques 
 

 
1 

 
— 

 
— 

 
— 

 
1 

 
Química 
 

 
1 

 
1 

 
— 

 
— 

 
2 

 
 



ANY ACADÈMIC 2006-2007

DEPARTAMENT TU Ajudant Ajudant P. contr. P. col·lab. Visitant As. As. As. TOTAL TOTAL TOTAL
interins Dr. Dr. 6 h 4 h 3 h INTERINS CONTRACT GENERAL

BIOLOGIA 3 1 2 0 6 6
C. HISTÒRIQUES I T. DE LES ARTS 0 0 0
C. MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 3 3 1 1 4 0 12 12
DRET PRIVAT 1 1 1 2 1 3 0 9 9
DRET PÚBLIC 2 1 3 3 0 9 9
ECONOMIA DE L'EMPRESA 1 1 1 1 5 0 9 9
ECONOMIA APLICADA 1 1 2 6 0 10 10
FILOLOGIA CATALANA I L. G. 1 1 1 0 3 3
FILOLOGIA ESPANYOLA, MOD. I L. 1 1 1 0 3 3
FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL 4 2 3 0 9 9
FÍSICA 2 3 2 1 3 4 0 15 15
CIÈNCIES DE LA TERRA 1 1 0 2 2
PEDAG. I DID. ESPECÍFIQUES 1 3 2 0 6 6
PEDAG. APLIC. I PSICOL. EDUCACIÓ 1 11 0 12 12
PSICOLOGIA 2 4 0 6 6
QUÍMICA 1 1 1 0 3 3
BIOLOGIA FONAMENTAL I C. S. 1 1 1 0 3 3
INFERMERIA I FISIOTERÀPIA 3 7 0 10 10
TOTAL 0 15 1 19 14 2 3 18 55 0 127 127

L'estadística del curs 2006-2007 s'ha obert amb la convocatòria de places de 19.10.06 i s'ha tancat amb la convocatòria de 04.09.07.



 
3.3. PRESES DE POSSESSIÓ 
 
Relació de membres del personal docent que varen prendre possessió durant el curs 2006-
2007 
 

Orte Socias, M. del Carme 
 

CU Teoria i Història de l’Educació 27-12-06 

Conde Tejón, Antonio 
 

TU Dret Mercantil 28-12-06 

Rosselló Matas, Carme 
 

CU Enginyeria Química 04-01-07 

Albertí Serrano, Sebastià 
 

TU Microbiologia 04-01-07 

Pascual Gascó, Robert 
 

TU Economia Financera i Comptabilitat 09-01-07 

Enrique Arias, Andrés 
 

TU Llengua Espanyola 18-01-07 

Rullan Salamanca, Onofre 
 

CU Anàlisi Geogràfica Regional 29-01-07 

Cladera Bohigas, Antoni 
 

TU Enginyeria de la Construcció 19-02-07 

Seguí Llinàs, Miquel 
 

TU Anàlisi Geogràfica Regional 25-06-07 

Fresno Calleja, Paloma 
 

TU Filologia Anglesa 24-07-07 

Dols Salas, Nicolau 
 

TU Filologia Catalana 24-07-07 

 
 
 
 
 



4. Activitat acadèmica    
    

   4.1. Oferta d’estudis i de places de la 
Universitat de les Illes Balears    

    NOMBRE DE NOMBRE DE 

ENSENYAMENTS: OFERTA DE  SOL·LICITUDS SOL·LICITUDS 

ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE PLACES. CONV. JUNY CONV. SETEMBRE 

  CURS 2006-2007 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA 

Biologia  
Comunicació Audiovisual (adscrita) 50 68 10
Dret  
Dret (Eivissa) 25 13 —
Dret (Menorca) 25 5 1
Economia  
Filologia Anglesa  
Filologia Catalana  
Filologia Hispànica  
Filosofia  
Física  
Geografia  
Història  
Història de l'Art  
LADE  
Matemàtiques  
Pedagogia  
Periodisme (adscrita) 50 72 4
Psicologia 110 149 0

Química  
    
    
    

     

ENSENYAMENTS:    

ESTUDIS DE PRIMER CICLE    

     

Arquitectura Tècnica 80 233 0



Educació Social 60 63 1
Educació Social (Virtual) 60 41 1
Empresarials  
Empresarials (Seu d’Eivissa)  
Empresarials (Seu de Menorca)  

ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardin.  
ET Industrial. esp. Electrònica Ind. 80 73 11
ET Informàtica de Gestió 105 79 6
ET Informàtica de Sistemes 105 62 2
ET Telemàtica 80 33 3

Fisioteràpia 80 265 —
Infermeria 105 294 —

Infermeria (Eivissa) 18 45 —

Infermeria (Menorca) 15 24 —

Mestre, Educació Especial 40 113 —
Mestre, Educació Especial (AG)  
Mestre, Educació Especial (Eivissa) 25 43 —
Mestre, Educació Especial (Menorca) 25 34 —
Mestre, Educació Física 60 220 1
Mestre, Educació Física (AG) 50 11 19
Mestre, Educació Infantil 60 287 1
Mestre, Educació Infantil (AG)  
Mestre, Educació Musical 55 34 27
Mestre, Educació Musical (AG)  
Mestre, Educació Primària 40 61 —
Mestre, Educació Primària (AG)  
Mestre, Llengua Estrangera 55 80 —
Mestre, Llengua Estrangera (AG)  
Relacions Laborals  
Treball Social  
Turisme  

Turisme, Felipe Moreno (Maó)  

Turisme, Felipe Moreno (Palma)  
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ESTUDIS DE PRIMER I SEGON CICLE PLACES. CONV. JUNY CONV. SETEMBRE 

  CURS 2006-2007 1a PREFERÈNCIA 1a PREFERÈNCIA 
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Filologia Anglesa  
Filologia Catalana  
Filologia Hispànica  
Filosofia  
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Història  
Història de l'Art  
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ENSENYAMENTS:    
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Empresarials  
Empresarials (Seu d’Eivissa)  
Empresarials (Seu de Menorca)  

ET Agrícola, esp. Hortofructicultura i Jardin.  
ET Industrial. esp. Electrònica Ind. 80 73 11
ET Informàtica de Gestió 105 79 6
ET Informàtica de Sistemes 105 62 2
ET Telemàtica 80 33 3

Fisioteràpia 80 265 —
Infermeria 105 294 —

Infermeria (Eivissa) 18 45 —

Infermeria (Menorca) 15 24 —

Mestre, Educació Especial 40 113 —
Mestre, Educació Especial (AG)  
Mestre, Educació Especial (Eivissa) 25 43 —
Mestre, Educació Especial (Menorca) 25 34 —
Mestre, Educació Física 60 220 1
Mestre, Educació Física (AG) 50 11 19
Mestre, Educació Infantil 60 287 1
Mestre, Educació Infantil (AG)  
Mestre, Educació Musical 55 34 27
Mestre, Educació Musical (AG)  
Mestre, Educació Primària 40 61 —
Mestre, Educació Primària (AG)  
Mestre, Llengua Estrangera 55 80 —
Mestre, Llengua Estrangera (AG)  
Relacions Laborals  
Treball Social  
Turisme  

Turisme, Felipe Moreno (Maó)  

Turisme, Felipe Moreno (Palma)  
 



4.1.1. RELACIÓ D’ESTUDIS OFICIALS 
2006-2007 

ESTUDIS DE CICLE CURT (DIPLOMATURES, ENGINYERIES TÈCNIQUES I 
ARQUITECTURA TÈCNICA) 

 
Diplomatures: 
Ciències Empresarials (Palma, Eivissa i Menorca) 
Educació Social i Educació Social Online 
Fisioteràpia 
Infermeria (Palma, Eivissa i Menorca) 
Relacions Laborals (escola adscrita) 
Treball Social 
Turisme 

Escola Universitària de Turisme (Palma) 
Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (escola 

adscrita) 
Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a Palma i Maó (escola adscrita) 

Mestre, especialitat d’Educació Especial (Palma, Eivissa i Menorca) 
Mestre, especialitat d’Educació Física 
Mestre, especialitat d’Educació Infantil 
Mestre, especialitat d’Educació Musical 
Mestre, especialitat d’Educació Primària 
Mestre, especialitat de Llengua Estrangera  
Mestre, especialitats: Educació Especial, Educació Física, Educació Infantil, Educació 
Musical, Educació Primària i Llengua Estrangera (Centre d’Ensenyament Superior 
Alberta Giménez, escola adscrita) 
 
Enginyeries tècniques: 
Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria 
Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió 
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes 
Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 
Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial 
 
Arquitectura Tècnica 
Arquitecte Tècnic 
 
ESTUDIS DE CICLE LLARG  
(LLICENCIATURES I ENGINYERIES) 
Llicenciatures: 
Administració i Direcció d’Empreses 
Biologia 
Bioquímica (estudis de segon cicle) 
Comunicació Audiovisual (escola adscrita) 
Dret (Palma, Eivissa i Menorca) 
Economia 
Filologia Anglesa 
Filologia Catalana 
Filologia Hispànica 
Filosofia 
Física 
Geografia 
Història 
Història de l’Art 
Matemàtiques 



Pedagogia 
Periodisme  (escola adscrita) 
Psicologia 
Psicopedagogia (estudis de segon cicle) (Palma) 
Química 
 
Enginyeries: 
Enginyer en Informàtica (estudis de segon cicle) 



 J J J J J J J  

Arquitectura Tècnica 5,74* 5,6 6,65 1,774 5,1 80

Comunicació Audiovisual (C.E.S. Alberta 
Giménez) 5 5 5 1 5 50

Dret (Menorca) 5 5 1,33 25

Dret (Eivissa) 5 1,701 25

Educació Social (En línia)) 5 5 6,4 2,36 60

Educació Social 5,02 5 6,4 1 5 60

ET en Informàtica de Gestió 5 5 5 1 5 105

ET en Informàtica de Sistemes 5 5 5 1 5 105

E. T. Industrial. Esp. Electrònica Industrial 5 6,3 6,6 1,409 80

E.T. Telecomunicació, esp. Telemàtica 5 5 5 1 5 5 80

Fisioteràpia 5,95 7 6,3 2,54 5 80

Infermeria 5,69 7,7 6,25 1,731 5 5 105

Infermeria (Eivissa) 5,6 8 6,15 1,906 18

Infermeria (Menorca) 5,46 7,5 6,05 2,164 15

Mestre: Educació Especial 6,18 7,2 7,65 2,23 5 40

Mestre: Educació Física 5,76 6,7 7,6 1,52 5 5 60
Mestre: Educació Física (C.E.S. Alberta 
Giménez) 5 5 6,55 1 50

Mestre: Educació Infantil 6,28 8 7,5 1,76 60

Mestre: Educació Musical 5 5 6,7 1,48 55

Mestre: Educació Primària 6,26 7 7,5 1,889 40

Mestre: Llengua Estrangera 5,6 5 7,8 1,62 55

Mestre: Educació Especial (Eivissa) 5,46 7,1 6,15 2,24 25

Mestre: Educació Especial (Menorca) 5,32 5 7,4 2,11 5 25

Periodisme (C.E.S. Alberta Giménez) 5 5 5,9 1 50
Psicologia 5,12 5 5,65 1,725 5 110

* Amb opció concordant.

           No hi ha sol·licituds

(*)La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places (preinscripció), i dependrà de la relació entre l'oferta 
de places de la titulació i la demanda de sol·licitants que hi hagi.

Administració i Direcció d'Empreses Història de l'Art

Biologia Matemàtiques  

Ciències Empresarials Mestre: Educació Especial (A. Giménez)  

Ciències Empresarials (Eivissa-Formentera) Mestre: Educació Infantil(A. Giménez)  

Ciències Empresarials (Menorca) Mestre: Educació Musical (A. Giménez)  

Dret Mestre: Educació Primària (A: Giménez)  

Economia Mestre: Llengua Estrangera (A: Giménez)  

ET Agrícola, Esp. Hortofruct. I Jardineria Pedagogia

ET de Telecomunicació, esp. en Telemàtica Química

Filologia Anglesa Relacions Laborals  

Filologia Catalana Treball Social  

Filologia Hispànica Turisme   

Filosofia Turisme (Felipe Moreno Palma)

Física Turisme (Felipe Moreno Maó)

Geografia Turisme (Consell Insular d'Eivissa i Formentera)

Història

Estudis sense limitació de places
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4.1.2. OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL DE L'ANY ACADÈMIC 2006-2007
(les notes de tall corresponen al segon procés de preinscripció de juny)
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4.2. Activitats de postgrau 
Estudis de postgrau 
 
4.2.1. Estudis oficials de postgrau 
 
L’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 16 de novembre de 2005 va establir el 
procediment per a l’autorització d’estudis oficials de postgrau a les Illes Balears. Aquest 
procediment es va resoldre amb la publicació del Decret 18/2006, de 3 de març, pel qual 
s’autoritzà la implantació de programes oficials de postgrau a la Universitat de les Illes 
Balears, modificat pel Decret 64/2006, de 7 de juliol. 
 
Els decrets esmentats varen autoritzar la implantació a la UIB, durant el curs 2006-
2007, dels programes oficials de postgrau que figuren a continuació i també l’expedició 
dels títols que hi corresponen. S’indiquen les característiques de cada estudi i el nombre 
d’alumnes matriculats per estudi. En total, s’han matriculat 136 alumnes. 
 
Programa d’Humanitats i Ciències Socials 
 
Estudi Alumnes 
Màster en cognició i evolució humana 
Interdepartamental, entre 60 i 120 crèdits ECTS depenent de la formació 
prèvia de l’estudiant, orientació acadèmica, professional i investigadora, 
dóna accés als estudis oficials de doctorat 

22 

Doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el Programa 
d’Humanitats i Ciències Socials 

1 

 
Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies 
 
Estudi Alumnes 
Màster en ciència i tecnologia química 
Departamental, entre 60 i 120 crèdits ECTS depenent de la formació prèvia 
de l’estudiant, orientació acadèmica i investigadora, dóna accés als estudis 
oficials de doctorat 

31 

Màster en física 
Departamental, entre 60 i 120 crèdits ECTS depenent de la formació prèvia 
de l’estudiant, orientació investigadora, dóna accés als estudis oficials de 
doctorat 

26 

Màster en microbiologia 
Departamental, 60 crèdits ECTS, orientació acadèmica, professional i 
investigadora, dóna accés als estudis oficials de doctorat 

12 

Doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el Programa de Ciències 
Experimentals i Tecnologies 

18 

 
Programa de Ciències Econòmiques i Jurídiques 
 
Estudi Alumnes 
Màster en economia del turisme i del medi ambient 
Departamental, 90 crèdits ECTS, orientació acadèmica i investigadora, 
dóna accés als estudis oficials de doctorat 

20 



Estudi Alumnes 
Doctor per la Universitat de les Illes Balears, dins el Programa de Ciències 
Econòmiques i Jurídiques 

6 

 
Durant aquest curs s’ha publicat l’Acord normatiu 7924/2007, de 9 de maig, pel qual 
s’aprova el calendari dels estudis oficials de postgrau per a l’any acadèmic 2007-2008. 
D’acord amb aquest calendari, es fixa el termini de preinscripció a partir del 15 de maig, 
i la preinscripció es mantindrà oberta al llarg del curs acadèmic. El termini de matrícula 
ordinària és del 17 de setembre al 31 d’octubre, ambdós inclosos, amb caràcter general. 
Amb caràcter extraordinari, i consultats prèviament els directors de les titulacions, es 
pot autoritzar la matrícula d’estudiants fora dels terminis preestablerts. 
 
A banda de la implantació dels nous estudis de postgrau, s’ha de fer referència al 
desenvolupament de l’Acord normatiu 7543/2006, de 3 de maig, pel qual es crea el 
Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (CEP), les 
instal·lacions del qual s’ubiquen a l’edifici Cas Jai del campus universitari. Per atendre 
degudament les tasques que són de la seva competència, el CEP ha augmentat els 
recursos materials i humans amb què va ser dotat inicialment. Aquests darrers 
consisteixen en dues places de responsable d’àrea, dues de cap de negociat i dues 
d’auxiliar administratiu, que depenen funcionalment de la direcció del Centre, la qual 
assumeix la senyora María Nélida Tur Faúndez, nomenada per Resolució del Rectorat 
del dia 23 d’abril de 2007. 
 
La creació del CEP es justificà en el marc del procés de conformació de l’espai europeu 
d’educació superior i d’investigació, com una contribució a l’impuls, el 
desenvolupament, la coordinació i la gestió de l’oferta dels estudis de postgrau i 
formació continuada a la UIB.  
 
El CEP assumeix un model centralitzat de gestió acadèmica i administrativa dels estudis 
de postgrau, que condueixen a l’expedició dels títols oficials de màster i de doctor, per 
tal d’optimitzar recursos i obtenir la màxima eficàcia en la gestió d’un ensenyament 
caracteritzat per la transversalitat, la mobilitat, la flexibilitat i el dinamisme, ateses, a 
més, la definició territorial i interinsular i les dimensions de la UIB, tant pel que fa a 
l’oferta d’estudis oficials i propis com al nombre d’alumnes matriculats. 
 
Per Resolució del Rectorat del dia 29 de maig de 2007, es va nomenar un nou 
coordinador per als programes oficials de postgrau de l’àrea de Ciències Econòmiques i 
Jurídiques, i així els coordinadors dels programes oficials de postgrau són: 
 

1) Programa de Ciències de la Salut i del Comportament: professora 
Victòria Ferrer Pérez. 

2) Programa de Ciències Econòmiques i Jurídiques: professor Antoni 
Socias Salvà. 

3) Programa de Ciències Experimentals i Tecnologies: professor Ramon 
Mas Sansó. 

4) Programa d’Humanitats i Ciències Socials: professor Camilo José Cela 
Conde. 

 
D’altra banda, les resolucions del Rectorat de 3 de novembre de 2006 i de 9 de maig de 
2007 modifiquen la composició de la Comissió d’Estudis de Postgrau, establerta per 



l’Acord normatiu 7229/2005, de 5 de maig. La composició d’aquesta comissió és la 
següent: 
 

a) La directora del Centre d’Estudis de Postgrau, que la presideix. 
b) Deu vocals elegits pel Consell de Govern de la UIB entre professors doctors 

permanents a temps complet, per un període de quatre anys; tot això sens 
perjudici de les exigències mínimes a què fa referència la legislació vigent en 
cada moment. Aquests vocals han de representar els àmbits de coneixement 
següents: 

 
Ciències Experimentals: Dra. Josefa Donoso Pardo i Dr. Maurici Mus 
Amézquita. 
Ensenyaments Tècnics: Dr. Ramon Mas Sansó. 
Infermeria i Fisioteràpia: Dr. Antoni Aguiló Pons. 
Psicologia: Dra. Victòria Ferrer Pérez. 
Humanitats: Dr. Camilo J. Cela Conde i Dr. Joan Mas Vives. 
Ciències Jurídiques: Dr. Anselmo M. Martínez Cañellas. 
Ciències Econòmiques: Dra. C. Nativitat Juaneda Sampol. 
Ciències de l’Educació: Dra. M. Teresa Adame Obrador. 

 
c) Dos membres del personal d’administració i serveis de la UIB i de la FUEIB, un 

per cada entitat, designats pel vicerector responsable dels estudis de postgrau. 
Els dos vocals tindran veu però no vot: Sra. Consuelo Hernández Guerra i Sra. 
Margalida Furió Caldentey. 

 
Cal destacar el resultat de la segona convocatòria d’estudis oficials de postgrau per al 
curs 2007-2008, que es va engegar el dia 8 de maig de 2006 i va finalitzar amb la 
publicació del Decret 16/2007, de 16 de març, pel qual s’autoritza la implantació dels 
següents programes i títols oficials de postgrau a la Universitat de les Illes Balears: 
 
1. Programa oficial de postgrau de ciències de la salut i del comportament 
 
a) Màster en nutrició humana i qualitat dels aliments 
Interdepartamental i interuniversitari. Entre 60 i 120 crèdits ECTS, segons la 
procedència i la formació acadèmica de l’alumne/a. Orientació acadèmica, professional 
i investigadora. Dóna accés als estudis de doctorat. 
b) Doctorat 
 
2. Programa oficial de postgrau de ciències experimentals i tecnologies 
 
a) Màster en Theoretical Chemistry and Computational Modelling 
Interuniversitari. Entre 60 i 120 crèdits ECTS, segons procedència i formació acadèmica 
de l’alumne/a. Orientació investigadora. Dóna accés als estudis de doctorat. 
 
b) Màster en química orgànica experimental i industrial 
Interdepartamental i interuniversitari. 120 crèdits ECTS. Orientació acadèmica, 
professional i investigadora. No dóna accés als estudis de doctorat. 
 
c) Màster en enginyeria electrònica 



Interuniversitari. 120 crèdits ECTS. Orientació professional i investigadora. Dóna accés 
als estudis de doctorat. 
 
d) Màster en nutrigenòmica i nutrició personalitzada 
Departamental. 60 crèdits ECTS. Orientació professional i investigadora. Dóna accés 
als estudis de doctorat. 
 
e) Màster en ecologia marina 
Departamental. Entre 60 i 90 crèdits ECTS, segons la procedència i la formació 
acadèmica de l’alumne/a. Orientació acadèmica, professional i investigadora. Dóna 
accés als estudis de doctorat. 
 
f) Màster d’avanços en física i química per a professionals 
Interdepartamental. 60 crèdits ECTS. Orientació acadèmica i professional. No dóna 
accés a estudis oficials de doctorat. 
 
g) Màster en microbiologia avançada, en substitució del màster en microbiologia 
actualment existent 
Interuniversitari. Entre 60 i 120 crèdits ECTS, segons procedència i formació acadèmica 
de l’alumne/a. Orientació acadèmica, professional i investigadora. Dóna accés als 
estudis de doctorat. 
 
3. Programa oficial de postgrau d’humanitats i ciències socials 
 
a) Màster en tecnologia educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement 
Interuniversitari. 120 crèdits ECTS. Orientació professional i investigadora. Dóna accés 
als estudis de doctorat. 
 
b) Màster en filosofia contemporània 
Departamental. 60 crèdits ECTS. Orientació acadèmica, professional i investigadora. 
Dóna accés als estudis de doctorat. 
 
c) Màster en comunicació: reptes de la comunicació al segle XXI. S’impartirà al Centre 
d’Ensenyament Superior Alberta Giménez. 
90 crèdits ECTS. Orientació professional. No dóna accés als estudis de doctorat. 
 
d) Màster de patrimoni cultural: investigació i gestió 
Departamental. 120 crèdits ECTS. Orientació acadèmica, professional i investigadora. 
Dóna accés als estudis de doctorat. 
 
e) Màster de l’oral a l’escrit: la llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de 
l’oralitat 
Departamental. 120 crèdits ECTS. Orientació acadèmica, professional i investigadora. 
Dóna accés als estudis de doctorat. 
 
4. Programa oficial de postgrau de ciències econòmiques i jurídiques 
 
a) Màster en pràctica jurídica 
Interdepartamental. 60 crèdits. Orientació professional. No dóna accés als estudis de 
doctorat. 



 
b) Màster en direcció i planificació del turisme 
Intedepartamental. 120 crèdits ECTS. Orientació professional. No dóna accés als estudis 
de doctorat. 
 
c) Màster en comptabilitat 
Interdeparamental. 60 crèdits ECTS. Orientació acadèmica i professional. No dóna 
accés als estudis de doctorat. 
 
En darrer lloc, cal fer esment de la tercera convocatòria d’estudis oficials de postgrau, 
per al curs 2008-2009, que es va mantenir oberta del 8 al 24 de maig de 2007. Una 
vegada efectuada la selecció de les propostes, la direcció del CEP encomanarà a l’òrgan 
proponent l’elaboració del corresponent pla d’estudis, en col·laboració amb el 
coordinador del programa oficial de postgrau corresponent. 
 
4.2.2. Doctorat 



4.3. Titols propis

FORMACIÓ DE POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL A LA UIB

FINANÇATS Crèdits Alumnes
I ExU en Comunicació per a la Venda d'Idees i Productes 18,4 17
I ExU en Tecnologies Informàtiques (TI) i Sistemes d'Informació a les Empreses de 
Turisme i Oci

11,5 17

TOTAL 29,9 34

NO FINANÇATS Crèdits Alumnes
IV ExU en Relacions Laborals i Seguretat Social 10,4 18
I ExU en Nutrició i Alimentació Infantil 12,5 56
I ExU en Avaluació i Diagnòstic del Trastorn per Dèficit d'Atenció i  Hiperactivitat 
(TDAH)

10,8 6

II ExU en Intervenció en Maltractament Infantil 10 30
TOTAL 43,7 110

A DISTÀNCIA Crèdits Alumnes
III ExU en Dret Civil Balear en Línia 12 30
ExU en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària 10 9

ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: àmbit general 10 3
ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en l'àmbit escolar 15 1
ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en l'àmbit familiar 15 1
ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: especialització en l'àmbit comunitari 15 1

TOTAL 77 45

FINANÇATS Crèdits Alumnes
III EU en Agricultura Ecològica 25 18
II EU en Bioinformàtica 20,6 20
II EU en Disseny del Paisatge 25,2 24
I EU en Assessoria Web: De la idea a la venda 21,3 19
I EU en Entorns Digitals de Producció Audiovisual i Multimèdia 37,6 14
I EU en Viticultura 26 17
III EU en Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció 25 15

TOTAL 180,7 127

NO FINANÇATS Crèdits Alumnes

EXPERTS UNIVERSITARIS

ESPECIALISTES UNIVERSITARIS



VIII EU en Medicina Estètica: Aspectes mèdics 24 56
VIII EU en Medicina Estètica: Aspectes intervencionistes 21,5 62

III EU en Gestió d'Empreses per a no Economistes 20,5 14
XI EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori 27,0 42
VI EU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient  25,0 10
II EU en Tecnologia Educativa: Disseny i Realització de Mitjans Didàctics Multimèdia 30,0 2

I EU en Organització d'Esdeveniments Corporatius 20,0 5
I EU  en Direcció d'Esdeveniments Corporatius 30,0 1
I EU en Gestió de Recintes Aeroportuaris 29,2 5
I EU en Cirurgia Oral 22,5 26
IV EU en Implantologia Oral 22,5 29
II EU en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 23,9 39
I EU en Assessorament Lingüístic en Català per a Mitjans de Comunicació Orals 20 35
I EU en Salut Mental a la Pràctica Clínica (1r any) 20 42
I EU en Fisioteràpia de l'Activitat Física i de l'Esport 26 32
I EU en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses 21 5
I EU en Assessoria Nutricional (2n any) 22,5 60

TOTAL 405,6 465

A DISTÀNCIA Crèdits Alumnes
EU en Gestió i Polítiques Culturals 21,0 17
EU en Resolució de Conflictes Juvenils 26,0 10
EU en Resolució de Conflictes Juvenils: àmbit escolar i familiar 20,0 1
EU en Resolució de Conflictes Juvenils: àmbit familiar i comunitari 21,0 0
EU en Resolució de Conflictes Juvenils: àmbit escolar i comunitari 21,0 0
IV EU en Cooperació per al Desenvolupament 25,0 43
I EU en Fisioteràpia i Atenció Primària 20,0 6
EU en Gestió d'Empreses Financeres 30,0 90

TOTAL 184,0 167



NO FINANÇATS Crèdits Alumnes
MU MAISCA en Imatges de Síntesi i Animació per Ordinador 172,9 19

VIII MU en Medicina Estètica 57 60
XII MU en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris 50,0 31
II MU en Mediació Familiar (2n any) 52,0 42
XI MU en Gestió Turística 58,0 20
VII MU en Direcció d'Empreses de Serveis 57,5 20
I MU en Nutrició Comunitària (2n any) 51,5 35
I MU en Organització i Direcció d'Esdeveniments Corporatius 50,0 6

I MU en Cirurgia i Implantologia Oral 53,0 8
II MU en Estètica i Implantologia Oral 53,0 1
I MU en Direcció d'Empreses (MBA) - Menorca 50,0 29
I MU en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 50,0 19

TOTAL 754,9 290

FINANÇATS Hores Alumnes
I Curs de Domòtica Aplicada a l'Hoteleria, Empresa i Habitatge 200 16
II Curs de Noves Tecnologies en el Camp de la Fisioteràpia Aplicada al Turisme 221 14

Suport Psicològic (grup I). Aquest mòdul forma part de la titulació de Transport Sanitari. Família professional 
Sanitat. IQPIB

90 22

Manteniment del Vehicle (grup I). Aquest mòdul forma part de la titulació de Transport 
Sanitari. Família professional Sanitat. IQPIB

150 20

Tècniques d'Immobilització i Trasllat del Pacient (grup I). Aquest mòdul forma part de 
la titulació de Transport Sanitari. Família professional Sanitat. IQPIB

150 22

Suport Psicològic (grup II). Aquest mòdul forma part de la titulació de Transport 
Sanitari. Família professional Sanitat. IQPIB

90 22

Manteniment del Vehicle (grup II). Aquest mòdul forma part de la titulació de Transport 
Sanitari. Família professional Sanitat. IQPIB

150 20

Tècniques d'Immobilització i Trasllat del Pacient (grup II). Aquest mòdul forma part de 
la titulació de Transport Sanitari. Família professional Sanitat. IQPIB

150 22

I Especialista en Aplicació de l'Animació Tradicional en Animació 3D per a 
Produccions Audiovisuals

369 16

TOTAL 1570 174

NO FINANÇATS Hores Alumnes
Curs per als majors de 25 anys 235 175
Reducció de l'estrès en professionals 30 7
Nutrició Esportiva 20 36

MÀSTERS UNIVERSITARIS

ALTRES CURSOS



Curs monogràfic sobre tècniques d’informació i documentació per a la solidaritat i la 
cooperació 

40 30

Diagnòstic Territorial per a la Fonamentació de Projectes de Cooperació al 
Desenvolupament 

20 30

Finances i comptabilitat (Menorca) 100 4
Tècniques de negociació, màrqueting i RH (Menorca) 105 3
La nova regulació de l'IRPF 20 36
Parlar en públic 15 25
Conflictes que troba un titulat recent en la incorporació laboral 15 20
Habilitats socials de comunicació 15 21
Treball en equip 15 23
La creativitat com a eina professional 15 25
Stretching Global Actiu 30 14
Manteniment de piscina 7,5 5
Socorrista de piscina 15 33
Organització i Gestió d'Esdeveniments Esportius a l'Àmbit Local 20 3
Matt Pilates 20 30
Aquafitness 20 42
Esquena i Medi Aquàtic 30 37
Pilates Aigua 15 26
Prevenció de l'obesitat a través de l'act. física 25 38
Monitor de temps lliure 185 13
Diploma en Activitat Física i Activitats Saludables 115 19
Jornades sobre la Nova Llei del Sòl 16 120
VI Escola de Química Teòrica i Computacional 40 15

TOTAL 1183,5 830

A DISTÀNCIA Hores Alumnes
Curs d'actualització professional: Com podem dirigir i motivar equips de treball 60 24

Curs d'actualització professional en resolució de conflictes juvenils: àmbit familiar 50 1

Curs d'actualització professional en resolució de conflictes juvenils: àmbit escolar 50 0

Curs d'actualització professional en resolució de conflictes juvenils: àmbit comunitari 60 0

Curs d'actualització professional: Formació de pares i educadors en el maneig de 
conductes problema en el nen

50 19

Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses 82 50
TOTAL 352 94

CURSOS FINANÇATS Cursos



EXPERT UNIVERSITARI 2
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS 7
MÀSTERS UNIVERSITARIS 0
ALTRES CURSOS 9

TOTAL 18

CURSOS NO FINANÇATS Cursos

EXPERT UNIVERSITARI 4
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS 17
MÀSTERS UNIVERSITARIS 12
ALTRES CURSOS 26

TOTAL 59



CURSOS A DISTÀNCIA Cursos

EXPERT UNIVERSITARI 6
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS 8
MÀSTERS UNIVERSITARIS 0
ALTRES CURSOS 6

TOTAL 20

TOTAL DE CURSOS Cursos

EXPERT UNIVERSITARI 12
ESPECIALISTES UNIVERSITARIS 32
MÀSTERS UNIVERSITARIS 12
ALTRES CURSOS 41

TOTAL 97



B 2006-2007



Alumnes lliures i oficials

Curs acadèmic:   2006-2007
Convocatòria:    juny
Alumnes de LOGSE
Total matriculats: 2.549

Matriculats opció* Aprovats Suspesos No presentats
Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 648 236 590 216 54 20 4 0
L - Ciències de la salut 679 464 620 421 52 39 7 4
M - Ciències socials 903 599 830 554 67 41 6 4
N - Humanitats 292 229 265 208 24 18 3 3
O - Arts 90 66 83 61 5 4 2 1
Total 2.612 1.594 2.388 1.460 202 122 22 12

Percentatges
Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 24,81% 9,04% 22,59% 8,27% 2,07% 0,77% 0,15% 0,00%
L - Ciències de la salut 26,00% 17,76% 23,74% 16,12% 1,99% 1,49% 0,27% 0,15%
M - Ciències socials 34,57% 22,93% 31,78% 21,21% 2,57% 1,57% 0,23% 0,15%
N - Humanitats 11,18% 8,77% 10,15% 7,96% 0,92% 0,69% 0,11% 0,11%
O - Arts 3,45% 2,53% 3,18% 2,34% 0,19% 0,15% 0,08% 0,04%
Total 61,03% 91,42% 55,90% 7,73% 4,67% 0,84% 0,46%

* El total de "Matric. opció" no coincidirà amb el  "Total matriculats" pel fet que els alumnes
de doble opció tenen dues qualificacions.

4.4.1. Proves d'accés a la Universitat



Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
Cientificotecnològica 67 25 16 5 30 11 21 9
Ciències de la salut 103 71 26 19 44 32 33 20
Humanitats 121 77 68 48 27 16 26 13
Ciències socials i jurídiques 712 278 355 127 184 85 173 66
Total 1.003 451 465 199 285 144 253 108

Percentatges

Opció Total Dones Total Dones Total Dones Total Dones
K - Cientificotecnològica 6,68% 2,49% 1,60% 0,50% 2,99% 1,10% 2,09% 0,90%
L - Ciències de la salut 10,27% 7,08% 2,59% 1,89% 4,39% 3,19% 3,29% 1,99%
M - Ciències socials 12,06% 7,68% 6,78% 4,79% 2,69% 1,60% 2,59% 1,30%
N - Humanitats 70,99% 27,72% 35,39% 12,66% 18,34% 8,47% 17,25% 6,58%
Total 44,97% 46,36% 19,84% 28,41% 14,36% 25,22% 10,77%

Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats

Matriculats opció Aprovats Suspesos No presentats

Convocatòria de 2006

4.4.2. Proves d'accés a la Universitat
per als majors de 25 anys



4.5. Campus Extens 
 

•  Ubicació a Palma 
Aulari 

Campus universitari 

Cra. de Valldemossa, km 7.5 

E-mail: <campusextens@uib.es> 

Pàgina web: <http://campusextens.uib.es> 

 

•  Direcció 
Fins al mes de maig de 2007: 

Rosabel Rodríguez Rodríguez (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació) 

E-mail: <rosabel.rodriguez@uib.es> 

Des del mes de maig de 2007: 

Santos Urbina Ramírez (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació) 

E-mail: <santos.urbina@uib.es> 

Tel.: 971 17 20 11 

 



 

•  Personal 
Persones contractades: 

Fixes 

— Marina Arrabal (Seu universitària d’Eivissa i Formentera) 

— Bàrbara de Benito (actualment en excedència) 

— Maria Rosa de Ozollo 

— Núria Hidalgo (Seu universitària de Menorca) 

— Cristina López-Polín  

— Cristina Martí (actualment en excedència) 

— Catalina Ordinas 

— Maria Rosa Pérez  

— Isabel Torrandell 

— Maria del Mar Torrens  

— Antonio Martín (interí) 

— Ana María Torres (interina) 

Per obra o servei determinat 

— Joan Carles Costa (Seu universitària d’Eivissa i Formentera) 

— Francesc Huguet (Seu universitària de Menorca) 

— Margarita Inaraja 

— Alicia García (per desenvolupar el projecte d’Universia) 

Becaris 

— Manuel Morales 

 

•  Introducció 
El curs 1997-98 es va iniciar a la Universitat de les Illes Balears el llavors projecte Campus 
Extens. Es va constituir amb la finalitat de donar resposta a les necessitats formatives d’una 
realitat geogràfica peculiar: la insularitat. Aquesta obligava molts estudiants de les illes de 
Menorca i Eivissa i Formentera a traslladar-se a Mallorca per cursar estudis universitaris. 

La modalitat formativa per la qual es va optar fou la semipresencial (blended learning), 
utilitzant com a elements fonamentals per dur-la a terme la videoconferència, una 
plataforma de teleeducació i seminaris presencials. 

Aprofitant aquest sistema innovador, també es va posar en marxa el que s’anomena 
Campus Extens Palma, que permet als alumnes de Mallorca accedir als materials que 
voluntàriament els professors posen a la xarxa per així completar les classes. 



Els objectius que es plantejaren inicialment eren els següents: 

 Proporcionar accés als serveis educatius del campus a qualsevol alumne des de 
qualsevol lloc, de manera que pogués desenvolupar accions d’aprenentatge 
autònomament, amb l’ajut de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 Dissenyar i implantar un servei educatiu innovador d'aprenentatge obert i 
flexible a les Illes Balears. 

 Implantar un servei d'educació semipresencial per a estudis regulars de grau i 
postgrau. 

 Fomentar estratègies d'aprenentatge autònom amb l'ajut de les noves 
tecnologies. 

 Desenvolupar en l'alumnat el domini de les noves tecnologies. 

 Fomentar mètodes interactius d'ensenyament-aprenentatge. 

La nostra intenció, en aquest breu informe, és comentar què és el que s’ha fet a Campus 
Extens durant el curs 2006-2007, i exposar les propostes de futur. 

 

•  Novetats del curs 2006-2007 
a) S’implanta definitivament una nova plataforma educativa, Moodle, després de dur a 

terme el curs anterior un projecte pilot en què s’estudià les possibles adaptacions a 
les necessitats de la UIB. 

b) S’incorpora una nova sala de videoconferència a la Seu d’Eivissa i Formentera i tres 
a la Seu de Menorca. 

c) Es realitzen unes jornades en commemoració dels deu anys de la implantació de 
Campus Extens. 

d) Aprovació del conveni de col·laboració universitària entre l’Instituto Tecnológico 
de Monterrey i el Servei d’Educació a Distància Campus Extens de la Universitat de 
les Illes Balears: estada formativa i de col·laboració universitària al campus de 
Querétaro de l’Instituto Tecnológico de Monterrey (Querétaro, Mèxic). 

 

 

 

 

 

 

 

•  Estadístiques generals 
En aquest apartat presentam les dades més significatives relacionades amb Campus Extens 
i el nombre de persones i assignatures que en formen part. Aquestes dades ens permeten 



veure'n l'evolució des de la seva implementació fins a l’actualitat, com a servei 
completament consolidat. 

 

Curs Nombre de professorat de Campus Extens
Nombre d’alumnat 

matriculat 
2001-2002 170 6.932 
2002-2003 206 7.890 
2003-2004 232 8.700 
2004-2005 314 9.832 
2005-2006 498 9.865 
2006-2007 594 10.472 

Taula 1. Professorat i alumnat 

 

Tal com podem observar a la taula 1, el nombre de persones de la comunitat universitària 
que es troba a Campus Extens ha augmentat considerablement; en l’actualitat, 
aproximadament tres quartes parts de l'alumnat de la UIB es troba matriculat, almenys, a 
una assignatura de Campus Extens. 

 

Curs 
Nombre 

d’assignatu-res 
Campus 

Illes 
Campus 
Palma 

Campus 
Experimen-

tal 
Campus 

itinerants 
2001-2002 203 46 (22,6%) 103 (50,7%) 27 (13,3%) 27 (13,3%)
2002-2003 243 56 (23%) 117 (48,1%) 53 (21,8%) 17 (6,9%) 
2003-2004 286 61 (21,3%) 144 (50,3%) 80 (27,9%) 1 (0,34%) 
2004-2005 380 78 (20,5%) 163 (42,9%) 139 (36,6%)  
2005-2006 477 105 (22%) 182 (38,15%) 190 (39,8%)  
2006-2007 538 125 (23.3%) 196 (36.6%) 217 (40.5%)  

Taula 2. Distribució de les assignatures de Campus Extens (cursos de grau) 

 

El nombre total d’assignatures inscrites a Campus Extens continua augmentant en les tres 
modalitats. Cal destacar l’interès del professorat per la modalitat Campus Experimental, 
que permet iniciar-se en la utilització de la plataforma virtual per comprovar-ne les 
possibilitats sense cap compromís.  

 

La utilització de les aules de videoconferència ha estat propera al màxim de la seva 
capacitat, en una línia de demanda creixent. 
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Gràfic 1. Distribució d’hores de videoconferència1 per curs 

 

El nombre total d’hores de videoconferència del curs 2006-2007 ha estat de 3.590 (vegeu el 
gràfic 1). Enguany observam que el nombre d’hores de videoconferència ha augmentat, i 
s’espera que l’any que ve continuarà la tendència, i s’arribarà quasi al màxim de les seves 
capacitats. 

 

•  Activitats orientades als objectius 
D’acord amb els principals objectius del servei, podem comentar les diferents accions dutes 
a terme durant el curs 2006-2007: 

 

a. Atenció a la comunitat universitària 
L’atenció a la comunitat universitària abraça les activitats relacionades amb l’atenció a 
l'alumnat i al professorat. 

En relació amb les activitats d’atenció a l’alumnat, s’han realitzat 14 sessions d’acollida 
organitzades per l’ICE, a més de les sessions informatives que organitza el nostre servei 
destinades a tot l’alumnat i de les sessions que demana el professorat. Així mateix, 
l’Oficina d’Atenció a l’Alumne ofereix suport de manera presencial, a través del telèfon 
i mitjançant el correu electrònic. També cal destacar les sessions dutes a terme a les 
seus, que han estat set. Igualment hem de destacar la col·laboració en la jornada 
d’informació als orientadors de secundària, activitat realitzada el 17 de novembre de 

                                                 
1 Les hores de videoconferència del curs 2005-2006 només estan computades fins al juny de 2006. 



2006, i la jornada per als professors de secundària sobre l’EEES, el 22 de març de 2007, 
a la Seu de Menorca. 

Pel que fa al suport al professorat, observam que cada vegada hi ha més professorat que 
utilitza aquest servei perquè està interessat a millorar i actualitzar les assignatures. 
També cal dir que aquest servei enguany ha fet un gran esforç per donar un suport 
continu al professorat a causa de la implantació de la nova plataforma educativa 
(Moodle). 

 

b. Cursos de formació oferts des de Campus Extens 
Aquest és un punt fonamental per al desenvolupament del servei, ja que la formació és 
molt important perquè la comunitat universitària que treballa amb nosaltres desenvolupi 
la seva tasca de manera fluida. Per això, hem realitzat cursos més concrets i de durada 
breu per arribar al màxim de professorat.  

 

Curs d’introducció al 
Moodle 

1 i 2 de juny de 2006 

Curs d’introducció al 
Moodle 

6 i 7 de juny de 2006 (matí i 
horabaixa) 

Curs d’introducció al 
Moodle 

7 i 8 de juny de 2006  

Curs d’introducció al 
Moodle 

8 i 9 de juny de 2006  

Curs d’introducció al 
Moodle 

12 i 13 de juny de 2006  

Curs d’edició de pàgines 
web: Dreamweaver avançat

Del 19 al 22 de juny de 2006 

Curs d’introducció al 
Moodle 

5 i 6 de juliol de 2006  

Curs d’introducció al 
Moodle 

12 i 13 de juliol de 2006  

Curs d’introducció al 
Moodle 

7 i 8 de setembre de 2006  

Curs d’introducció al 
Moodle 

13 i 14 de setembre de 2006  

Curs bàsic i molt pràctic de 
disseny de pàgines web: 
Dreamweaver bàsic 

Del 25 al 28 de setembre de 2006 

Introducció a la utilització 26 i 28 de setembre de 2006 



de la videoconferència 

Curs d’introducció al 
Moodle (Seu a Menorca) 

24 d’octubre de 2006  

Curs d’introducció al 
Moodle (Seu a Menorca) 

6 de novembre de 2006 

Curs d’introducció al 
Moodle (Seu a Eivissa) 

24 de març de 2007 

Sessió formativa de dubtes 
de Moodle 

7 de febrer de 2007 

Cursos avançats de Moodle 

Taller 

Qualificacions 

 

7 de abril de 2007 

18 de maig de 2007 

 

Taula 5. Cursos realitzats durant el curs 2006-2007 
 

c. Incorporació de nous cursos i estudis a la modalitat Campus Illes 
Durant aquest curs s’han posat en marxa, a les seus universitàries de Menorca i 
Eivissa i Formentera, el segon curs dels estudis de Dret, el segon curs del títol propi 
de Graduat en Seguretat i Ciències Policials, i el primer curs del segon cicle de la 
llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses. Al mateix temps, s’han 
organitzat el tercer curs dels estudis de Dret, el tercer curs del títol propi de Graduat 
en Seguretat i Ciències Policials, el segon curs del segon cicle de la llicenciatura 
d'Administració i Direcció d’Empreses, i finalment, el primer curs dels estudis de 
Mestre, especialitat d’Educació Infantil; tot plegat s’iniciarà el proper curs 2007-
2008. 

 

d. Congressos i cursos 
El personal de Campus Extens ha assistit, durant el curs 2006-2007, als congressos i 
cursos següents: 

1. Cicle de conferències La universitat europea del seu naixement fins al segle XXI, 
organitzat per la Universitat de les Illes Balears, del dia 8 de novembre al 28 de 
febrer de 2007.  

2. IV Jornadas Campus Virtual Compartido-G9, organitzades per la Universitat 
d’Oviedo, que tingué lloc a Mieres el 24 i 25 de maig de 2007. 

3. V Jornada de l’ACATERM i II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: Nous 
reptes dels professionals en la comunicació especialitzada, organitzades per la 
Universitat de les Illes Balears, el dia 25 de maig de 2007. 

 



Conclusions 

La tendència de creixement es manté al llarg dels anys. Això suposa valorar la necessitat 
d’augmentar la dotació d’infraestructura, especialment pel que fa a les aules de 
videoconferència, que estan arribant al límit d’ocupació, sobretot si consideram que la 
demanda continua creixent en tant que augmenta el nombre de sol·licituds per a la 
realització de videoconferències interuniversitàries, tendència que, inevitablement, 
continuarà a l’alça. D’altra banda, i ateses les característiques del servei, cal no oblidar la 
necessitat de continuar invertint en el manteniment i renovació d’altres equipaments 
tecnològics. 

Quant a l’apartat de personal, i considerant les dades, la plantilla comença a consolidar-se, 
si bé les previsions serien de creixement. D’altra banda, consideram necessari, ateses les 
característiques del servei i el perfil professional requerit, potenciar les activitats de 
formació de la plantilla. 

 



4.6. Campus virtual compartit  
 
El Campus Virtual Compartit (CVC) és una iniciativa del Grup 9 d'Universitats (G-9),1 
amb l’objectiu de potenciar la mobilitat virtual entre els estudiants de les universitats 
d’aquest grup i la creació d’una oferta educativa conjunta basada en les noves 
tecnologies. Aquesta iniciativa és una de les accions destinades a potenciar la 
col·laboració a diferents nivells de les universitats del G-9 en matèria de noves 
tecnologies aplicades a l’educació superior. 
 
Actualment, cada una de les nou universitats que formen aquest grup ofereix per 
Internet una sèrie d’assignatures de lliure configuració que poden ser cursades per 
estudiants de la resta d’universitats. D’aquesta manera es disposa d’un conjunt 
d’assignatures, ofertes a tots els estudiants de les nou universitats. 
 
Aquestes assignatures es cursen totalment a distància, mitjançant eines telemàtiques: els 
estudiants no s’han de desplaçar a la universitat que ofereix l’assignatura.  
 
A continuació s’exposen les dades més significatives del Campus Virtual Compartit 
(CVC), iniciativa del Grup 9 d'Universitats (G-9), durant el curs acadèmic 2006-2007: 
 
El nombre total d’assignatures ofertes durant l’any 2006-2007 ha estat de 74, de les 
quals 6 són de la Universitat de les Illes Balears (Història del Pensament Econòmic, 
Educació de Superdotats, Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa, Visió 
per Ordinador, Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació Flexible i 
Responsabilitats a Internet). I el nombre de professors implicats ha estat de 7, ja que la 
docència d’una assignatura (Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa) s’ha 
compartit.   
 
El nombre total d’alumnat matriculat de la UIB a les assignatures del CVC ha estat de 
108 alumnes. Respecte de l’any passat hi ha hagut un descens de 37 alumnes. 
 
 

Curs acadèmic Alumnat 
2001-2002 70 
2002-2003 104 
2003-2004 147 
2004-2005 202 
2005-2006 145 
2006-2007 108 

                                                 
1 Les universitats que formen part d’aquest CVC són les següents: Universitat d’Oviedo, Universitat de 
Saragossa, Universitat de Cantàbria, Universitat del País Basc, Universitat de La Rioja, Universitat 
Pública de Navarra, Universitat d’Extremadura, Universitat de Castella-la Manxa i Universitat de les Illes 
Balears. 
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El nombre total d’alumnat de fora matriculat, durant el curs 2006-2007, en assignatures 
del CVC que ofereix la UIB ha estat de 303. Això suposa un petit descens respecte al 
curs anterior, com es pot apreciar a la taula i gràfica següents, encara que poc 
significatiu. 
 

Curs acadèmic Alumnat 
2001-2002 75 
2002-2003 187 
2003-2004 240 
2004-2005 312 
2005-2006 319 
2006-2007 303 
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D’altra banda, pel que fa a les assignatures impartides per professorat de la UIB, el 
nombre de matriculats durant el curs 2006-2007, inclòs l’alumnat propi de la UIB, es 
manté idèntic, amb un total de 323. Com es pot apreciar, algunes de les matèries baixen 
sensiblement, encara que el nombre total s’equilibra a causa de l’augment en altres. 
 
 
 

 
 
 
 

ASSIGNATURA NOMBRE 
D’ALUMNES 

2004-2005 

NOMBRE 
D’ALUMNES  

2005-2006 

NOMBRE 
D’ALUMNES 

2006-2007 
1. Història del Pensament Econòmic 44 49 39 
2. Introducció a les Possibilitats Educatives de la Xarxa 67 52 51 
3. Educació de Superdotats 59 64 63 
4. Responsabilitats a Internet 74 68 63 
5. Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació 
Flexible 

35 35 46 

6. Visió per Ordinador 69 55 61 
    

Total alumnes 348 323 323 



 
 
 
A la següent gràfica es pot veure les fluctuacions de matrícula per assignatura respecte 
del curs passat: 
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Conclusions 
 

 
Pel que fa a l’acceptació de les assignatures ofertes per la UIB, és de destacar la 
tendència creixent fins fa tres cursos, moment en què les xifres de matrícula romanen, 
de manera global, més o menys estables. Aquest fet contrasta amb una clara tendència a 
la baixa en el nombre d’alumnes de la UIB matriculats durant els darrers dos anys. Per 
millorar aquesta situació tal vegada s’hauria de plantejar una millor promoció i difusió 
entre el nostre alumnat de l’oferta d’assignatures que es poden cursar al Campus Virtual 
Compartit. 
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4.7. Activitats a les seus universitàries 
 
 
     Seu de Menorca 
 
 
 
 
ACTIVITAT ACADÈMICA. CURS 2006-2007 
 

ESTUDIS OFICIALS I ALUMNES MATRICULATS PER CURS 
 PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ TOTAL 

Ciències Empresarials 20 20 48 — — 88 
Magisteri, Educació Especial 22 21 19 — — 62 
Infermeria 18 18 21 — — 57 
Dret 4 11 — — — 15 
Graduat en Seguretat i Ciències 
Policials 20 5 — — — 25 
Educació Social (en línia) 5 4 — — — 9 
Psicopedagogia (2n cicle) —  — — 2 2 
Administració i Direcció 
d’Empreses (2n cicle) — — — 5 — 5 

Total d’alumnes matriculats a la Seu  263 
 
La docència dels anteriors estudis ha suposat un total de 5.901 hores, distribuïdes en 2.868 hores de 
classe per videoconferència, 994 hores de seminaris i 2.039 hores de classes presencials. 
 
 
GRADUATS ALS DIFERENTS ESTUDIS CURS 2005-2006 CURS 2006-2007 

Ciències Empresarials 3 5 
Magisteri, Educació Especial —  
Magisteri, Llengua Estrangera 3 — 
Infermeria 9 5 
Dret — — 
Graduat en Seguretat i Ciències Policials — — 
Educació Social (en línia) — — 
Psicopedagogia 3 2 
Total de graduats 18 12 
 
 
PROFESSORAT  
 
 Ciències 

Empresarials 
Magisteri, Educació 

Especial Infermeria Dret Total

Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia — — 11 — 11 
Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l'Educació — 5 — — 5 
Economia de l'Empresa 6 — — — 6 
Dret Privat 1 — — 1 2 
Pedagogia i Didàctiques 
Específiques — 3 — — 3 
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Filologia Catalana i Lingüística 
General — 1 — — 1 
Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 2 — 1 — 3 
Economia Aplicada 2 — — — 2 
Filologia Espanyola, Moderna i 
Llatina — 3 — — 3 
Química 1 — — — 1 
TOTAL 12 12 12 1 37 
Respecte del professorat propi de la Seu, hem comptat amb un total de 37 professors associats que 
imparteixen un total de 55 assignatures: Mestre, amb 12 professors per a 20 assignatures, Ciències 
Empresarials, amb 12 professors per a 16 assignatures, Infermeria, amb 12 professors per a 18 
assignatures, i Dret, 1 professor per a una assignatura. 
 
 
Exàmens realitzats pels alumnes matriculats en estudis oficials del campus de Palma: 

 convocatòria de febrer: un total de 18 alumnes per 18 exàmens. 
 convocatòria de juny: un total de 56 alumnes per 41 exàmens. 
 convocatòria de setembre: un total de XX alumnes.  

 
 
ALTRES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

 
 318 matriculats a l'Institut de Ciències de l'Educació 

 
 87 matriculats al Servei d'Activitats Culturals en col·laboració amb l’Institut de Ciències de 

l’Educació 
 

 157 matriculats a la Universitat Oberta per a Majors.  
 
Cursos de postgrau 
 

 Curs d’Audició i Llenguatge, amb 6 matriculats  
 
 Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses, amb un total de 56 

matriculats. 
 

 
Activitats acadèmiques i culturals complementàries pròpies de la nostra universitat  
 

 Jornades de Joves Emprenedors, 14 alumnes 
 

 III Setmana de l’Emprenedor i de l’Empresa, 8 alumnes 
 

 Olimpíades de la UIB: Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Física, Química, Biologia, 
Geografia, Economia (alumnes de batxillerat) 

 
 Miniolimpíades de Física i Química (alumnes de batxillerat) 
 

 Col·laboració amb la Fira de la Ciència 
 

 Jornades d’informació als IES de Menorca (alumnes de batxillerat i orientadors IES) 
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 Conferències sobre el malalt crític, 4 alumnes 
 

 Trajectòries Empresarials a Menorca, 6 alumnes 
 

 I Jornada per a la Promoció de la Donació de Sang i Progenitors Hematopoètics, 9 alumnes 
 

 
Altres activitats complementàries 
 

 Cursos i jornades del Consell Insular de Menorca 
 

 Xerrada del Fons Menorquí de Cooperació 
 

 Cursos i exàmens de l’EBAP 
 

 Exàmens d’oposicions de la CAIB 
 

 Cursos de Política Lingüística (CAIB) 
 

 Jornades del CEP 
 

 Cursos del FIOP 
 

 Col·laboració amb la Universitat de Boston 
 

 Col·laboració amb la UIMIR 
 

 Proves de selecció de personal de la Caixa 
 

 Curs del Col·legi d’Infermers 
 

 Cursos de Sa Nostra 
 

 Curs de la Creu Roja 
 

 Exàmens de la Universitat Oberta de Catalunya 
 

 Xerrades a Menorca sobre la síndrome de Down 
 
 
 
     Seu d’Eivissa i Formentera 
 
 
ACTIVITAT ACADÈMICA. CURS 2006-2007 
 

ESTUDIS OFICIALS I ALUMNES MATRICULATS PER CURS 
 PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUÈ TOTAL 

Ciències Empresarials 29 33 72   134 
Magisteri, Educació Especial 25 18 26   69 
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Infermeria 19 20 30   69 
Dret 12 5    17 
Graduat en Seguretat i Ciències 
Policials 23 8    31 
Educació Social (en línia) 4 2    6 
Psicopedagogia (2n cicle)     3 3 
Administració i Direcció 
d’Empreses (2 n cicle)    7  7 

Total d’alumnes matriculats a la Seu  336 
 
La docència dels anteriors estudis ha suposat un total de 5.901 hores, distribuïdes en 2.868 hores de 
classe per videoconferència, 994 hores de seminaris i 2.039 hores de classes presencials. 
 
 
GRADUATS ALS DIFERENTS ESTUDIS CURS 2005-2006 CURS 2006-2007 

Ciències Empresarials 6  
Magisteri, Educació Especial —  
Infermeria 13  
Dret —  
Graduat en Seguretat i Ciències Policials —  
Educació Social (en línia) —  
Psicopedagogia 5  
Total de graduats 24  
 
 
PROFESSORAT  
 
 Ciències 

Empresarials 
Magisteri, Educació 

Especial Infermeria Dret TOTAL

Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia — — 10 — 10 

Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació — 5 — — 5 

Economia de l’Empresa 4 — — — 4 
Dret Privat 2 — — 1 3 
Pedagogia i Didàctiques 
Específiques — 3 — — 3 

Filologia Catalana i 
Lingüística General — 1 — — 1 

Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 2 — 1 — 3 

Economia Aplicada 2    2 
Filologia Espanyola, 
Moderna i Llatina — 3 — — 3 

Química 1 — — — 1 
TOTAL 11 12 11 1 35 
 
 
Respecte del professorat propi de la Seu, hem comptat amb un total de 35 professors associats, que 
imparteixen un total de 55 assignatures: Mestre, amb 12 professors per a 20 assignatures, Ciències 
Empresarials, amb 11 professors per a 16 assignatures, Infermeria, amb 11 professors per a 18 
assignatures, i Dret, amb 1 professor per a una assignatura. 
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Exàmens realitzats pels alumnes matriculats en estudis oficials del campus de Palma: 

 convocatòria de febrer: un total de 27 alumnes per 20 exàmens 
 convocatòria de juny: un total de 15 alumnes per 24 exàmens  
 convocatòria de setembre: un total de XX alumnes.  

 
 
ALTRES ACTIVITATS ACADÈMIQUES 

 
 332 matriculats a l'Institut de Ciències de l'Educació 

 
 90 matriculats al Servei d'Activitats Culturals, en col·laboració amb l’Institut de Ciències de 

l’Educació 
 
 45 matriculats a la Universitat Oberta per a Majors 

 
 134 matriculats a la Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera. 

 
 

Cursos de postgrau  
 

 Curs d’Audició i Llenguatge, amb 6 matriculats  
 
 Curs d’Especialista Universitari en Igualtat d’Oportunitats, amb 6 matriculats. 

 
 Curs de Dret Urbanístic, amb 16 matriculats. 

 
 
Activitats acadèmiques i culturals complementàries pròpies de la nostra universitat  
 

 Jornades de Joves Emprenedors, amb 6 alumnes 
 

 III Setmana de l’Emprenedor i de l’Empresa, amb 5 alumnes 
 

 Olimpíades de la UIB: Història, Història de l’Art, Matemàtiques, Física, Química, Biologia, 
Geografia, Economia (alumnes de batxillerat) 

 
 Miniolimpíades de Física i Química (alumnes de batxillerat) 
 

 Col·laboració amb la Fira de la Ciència 
 

 Jornades de portes obertes a la Seu 
 

 Conferències sobre el malalt crític, amb 18 alumnes 
 

 I Jornada per a la Promoció de la Donació de Sang i Progenitors Hematopoètics, amb 5 
alumnes. 

 
 Curs sobre Drets Humans i Cooperació (Relacions Exteriors i Escola d’Infermeria i 

Fisioteràpia) 
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 Jornades sobre el PADU. 
 

 
 

Altres activitats complementàries 
 
•  Curs de cultura popular de Sa Nostra 

•  Conferències del Fons Pitiús de Cooperació 

•  Associació de Tècnics Tributaris 

•  Col·legi Oficial de Farmacèutics 

•  Conselleria d’Educació 

•  Exàmens de la UOC 

•  Consell Insular 

•  Exposició de l’oficina de cooperació 

•  Oposicions del Govern balear 

•  Curs de formació per a policies locals de l’EBAP 

•  Sindicat STEI 

•  Els Verds 

•  Direcció General d’Indústria 

•  Col·legi d’Educadors i Educadores 

•  Ajuntament d’Eivissa 

•  ADEMIB 

•  Adeco formació 

•  IBANAT 

•  Museu Arqueològic 

•  Jornades d’Alletament Matern (ABAM) 

 



5. ACTIVITATS DE RECERCA 
Entre les tasques desenvolupades pel Vicerectorat d’Investigació cal destacar: 
— Es continuà incentivant la demanda de projectes de recerca, tant dels programes de la 
Comissió Europea com del Pla nacional de R+D o del Pla balear de R+D. El resultat és 
que es varen demanar vint-i-dos projectes a la Comissió Europea, trenta-nou al Pla nacional 
i vuitanta-vuit al Pla balear. 
— Les activitats de recerca també es varen incentivar mitjançant els diferents punts 
inclosos al Programa de foment de la recerca, que aquest any s’ha ampliat amb dos punts: 
el programa de foment de la participació en projectes d’investigació i el programa d’ajut a 
la publicació i difusió de la investigació. Dins el Programa de foment de la recerca cal 
destacar la concessió de 882 ajudes a personal investigador per l’assistència a congressos i 
seminaris, a més de 39 ajudes per estades breus a l’estranger, quaranta-dues ajudes per 
estades breus de professors invitats i trenta-cinc ajudes per l’organització de congressos. En 
aquest programa s’han tramitat també cinc noves patents. 
— Durant l’any 2006 es varen incorporar tres investigadors Ramón y Cajal i dos 
investigadors Juan de la Cierva. En l’actualitat hi ha en actiu un total de setze investigadors 
Ramón y Cajal i cinc investigadors Juan de la Cierva. 
— També durant aquest any s’han incorporat set professors contractats doctors mitjançant 
la participació de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació en el Programa 
d’incentivació de la incorporació i intensificació de l’activitat investigadora (Programa I3). 
— A més dels cinc tècnics vigents de suport a projectes de R+D i als Serveis 
Cientificotècnics cofinançats pel Ministeri d’Educació i Ciència, se’n varen contractar onze 
més de cofinançats per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. 
— El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, per aplicació de l’Acord normatiu de 
14 de juny de 2004 pel qual es regulen els alumnes col·laboradors, va nomenar cinquanta-
quatre alumnes de col·laboració de tipus B. 
— L’Oficina de Suport a la Recerca ha continuat col·laborant amb l’OTRI-FUEIB per 
facilitar la relació dels investigadors amb el món empresarial. La seva pàgina web va 
tenir durant el curs acadèmic 2006-2007 més de 35.000 consultes. 
Convé destacar que, gràcies a l’esforç productiu dels diferents grups de recerca, es 
varen aconseguir cent disset projectes de recerca nous i se’n varen mantenir actius 
més de cent noranta (Comissió Europea, Pla nacional i Pla balear). El total de recursos 
externs aconseguits en els diferents programes i accions quasi arriba als sis milions i mig 
d’euros. L’activitat dels investigadors es va traduir en la publicació de quatre-cents trenta-
set llibres o capítols de llibres i set-cents vuitanta-dos articles en revistes científiques, mil 
dues-centes cinquanta-dues participacions en congressos i reunions científiques i cinquanta-
cinc tesis doctorals llegides. 
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5.1. Projectes d’investigació vigents 
 
5.1.1. Projectes de recerca en el marc de la Unió Euroepa 
 
— INCO-CT-2004-509140. Improvement of native perennial forage plants for sustainability 
of Mediterranean farming systems. Departament de Biologia. CIFRE LLOMPART, Josep. 
— FOOD-CT-2004-506360. European nutrigenomics organisation-linking genomics, 
nutrition and health research. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. 
PALOU OLIVER, Andreu. 
— INTAS-04-77-7178. Global and local protein matching. Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica. ROCHA CÁRDENAS, Jairo. 
— ASI/B7-301/98/679-014. Professional join European Chinese cooperation in tourism. 
Departament de d’Economia Aplicada. SASTRE ALBERTÍ, Francesc. 
— GOCE-CT-2003-003933. Integrating and strengthening the European Research Area. 
Thresholds of environmental sustainability. THRESHOLDS. Departament d’Economia 
Aplicada. RIERA FONT, Antoni. 
— EVK1-CT2001-00092. Towards sustainable water use on mediterranean islands: 
addressing conflicting demands and varying hydrological, social and economics conditions. 
MEDIS. Departament de Física. ALONSO OROZA, Sergio. 
— INTERREG IIIB-MEDOC. Application des methodologies de previsions 
hydrometeorologiques orientees aux risques environnementaux. AMPHORE. Departament de 
Física. ROMERO MARCH, Romualdo. 
— MIF1-CT-2004-003027. Autonomous vehicle for underwater inspections. AUVI. 
Departament de Física. CALVO IBÁÑEZ, Óscar Alberto. 
— RII3-CT-2004-506222. Integrated large infrasctructures for astroparticle science. ILIAS. 
Departament de Física. SINTES OLIVES, Alícia Magdalena. 
— MSCF-CT-2004-013119. Interactive training and research in nonlinear science from 
physics to biology. Departament de Física. TORAL GARCÉS, Raúl. 
— 034743. Integrated optical logic and memory using ultrafast micro-ring bistable 
semiconductor lasers. IOLOS.Departament de Física. SCIRÉ, Alessandro. 
— FP6/2005/IST/5. Photonic integrated components applied to secure chaoS encoded optical 
communications systems. PICASSO. Departament de Física. MIRASSO SANTOS, Claudio 
Rubén. 
— 2A701. Parasitic extraction and optimization for efficient microelectronic system design 
and application. PARACHUTE. Departament de Física. SEGURA FUSTER, Jaume A. 
— Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental predictions. MFSTEP. 
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim. 
— GOCE-CT-2003-505446. Marine biodiversity and ecosystem functioning. MARBEF. 
Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). DUARTE QUESADA, Carlos. 
— LSHB-CT-2004-005137. Biosimulation. A new tool in drug development. BioSim. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TORAL GARCÉS, Raúl. 
— SIP3-CT-2003-502885. Marine Environment and Security for the European Area 
MERSEA. ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto. 
— STREP FP6-2003-Global-2. Life cycle transformations among HAB species, and the 
environmental and physiological factors that regulate them. BASTERRECHEA 
OYARZÁBAL, Gotzon. 
— G5CA-CT-2002-01891. Towards accreditation and certification of age determination of 
aquatic resources. MORALES NIN, Beatriz. 



— GOCE-CT-2004-505403. Network of Excellence. Implementation of high-throughput 
genomic approaches to investigate the functioning of marine ecosystems and the biology of 
marine organisms. ROSSELLÓ MORA, Ramon. 
— 022745 (SSP8). Probabilistic assessment, management and advice model for fishery 
management in the case of poor data availability. MORALES NIN, Beatriz. 
— 015539. Open network for connecting excellence in complex systems. Departament de 
Física. SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. 
— LIFE02/NAT/E/8608. Programa LIFE. Estudio de las poblaciones de aves marinas en las 
islas Columbretes y en los islotes de Benidorm. ORO DE RIVAS, Daniel. 
— LIFE03 NAT/E/000061. Programa LIFE. Modelo demográfico de la metapoblación de 
gaviota de Audouin: factores locales y repercusión de las actuaciones de conservación. 
Influencia de las actividades pesqueras en la dinámica de poblaciones locales y en los 
procesos de emigración-inmigración. ORO DE RIVAS, Daniel. 
— 2004-04-4.3-F-099. INTERREG III B. Mytilos. Departament de Biologia. DEUDERO 
COMPANY, Salut. 
 
5.1.2. Projectes finançats pel Govern espanyol i pel Govern de les Illes Balears i altres 
accions 
 
Projectes finançats pel Govern espanyol 
 
— SAF2003-00232. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Minerval: un nuevo y potente fármaco 
antitumoral. Departament de Biologia. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. 
— SAF2004-05249. Ministeri d’Educació i Ciència. Bases moleculares del efecto hipotensor 
del ácido hidroxioleico. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut 
(IUNICS). ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. 
— REN2003-00024. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Islas en el interior de islas: 
identificación de unidades evolutivas en insectos amenazados endémicos de Canarias. 
Departament de Biologia. JUAN CLAR, Carles. 
— REN2003-03667. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Filogenia molecular de la subfamilia 
Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Departament de Biologia. PETITPIERRE 
VALL, Eduard. 
— REN2003-08432-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. La evolución en condiciones 
de insularidad: estudio genético y demográfico de la biodiversidad de las poblaciones de 
lagartijas baleares. Departament de Biologia. RAMON JUANPERE, Misericòrdia. 
— PI031218. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio 
farmacológico y molecular del efecto del minerval sobre la presión arterial. Departament de 
Biologia. ALEMANY ALONSO, Regina. 
— SAF2004-03685. Ministeri d’Educació i Ciència. La vía de señalización del receptor 
FAS/FADD en la adicción a opiáceos. Departament de Biologia. GARCÍA SEVILLA, Jesús 
A. 
— CGL2004-00838/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Análisis de secuencias multilocus 
en estudios de taxonomía, filogenia y evolución de pseudomonas. Departament de Biologia. 
GARCÍA-VALDÉS PUKKITS, Elena. 
— AGL2005-06927-C02-01/AGR. Ministeri d’Educació i Ciència. Optimización del uso del 
agua en la vid: regulación y control fisiológico y agronómico y efectos en la calidad del 
fruto. Departament de Biologia. MEDRANO GIL, Hipólito. 
— CTM2005-01783/MAR. Ministeri d’Educació i Ciència. Respuesta de comunidades 
microbianas marinas a contaminación por hidrocarburos: diversificación, funcionalidad y 



mecanismos genéticos de adaptación. Departament de Biologia. NOGALES FERNÁNDEZ, 
Balbina. 
— BFU2005-03102/BFI. Ministeri d’Educació i Ciència. Efecto de la sequía sobre la 
fotosíntesis y la respiración: aclimatación y recuperación. Departament de Biologia. 
FLEXAS SANS, Jaume. 
— AGL2005-06150/GAN. Ministeri d’Educació i Ciència. Desarrollo de estrategias de 
control de las poblaciones de culicoides (Diptera; Ceratopogonidae), vectores del virus de la 
lengua azul. Departament de Biologia. MIRANDA CHUECA, Miguel Ángel.  
— SAF2005-01466. Ministeri d’Educació i Ciència. Caracterización molecular de nuevos 
mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Departament de Biologia. ALBERTÍ 
SERRANO, Sebastià. 
— CGL2006-10893-C02-01/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Integrando la evolución, 
la ecología y la biología de los laceertidos insulares del Mediterráneo. Departament de 
Biologia. RAMON JUANPERE, Misericòrdia. 
— CGL2006-08810/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Filogenia molecular de la 
subfamilia Chrysomelinae con especial énfasis en la fauna australiana (Coleoptera, 
Chrysomelidae). Departament de Biologia. PETITPIERRE VALL, Eduard. 
— CGL2006-01365/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Factores evolutivos y 
biogeográficos en la adaptación a la vida subterránea: casos de estudio en invertebrados de 
los archipiélagos Balear y Canario. Departament de Biologia. JUAN CLAR, Carles. 
— PI05-1340. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio 
farmacológico y molecular del efecto de ácidos grasos naturales y modificados sobre la 
obesidad y patologías relacionadas. Biologia. VÖGLER, Bernhard Oliver. 
— 201/2004/1. Ministeri de Medi Ambient. Proyecto demostrativo para un parque integrado 
de depuración alternativa de aguas residuales y compostage de lodos de depuración. 
Departament de Biologia. MARTÍNEZ TABERNER, Antoni.  
— Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Caracterización, saneamiento y 
conservación del principal material vegetal vitícola de la isla de Mallorca (islas Baleares). 
Departament de Biologia. CIFRE LLOMPART, Josep. 
— Fundació Biodiversitat. Herbario virtual del mediterráneo occidental. Departament de 

Biologia. RITA LARRUCEA, Joan. 
 
Projectes finançats pel Govern de les Illes Balears 
 
— PRIB2004-10147. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Proteínas apoptóticas y 
mecanismo de acción de los fármacos opiáceos. Relevancia en la adicción a la heroína. 
Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). MIRALLES 
SOCIAS, Antoni.  
— PRIB2004-10319. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Identificación y tipado 
molecular de mycobacterias ambientales. Departament de Biologia. LALUCAT JO, Jordi. 
— 15AA/2004. Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Estudi de les 
bases moleculars de la pèrdua de massa muscular. Departament de Biologia. LLADÓ VICH, 
Jerònia.  
— Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears. 
Identificación y caracterización de nuevos mecanismos de resistencia bacteriana a los 
antimicrobianos. Departament de Biologia. ALBERTÍ SERRANO, Sebastià. 
— REN2003-01176. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Influencia de los factores ambientales 
sobre la estrategia reproductora y evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus thynnus L. 
1758) y especies afines en aguas de Baleares. ALEMANY LLODRÀ, Francesc X. 



— CGl2004-00223/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Estudio filogeográfico del 
endemismo vegetal tirrénico. MAYOL MARTÍNEZ, Maria. Centre: Universitat de Barcelona. 
Investigador de la UIB: Mus Amézquita, Maurici. 
— 034/2002 Ministeri de Medi Ambient. Diversidad genética y microespeciación en especies 
vegetales endémicas del parque nacional del archipiélago de Cabrera (Islas Baleares): 
implicaciones para la gestión. ROSSELLÓ PICORNELL, Josep A. Institut Botànic 
Cavanilles. Universitat de València. Investigador de la UIB: Mus Amézquita, Maurici. 
— BFU2005-00503. Ministeri d’Educació i Ciència. Efecto de los compromisos sobre la 
eficacia biológica de los virus de RNA. MOYA SIMARRO, Andrés. Universitat de València. 
Investigador de la UIB: Castro Ocón, José A. 
— SAF2005-00551. Ministeri d’Educació i Ciència. Mecanismos moleculares implicados en 
la muerte celular inducida por fármacos que reconocen específicamente el DNA. 
PORTUGAL MINGUELA, José: Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC). 
Investigadora de la UIB: Barceló Mairata, Francesca M. 
— BFI2003-04439. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Aproximación nutrigenómica 
funcional a la regulación del peso corporal. Departament de Biologia Fonamental i Ciències 
de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. 
— AGL2004-07496/ALI. Ministeri d’Educació i Ciència. Bases científicas de ingredientes 
alimentarios funcionales de potencial aplicación en la obesidad. Interrelaciones y aspectos 
mecanísticos de interés en la evaluación del balance beneficio/riesgo. Departament de 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. 
— DEP2005-00238-C04-02. Ministeri d’Educació i Ciència. Alimentos funcionales 
potenciadores de las defensas antioxidantes y su interacción con el entranamiento de 
deportistas. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PONS BIESCAS, 
Antoni. 
— AGL2006-04887/ALI. Ministeri d’Educació i Ciència. Nutrigenómica funcional en la 
obesidad. Efecto de componentes de la leche materna y nutrientes específicos durante el 
desarrollo postnatal temprano sobre la resistencia a la obesidad y sus complicaciones. 
Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. 
— PI05-1276. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio de la 
prevalencia de la obesidad infantil y juvenil en las Islas Baleares (estudio OBIB). Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut. TUR MARÍ, Josep Antoni. 
— PI05-2174. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum.: Fundamentos 
biológicos en la terapia de la obesidad. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU 
OLIVER, Andreu. 
— PI04-2294. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Poliformismos de 
genes candidatos de riesgo cardiovascular en la respuesta a la dieta mediterránea. Estudio 
de modelos animales de las bases moleculares que relacionan el estrés oxidativo con el 
proceso aterogénico. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PROENZA ARENAS, Ana 
María. 
— PI04-2377. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Implicación del 
estrés oxidativo inducido por una dieta hiperlipídica en la alteración de la sensibilidad y la 
secreción de insulina. Diferencias entre géneros. Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. 
LLADÓ SAMPOL, Isabel. 
— CAL03-060-C4-2. Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària. 
Estudio de las variables que afectan al mecanismo de formación de acrilamida durante el 
procesado industrial de alimentos, evaluación de su biodisponibilidad en alimentos. Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut. PICÓ SEGURA, Catalina. 



— PI060293. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Influencia del 
género en la función y biogénesis mitocondrial inducida por extrés oxidativo. Departament de 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. GIANOTTI BAUZÀ, Magdalena. 
— BSO2003-01844. Ministeri de Ciència i Tecnologia. ¿Hacia el sector ganadero 
sostenible? La ganadería en Mallorca en el tránsito del desarrollismo al postproductivismo. 
Departament de Ciències de la Terra. BINIMELIS SEBASTIÁN, Jaume. 
— CGL2005-07664-C02-02/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. Análisis de la irregularidad 
pluviométrica a diferentes escalas temporales en la península ibérica y Baleares y sus 
conexiones regionales. Departament de Ciències de la Terra. GRIMALT GELABERT, 
Miquel. 
— CGL2005-00537/BTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Análisis genético de plataformas 
carbonatadas mesozoicas y cenozoicas; la arquitectura de facies en función de los cambios 
de producción de sedimento y de acomodación. Departament de Ciències de la Terra. 
POMAR GOMÀ, Lluís. 
— SEJ2006-07256/GEOG. Ministeri d’Educació i Ciència. La funcionalización turística de 
las Islas Baleares (1955-2000): adaptación territorial y crisis ecológica del archipiélago. 
Departament de Ciències de la Terra. RULLAN SALAMANCA, Onofre. 
— CGL2006-11242-C03-01. Ministeri d’Educació i Ciència. El litoral carbonatado 
mediterráneo: morfogénesis kárstica y litoral y registros sedimentarios respectivos, como 
respuesta a la variabilidad paleoclimática cuaternaria. Departament de Ciències de la Terra. 
FORNÓS ASTÓ, Joan Josep.  
— REN2003-07906. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Sistemas de indicadores en la 
planificación sostenible del turismo: los recursos de agua en áreas turísticas litorales. VERA 
REBOLLO, José Fernando. Universitat d’Alacant. Investigador de la UIB: Rullan Salamanca, 
Onofre. 
— BHA2003-04785. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Sociedad y organización fiscal: los 
impuestos indirectos en el Reino de Mallorca (siglos XIV-XVI). Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts. CATEURA BENNÀSSER, Pau. 
— HUM2004-00750/HIST. Ministeri d’Educació i Ciència. Recursos y subsistencia en un 
medio insular mediterráneo. Las comunidades humanas baleáricas durante la prehistoria. 
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. GUERRERO AYUSO, Víctor 
Manuel. 
— HUM2005-03467/HIST. Ministeri d’Educació i Ciència. Oligarquías y grupos de poder en 
la Mallorca Moderna. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. JUAN 
VIDAL, Josep. 
— HUM2005-04035/ARTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Guillem Sagrera y la escultura 
arquitectónica del siglo XV. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. 
SABATER REBASSA, Sebastiana M. 
— HUM2005-05819/ARTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Pintura y crítica en las Islas 
Baleares (1898-1936). Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. 
CANTARELLAS CAMPS, Catalina. 
— HUM2006-01329. Ministeri d’Educació i Ciència. El crédito y el sistema financiero en el 
Reino de Mallorca (siglos XIV-XV). Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. 
CATEURA BENNÀSSER, Pau. 
— HUM2006-07725. Ministeri d’Educació i Ciència. La recuperación de la decoración 
mural en la arquitectura religiosa de las Islas Baleares. Departament de Ciències Històriques 
i Teoria de les Arts. GAMBÚS SAIZ, Mercè. 
— BHA2002-03830. Ministeri de Ciència i Tecnologia. La arquitectura fantástica en 
España. La creación espontánea, entre el surrealismo, el po y el art brut. RAMÍREZ 



DOMÍNGUEZ, Juan Antonio. Universitat Autònoma de Madrid. Investigador de la UIB: 
Seguí Aznar, Miquel. 
— HUM2005-04179/ARTE. Ministeri d’Educació i Ciència. Thesaurus Architecturae 
Hispaniae Mediaevalis. BANGO TORVISO, Isidro G. Universitat Autònoma de Madrid. 
Investigador de la UIB: Carrero Santamaría, Eduardo. 
— TIN2004-07926. Ministeri d’Educació i Ciència. Integración de escenarios virtuales con 
agentes inteligentes 3D. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. PERALES 
LÓPEZ, Francisco José. 
— BFM2003-05308. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Funciones de agregación sobre 
cadenas acotadas. Normas triangulares discretas. Aspectos teóricos y aplicaciones. 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. MAYOR FORTEZA, Gaspar. 
— TIC2003-06293. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Modelado de prestaciones de sistemas 
de tiempo real. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. PUIGJANER 
TREPAT, Ramon.  
— SEG2004-02229. Ministeri d’Educació i Ciència. Repudio en el intercambio de valores 
equitativo con servicios TTP. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Edifici 
Anselm Turmeda. FERRER GOMILA, Josep Lluís. 
— HUM2004-04992. Ministeri d’Educació i Ciència. La recuperación y catalogación del 
patrimonio científico de las Islas Baleares. Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica. BUJOSA HOMAR, Francesc. 
— MTM2005-08567. Ministeri d’Educació i Ciència. Modelos matemáticos para el 
tratamiento y análisis de imágenes y aplicaciones. Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica. COLL VICENS, Bartomeu. 
— TEC2005-00997/TCM. Ministeri d’Educació i Ciència. Diseño intercapas aplicado a 
sistemas basados en MIMO-MC/OFDM-CDMA adaptativo para redes integradas móviles de 
banda ancha. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. FEMENIAS NADAL, 
Guillem. 
— DPI2005-09001-C03-02. Ministeri d’Educació i Ciència. Guiado y posicionado de un 
AUV para inspección de cables y emisarios submarinos. Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica. OLIVER CODINA, Gabriel. 
— MTM2006-08322. Ministeri d’Educació i Ciència. Generación aditiva de normas 
triangulares sobre espacios de funciones. Aplicaciones. Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica. MAYOR FORTEZA, Gaspar. 
— MTM2006-05540. Ministeri d’Educació i Ciència. Operadores de agregación y sus 
funciones de implicación derivadas. Aplicaciones. Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica. TORRENS SASTRE, Joan. 
— TIN2006-02265. Ministeri d’Educació i Ciència. Calidad de servicio en el modelado de 
sistemas de información mediante ontologías. Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica. PUIGJANER TREPAT, Ramon. 
— TIN2004-0668C03. Ministeri d’Educació i Ciència  Innovación e integración de métodos 
para el desarrollo y gestión cuantitativa de proyectos software. DOLADO COSÍN, José 
Javier. Universitat del País Basc. Investigadora de la UIB: MAS PICHACO, Antònia. 
— BJU2003-01998. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Aspectos jurídicos de los medios de 
pago en el comercio electrónico. Departament de Dret Privat. MARTÍNEZ NADAL, 
Apol·lònia. 
— SEJ2006-04975. Ministeri d’Educació i Ciència. Información sanitaria y autonomía del 
paciente (tratamiento de datos personales y consentimiento informado). Departament de Dret 
Privat. GRIMALT SERVERA, Pedro. 



— SEJ2006-05872. Ministeri d’Educació i Ciència. El alojamiento turístico y sus especies: 
hacia la construcción de su estatuto jurídico público y privado. Departament de Dret Privat. 
TORRES LANA, José Ángel. 
— SEJ2006-03694. Ministeri d’Educació i Ciència. Derecho de sociedades y nuevas 
tecnologías. En particular, su aplicación a la organización y funcionamiento interno de la 
sociedad y sus órganos colegiados. Departament de Dret Privat. MARTÍNEZ NADAL, 
Apol·lònia. 
— SEJ2006-10284. Ministeri d’Educació i Ciència. Tratamiento integral de la violencia 
contra las mujeres y la ejercida en el ámbito intrafamiliar. Aspectos civiles, penales y 
procesales. Departament de Dret Privat. FERRER VANRELL, M. Pilar. 
— SEJ2006-03101. Ministeri d’Educació i Ciència. Turismo residencial. Aspectos 
económicos y jurídicos. Departament de Dret Privat. MUNAR BERNAT, Pedro A. 
— SEJ2006-11612/JURI. Ministeri d’Educació i Ciència. El nuevo Derecho Mercantil 
Internacional: nueva lex mercatoria y derecho uniforme. Departament de Dret Privat. 
ALCOVER GARAU, Guillem. 
— SEJ2004-07831/JURI. Ministeri d’Educació i Ciència. El impacto de la ampliación de la 
Unión Europea sobre la política común de extranjería. Departament de Dret Públic. GARAU 
JUANEDA, Lluís. 
— SEJ2006-03867. Ministeri d’Educació i Ciència. Cooperación y confrontación en el diseño 
de un nuevo sistema de seguridad colectiva: detección y análisis de las nuevas pautas de 
regulación y de institucionalización. Departament de Dret Públic. HUESA VINAIXA, M. 
Rosario. 
— SEJ2006-15174-C03-02. Ministeri d’Educació i Ciència. El derecho funcamental de la no 
discriminación por razón de edad: derecho interno y comunitario. Departament de Dret 
Públic. BALLESTER PASTOR, María Amparo.  
— SEJ2004-06649/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Historia económica del turismo 
de masas en España, 1940-2000: Las Islas Baleares y los contrastes mediterráneos. 
MANERA ERBINA, Carles. 
— SEJ2005-08783-C04-03/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Imposición Óptima 
Aplicada: una aplicación de la microsimulación. Departament d’Economia Aplicada. 
SPADARO, Amedeo. 
— SEJ2005-07781/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Modelización de procesos 
periódicos autorregresivos. Departament d’Economia Aplicada. SANSÓ ROSSELLÓ, 
Andreu. 
— PRIB2004-10095. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Modelització a partir de 
dades d’alta freqüència, de la relació entre el Turisme i algunes variables mediambientals i 
econòmiques. Departament d’Economia Aplicada. SANSÓ ROSSELLÓ, Andreu 
— PRIB2004-10142. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Competitividad de 
regiones turísticas, restricciones medioambientales y desarrollo sostenible. El caso de 
Baleares. Departament d’Economia Aplicada. REY-MAQUIEIRA PALMER, Javier. 
— SEJ2004-07530/ECON. Ministeri d’Educació i Ciència. Gobierno de la empresa: 
estructura de incentivos y eficiencia de mercados. Departament d’Economia de l’Empresa. 
CRESPÍ CLADERA, Rafel. 
— SEC2003-04438/ECO. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Sistemas contables de costes 
completos. Integración de costes medioambientales en los informes anuales de las empresas 
(InCoMIAE). LARRINAGA GONZÁLEZ, Carlos. 
— HUM2006-06108/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Teoría y práctica de la narrativa 
experimental catalana (1970-1985): análisis y estudio contextual. Departament de Filologia 
Catalana i Lingüística General. PONS JAUME, Margalida. 



— BFF2003-06288. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estudio de la oratoria del padre 
Jerónimo de Florencia (1565-1633) y edición crítica de sus sermones y oraciones fúnebres. 
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. GARAU AMENGUAL, Jaume. 
— BFF2003-04415. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Edición de materiales para el análisis 
de la autorrepresentación de la mujer en la poesía española (1939-1959). Departament de 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. PAYERAS GRAU, Maria. 
— HUM2004-05036/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Corpus digitalizado de textos 
bíblicos en español antiguo. Departament de Fiolologia Espanyola, Moderna i Llatina. 
ENRIQUE ARIAS, Andrés. 
— BFF2003-02586. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Edición de poéticas y de materiales 
para el estudio de la recepción de la poesía española entre 1939 y 2000. Departament de 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. DÍAZ DE CASTRO, Francisco J. 
— HUM2005-03913/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Los textos como fuente de 
información pragmática: estudio de la gestualidad en la antigüedad romana (II). 
Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. FORNÉS PALLICER, M. Antònia. 
— HUM2006-11654/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Edición de poéticas y de 
materiales para el estudio de la recepción de la poesía española entre 1939 y 2000 
(cotinuación). Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. DÍAZ DE CASTRO, 
Francisco J. 
— HUM2006-11438/FILO. Ministeri d’Educació i Ciència. Edición de materiales para la 
autorrepresentación de la mujer en la poesía española (1960-1980). Departament de 
Filologia Espanyola, Moderna i Llatina. PAYERAS GRAU, Maria. 
— BSO2003-06904-C03-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Identificación por MEG de 
patrones espaciales y temporales de activación de áreas cerebrales en la percepción visual 
compleja: hacia un modelo de la percepción estética. Aspectos evolutivos. Departament de 
Filosofia i Treball Social. CELA CONDE, Camilo José. 
— BFF2003-08156. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Antecedentes hispanos del método de 
la Janua Linguarum de Comenio. Departament de Filosofia i Treball Social. Edifici Ramon 
Llull. TORRES MARÍ, Francesc. 
— HUM2004-02295/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. Ruptura de la tradición. 
Nihilismo y transformación del tiempo y de la memoria en la formación de la consciencia 
actual. Departament de Filosofia i Treball Social. AMENGUAL COLL, Gabriel. 
— SEJ2004-04197/CPOL. Ministeri d’Educació i Ciència. Globalización, legitimidad 
democrática y sostenibilidad: crisis del estado del bienestar, cambios en la sociedad del 
trabajo y consecuencias de la modernidad. Departament de Filosofia i Treball Social. Edifici 
Ramon Llull. RIUTORT SERRA, Bernat. 
— HUM2005-07168/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. La función de los valores en la 
ciencia reguladora. Departament de Filosofia i Treball Social. LUJÁN LÓPEZ, José Luis. 
— HUM2005-07398/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. Edición, con traducción, estudios 
y notas de ‘Vida y doctrina de los filósofos ilustres’ de Diogenes Laercio. Departament de 
Filosofia i Treball Social. CASADESÚS BORDOY, Francesc. 
— HUM2006-12284/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. El principio de precaución en la 
evaluación de riesgos. Departament de Filosofia i Treball Social. LUJÁN LÓPEZ, José Luis. 
— HUM2006-11482/FISO. Ministeri d’Educació i Ciència. La comunidad judía de 
Amsterdam y Spinoza. Examen y edición de textos filosóficos escritos en castellano en la 
comunidad de Amsterdam del XVII contra Spinoza. Departament de Filosofia i Treball Social. 
BELTRAN MUNAR, Miquel Antoni. 
— PRIB2004-10057. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Proyecto de localización 
de los orígenes de la cultura material en el Mioceno Superior africano. Departament de 
Filosofia i Treball Social. CELA CONDE, Camilo José. 



— REN2003-09435. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Salidas de modelos de mesoscala a 
alta resolución: verificación y uso en cartografía climática. Departament de Física. 
CUXART RODAMILANS, Joan. 
— TIC2003-01075. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Desarrollo de nuevas estrategias de 
test para circuitos integrados CMOS RF. Departament de Física. GARCIA MORENO, 
Eugeni. 
— AYA2003-00123. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Oscilaciones en estructuras 
magnéticas de la corona solar. Departament de Física. BALLESTER MORTES, Josep Lluís. 
— FPA2004-03666. Ministeri d’Educació i Ciència. Fuentes de ondas gravitacionales. 
Departament de Física. BONA GARCIA, Carles. 
— CGL2005-07105-C03-01/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. Transcla parte III: Estudio 
de procesos por simulación numérica explícita y de mesoscala y su verificación. Departament 
de Física. CUXART RODAMILANS, Joan. 
— CGL2005-05681/CLI. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Aplicación de técnicas de 
predicción por conjuntos a episodios meteorológicos de gran impacto en el mediterráneo 
occidental. Departament de Física. HOMAR SANTANER, Víctor. 
— CGL2005-03918/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. Diseño de técnicas dinámico-
estadísticas para la predicción de precipitación y ciclones mediterráneos. Departament de 
Física. ROMERO MARCH, Romualdo. 
— TEC2005-07799-C02-01/MIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Dinámica y sincronización 
de láseres de semiconductor y aplicaciones. Departament de Física. Edifici Mateu Orfila i 
Rotger. MIRASSO SANTOS, Claudio Rubén. 
— TEC2005-05712/MIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Análisis estadístico de parámetros 
en circuitos digitales CMOS nanométricos: aplicación a métodos de diseño y test. 
Departament de Física. SEGURA FUSTER, Jaume Agapit. 
— MAT2005-00093. Ministeri d’Educació i Ciència. Nuevas aleaciones ferromagnéticas con 
memoria de forma: interacciones magneto-elásticas, efectos microestructurales, estabilidad y 
características funcionales. Departament de Física. PONS MORRO, Jaume. 
— FIS2005-02796. Ministeri d’Educació i Ciència. Información cuántica y dinámica 
electrónica en nanoestructuras. Departament de Física. CASAS AMETLLER, Montserrat. 
— TEC2006-04103/MIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Técnicas de test predictivas para 
circuitos integrados CMOS análogos. Departament de Física. GARCIA MORENO, Eugeni. 
— TRA2006-13318. Ministeri d’Educació i Ciència. Inspección autónoma de oleoductos, 
gasoductos, emisarios y cables submarinos. Departament de Física. CALVO IBÁÑEZ, Óscar 
Alberto. 
— AYA2006-07637. Ministeri d’Educació i Ciència. Sismología local y global de la 
atmósfera solar: un enfoque numérico. Departament de Física. BALLESTER MORTES, 
Josep Lluís. 
— CGL2006-12474-C03-01. Ministeri d’Educació i Ciència. Estudio de procesos en la capa 
límite atmosférica mediante simulación numérica explícita, de mesoscala y su verificación. 
Departament de Física. CUXART RODAMILANS, Joan. 
— FIT-330100-2006-92. Ministeri d’Indústria. Contribución española al proyecto 
PARACHUTE. Departament de Física. SEGURA FUSTER, Jaume A. 
— Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Sistema autoguiado de alta fiabilidad basado en 
hardware específico para persones con limitación automotriz. Departament de Física. 
SEGURA FUSTER, Jaume A. 
— PRIB2004-10145. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Aplicación de nuevas 
tecnologías de computación numérica en paralelo a la resolución de problemas astrofísicos. 
Departament de Física. OLIVER HERRERO, Ramon. 



— PRIB2004-9765. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Transportes y estados 
entrelazados en nanoestructuras. Departament de Física. SERRA CRESPÍ, Llorenç. 
— PI05-1503. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Trabajadoras 
latinoamericanas inmigrantes como cuidadoras: globalización, promoción y acceso a la 
salud. Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. BOVER BOVER, Andreu. 
— PI06/90141. Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Investigació de Serveis de Salut. 
Ministeri de Sanitat i Consum. Tabaquismo en enfermería comunitaria. Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia. PERICÀS BELTRAN, Jordi. 
— PI040612. Xarxes Temàtiques d’Investigació Cooperativa. Ministeri de Sanitat i Consum. 
Identificación y valoración de los registros de enfermería para población igual o mayor de 65 
años en Atención Primaria y Sociosanitaria, en relación con las caídas, incontinencia 
urinaria y lesiones por presión. FUENTELSAZ GALLEGO, Carmen. Hospital Vall 
d’Hebron. Investigador de la UIB: Gallego Caminero, Gloria. 
— PI040612. Xarxes Temàtiques d’Investigació Cooperativa. Ministeri de Sanitat i Consum. 
RIMARED. Red Temática de Investigación en Cuidados a Personas Mayores. Nodo 
subtemática de cuidados informales. MORENO CABAS, María Teresa. Investén. Instituto 
Carlos III. Investigador de la UIB: BOVER BOVER, Andreu. 
— PI042160. Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa. Ministeri de Sanitat i Consum. 
Identifiación y valoración de los registros de enfermeria para población igual o mayor de 65 
años en atención primaria y sociosanitaria, en relación con los cuidados informales. 
FUENTELSAZ GALLEGO, Carmen. Hospital Vall d’Hebrón. Investigadors de la UIB: 
BOVER BOVER, Andreu. 
— SEJ2005-06467/EDUC. Ministeri d’Educació i Ciència. Estandares e indicadores para 
analizar la calidad de vida del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad en su proceso educativo. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació. MUNTANER GUASP, Joan Jordi. 
— SEC2003-04206. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Modelos emergentes en entornos 
virtuales de educación superior. Estudio de elementos tecnológicos, organizativos, de 
enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales universitarios. Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M. 
— SEJ2006-10413. Ministeri d’Educació i Ciència. El ciberplagio entre los estudiantes 
universitarios. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. SUREDA 
NEGRE, Jaume. 
— SEJ2006-12616/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Desarrollo y cambio en las 
dificultades en la adquisición del lenguaje y su influencia en el aprendizaje de la lecto-
escritura. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. AGUILAR 
MEDIAVILLA, Eva. 
— TIC2003-09288-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. PLANET: plataforma de 
colaboración aumentada para el acceso y distribución de contenidos educativos. GARCÍA 
LÓPEZ, Pedro Antonio. Universitat Rovira i Virgili. URBINA RAMÍREZ, Santos. 
— BSO2003-08717. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Prevención del consumo de drogas en 
la familia: programa de competencia parental para drogodependientes en tratamiento. 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. ORTE SOCIAS, M. del Carme. 
— PRIB2004-9956. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Prevenció del consum de 
drogues en la família: programa de competència parental per a drogodependents en 
tractament. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. ORTE SOCIAS, M. del 
Carme. 
— BSO2003-04301. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Motivación deportiva y deportividad: 
interacciones y efectos sobre el compromiso o el abandono en futbolistas jóvenes. CRUZ 



FELIU, Jaume. Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadors de la UIB: Palou Sampol, 
Pere; Ponseti Verdaguer, F. Xavier.; Garcia Mas, Alexandre; Borràs Rotger, Pere Antoni. 
— DEP2005-00231-C03-02/ACTI. Ministeri d’Educació i Ciència. Factores determinantes 
para la práctica Fis.-Dep. y asociaciones probabilísticas entre variables Fis.-Dep. y de salud. 
Tipologías de estilos de vida de la población adulta y detección de poblaciones. RUÍZ JUAN, 
Francisco. Universitat d’Almeria. Investigador de la UIB: PALOU SAMPOL, Pere 
— SEJ2004-01332/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Evaluación del procesamiento de la 
información en el dolor crónico con resonancia magnética funcional. Departament de 
Psicologia. MONTOYA JIMÉNEZ, Pedro. 
— BFF2003-00129. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Cognición y representación en los 
enfoques alternativos al simbólico en ciencias cognitivas. Departament de Psicologia. 
GOMILA BENEJAM, Antoni. 
— BSO2003-06904-C03-03. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Identificación por MEG de 
patrones espaciales y temporales de activación de áreas cerebrales en la percepción visual 
compleja: hacia un modelo de la percepción estética. Aspectos clínicos. Departament de 
Psicologia. Investigador responsable: ROCA BENNÀSAR, Miquel A. 
— BSO2003-3885. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Madurez y envejecimiento en la 
flexibilidad cognitiva: parámetros electrofisiológicos y neuropsicológicos en la población 
normal. Departament de Psicologia. Investigador responsable: BARCELÓ GALINDO, 
Francesc. 
— SEJ2004-01363/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Evaluación de la atención 
sostenida y el control atencional en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH): una aproximación conductual, neuropsicológica y electrofisiológica. Departament 
de Psicologia. SERVERA BARCELÓ, Mateu. 
— BSO2003-06904-C03-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Identificación por MEG de 
patrones espaciales y temporales de activación de áreas cerebrales en la percepción visual 
compleja: hacia un modelo de la percepción estética. Aspectos cognitivos. Departament de 
Psicologia. MARTY BROQUET, Gisèle. 
— SEJ2005-00899/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Dinámica no lineal de la ansiedad: 
nueva perspectiva en la evaluación y el tratamiento de los trastornos fóbicos. Departament de 
Psicologia. LLABRÉS BORDOY, Jordi. 
— SEJ2005-05331/PSIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Cortisol en saliva: comparaciones 
entre una condición estresante y una condición no estresante. Departament de Psicologia. 
GARCÍA DE LA BANDA GARCÍA, Gloria. 
— SEJ2006-13291. Ministeri d’Educació i Ciència. Construcción y validación de un 
programa estandarizado para el tratamiento del tabaquismo. Influencia de las emociones 
negativas, las expectativas y la historia personal de la adicción tabáquica. Departament de 
Psicologia. PÉREZ PAREJA, F. Javier. 
— 57/05. Institut de la Dona. Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Del mito del amor 
romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja. Departament de Psicologia. BOSCH 
FIOL, Esperança. 
— PRIB2004-10136. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Detección del 
deterioro cognitivo leve en el envejecimiento normal y patológico. Departament de 
Psicologia. BARCELÓ GALINDO, Francesc. 
— CTQ2004-01201/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Desarrollo de métodos 
automáticos en flujo para la monitorización y control de biorreactores y depuradoras de 
aguas residuales. Departament de Química. CERDÀ MARTÍN, Víctor. 
— CTQ2004-02375/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Lantánidos en catálisis 
enantioselectivas. Departament de Química. SAÁ RODRÍGUEZ, José Manuel. 



— AGL2003-03889. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Recursos i tecnologies 
agroalimentàries. Influencia de las variables de proceso en la obtención de fibra alimentaria. 
Enriquecimiento en fibra de productos cárnicos crudos curados. Departament de Química. 
ROSSELLÓ MATAS, Carme. 
— BQU2003-02592. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Inactivación y modelado molecular 
de serin-enzimas. Beta-lactamasas de la clase D y elastasas. Departament de Química. 
MUÑOZ IZQUIERDO, Francisco. 
— BQU2003-01659. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estudios sobre nucleación 
heterogénea en la litiasis renal oxalocálcica. Etiología y diagnóstico. Departament de 
Química. GRASES FREIXEDAS, Felicià. 
— TRA2004-02460/TMAR. Ministeri d’Educació i Ciència. Caracterización de zonas de 
refugio para buques siniestrados que transportan hidrocarburos: aplicación a las Islas 
Baleares. Departament de Química. BERGUEIRO LÓPEZ, José Ramón. 
— CTQ2004-03256/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Desarrollo de sistemas 
automáticos inteligentes para la determinación de analitos de interés medioambiental. 
Departament de Química. ESTELA RIPOLL, Josep Manuel. 
— CTQ2005-00250/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Inhibición selectiva de enzimas 
que presentan el PLP como cofactor. Departament de Química. MUÑOZ IZQUIERDO, 
Francisco. 
— MAT2005-05350. Ministeri d’Educació i Ciència. Materiales porosos para la detección, 
adsorción y depósito de gases. Departament de Química. OTERO AREÁN, Carlos. 
— CTQ2005-08989-C02-01/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Diseño, síntesis y 
evaluación de estructuras supramoleculares funcionales: sensores, receptores y dispositivos 
moleculares. Departament de Química. DEYÀ SERRA, Pere M. 
— AGL2006-14146-C02-02/ALI. Ministeri d’Educació i Ciència. Secado intermitente de 
productos alimentarios: influencia de las variables de proceso en la calidad del producto 
final. Departament de Química. ROSSELLÓ MATAS, Carme. 
— CTQ2006-09339/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Diseño de nuevas moléculas 
derivadas de purinas y primidinas N-Sustituidas y estudio de su química de coordinación con 
iones metálicos: búsqueda de nuevas estructuras bioactivas. Departament de Química 
TERRON HOMAR, Àngel. 
— CTQ2006-01851/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Diseño y validación de nuevos 
sistemas de tratamiento de muestra directamente acoplados a espectrómetros de masas. 
Departament de Química. MARCH ISERN, Joan Gabriel. 
— CTQ2006-05640/BQU. Ministeri d’Educació i Ciència. Estudio de los mecanismos de 
calcificación de los tejidos blandos. Cálculos renales papilares. Calcificaciones 
cardiovasculares. Departament de Química. GRASES FREIXEDAS, Felicià. 
— 1A/2005R. Conselleria d’Agricultura i Pesca. Caracterització química, física i sensorial 
del formatge mallorquí. Departament de Química. ROSSELLÓ MATAS, Carme. 
— FIS2004-00953. Ministeri d’Educació i Ciència. Cooperación y fenómenos no lineales en 
sistemas complejos extendidos 2. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats. Investigador 
responsable: SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. 
— FIS2004-05073-C04-03. Ministeri d’Educació i Ciència. Fenómenos emergentes en redes 
biológicas con interacciones complejas. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
TORAL GARCÉS, Raúl. 
— BSO2003-01960. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Modelos matemáticos aplicados al 
estudio de la demografía y dinámica de poblaciones de organismos amenazados: una 
aproximación poblacional y metapoblacional. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
(IMEDEA). ORO DE RIVAS, Daniel. 



— BOS2003-05198-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Análisis intraespecífico de la 
diversidd génica de Salinibacter ruber. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
ROSSELLÓ MORA, Ramon. 
— VEM2003-20565. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Caracterización de la microbiota 
autóctona degradadora del fuel del Prestige y de su potencial de biorremediación. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). LALUCAT JO, Jordi. 
— 050/2002. Ministeri de Medi Ambient. Impacto de los herbívoros exóticos en las 
comunidades vegetales del Parque Nacional de Cabrera: umbrales de degradación, análisis 
de riesgos y plan de gestión integrada. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
TRAVESET VILAGINÉS, Anna. 
— REN2003-06962/GLO. Ministeri de Medi Ambient. Efecto de las especies invasoras en 
las redes de polinización: ¿favorece la abundancia de especies súper-generalistas la invasión 
de los ecosistemas insulares?. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
SANTAMARÍA GALDÓN, Luis E. 
— 55/2002. Ministeri de Medi Ambient. Regresión de praderas de Posidonia oceánica y 
calidad ambiental en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera: causas, magnitud, 
distribución y posibles estrategias de remediación. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
(IMEDEA). MARBÀ BORDALBA, Núria. 
— REN2003-07787-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Desarrollo de una 
plataforma de observación oceánica móvil y autónoma. Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA). ÁLVAREZ DÍAZ, Alberto. 
— REN2002-00450. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estructuración, demografía y 
conservación de la comunidad de aves marinas en el mediterráneo occidental: compración 
con otras comunidades. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GONZÁLEZ 
FORERO, Manuela. 
— CTM2005-05694-C03-01/MAR. Ministeri d’Educació i Ciència. Vanimedat (I): 
caracterización de la variabilidad del nivel del mar. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
(IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 
— FIS2006-09966. Ministeri d’Educació i Ciència. Sistemas complejos entre la Física y la 
Biología. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). MATIAS MURIEL, Manuel A. 
— POL2006-11139-C02-01/CGL. Ministeri d’Educació i Ciència. Contribución española al 
proyecto internacional ‘synoptic antarctic shelf slope interactions study’. Caracterización 
espacial. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 
— CGL2006-04325/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Hacia una integración de 
parámetros demográficos y genéticos en el análisis de viabilidad de poblaciones (PVA) en 
ecología y conservación. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). ORO DE 
RIVAS, Daniel. 
— CGL2006-09719/BOS. Ministeri d’Educació i Ciència. Pseudomonas stutzeri como 
organismo modelo en especiación bateriana. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
(IMEDEA). LALUCAT JO, Jordi. 
— TEC2006-10009/MIC. Ministeri d’Educació i Ciència. Dispositivos fotónicos para 
comunicaciones basadas en caos. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
COLET RAFECAS, Pere. 
— CTM2005-01434. Ministeri d’Educació i Ciència. Macroalgas marinas invasoras en las 
islas Baleares: evaluación de riesgos y efectos en comunidades bentónicas. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TERRADOS MUÑOZ, Jorge.  
— CTM2004-06842-CO3-02. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Remolinos oceánicos y 
deposición atmosférica: efectos biológicos y biogeoquímicos en aguas superficiales del 
océano Atlántico Este. AGUSTÍ REQUENA, Susana. 



— VEM2003-20052. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Las aves marinas como 
bioindicadoras espacio-temporales de contaminación por el vertido del buque Prestige en el 
litoral gallego. ORO DE RIVAS, Daniel. 
— VEM2003-20075-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Biodegradación anaerobia 
de residuos de petróleo por bacterias sulfatorreductoras y biodiversidad en la eliminación 
microbiana de crudo en sedimentos marinos. ROSSELLÓ MORA, Ramon. 
— VEM2003-20577-C14-08. Ministeri de Ciència i Tecnologia. OPSDAS. Sistema de 
predicción oceánica con asimilación de datos en tiempo real. TINTORÉ SUBIRANA, 
Joaquim. 
— CGL2004-04612/BTE. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Cronología y causas de las 
extinciones de vertebrados autóctonos en Canarias y Baleares: un análisis comparativo. 
ALCOVER TOMÀS, Josep A. 
— CGL2004-04884-C02-01. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Determinantes de la 
invasibilidad de los ecosistemas. Papel de los mutualismos planta-animal. TRAVESET 
VILAGINÉS, Anna. 
— TEC2006-13887-C05-03/TCM. Ministeri d’Educació i Ciència. Desarrollo de técnicas de 
Banda-Ultra-Ancha mediante pulsos generados por diodos láser: aplicación a las 
comunicaciones ópticas inalámbricas. LÓPEZ HERNÁNDEZ, Francisco José. Universitat 
Politècnica de Madrid. Investigador de la UIB: BALLE MONJO, Salvador. 
— BFM2003-00771. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Modelos algebraicos, gráficos y 
borrosos en biología molecular. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut 
(IUNICS). ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc A. 
— PI04-0196. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Neuroquímica, 
farmacología y genética de la depresión. Regulación molecular y farmacológica de los 
alfa2A-adrenoceptores y repectores 5-HT2A en plaquetas de pacientes con depresión mayor. 
Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). Investigador 
responsable: GARCÍA SEVILLA, Jesús Andrés. 
— PI04-1507. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Efectos de 
citoquinas proinflamatorias sobre células musculares y motoneuronas: implicaciones en la 
etiopatología de la pérdida de masa muscular en pacientes con EPOC. Institut Universitari 
d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). Investigador responsable: OLMOS 
BONAFÈ, Gabriel. 
— PI04-1829. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Papel de las 
proteínas surfactantes en las infecciones respiratorias agudas y crónicas por Pseudomonas 
aeruginosa. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). 
ALBERTÍ SERRANO, Sebastià. 
— PI03-0632. Fons d’Investigacion Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Mecanismos 
celulares y moleculares implicados en la degeneración de motoneuronas. Modulación por 
oxígeno. LLADÓ VICH, Jerònia. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut 
(IUNICS)-Hospital Universitari Son Dureta. Investigador de la UIB: Olmos Bonafè, Gabriel. 
— PI05-0353. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Modulación por 
cocaina y opiáceos del complejo apoptótico Fas/FADD/caspasas en la corteza prefrontal de 
adictos humanos. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). 
GARCIA SEVILLA, Jesús A. 
— PI05-1189. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Estudio de vías 
funcionales en enfermedades psiquiátricas. Subproyecto Mallorca. Transtornos bipolares. 
Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). ROCA BENNÀSAR, 
Miquel Àngel. 
— PI05-1886. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Tratamiento 
cognitivo conductual de pacientes con transtorno de somatización abreviado (SSI, 4,6) en 



atención primaria. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). 
GILI PLANAS, Margalida. 
— MTM2006-07773. Ministeri d’Educació i Ciència. Programa nacional de matemàtiques. 
Comparación de grafos en biología molecular y celular. Institut Universitari d’Investigacions 
en Ciències de la Salut (IUNICS). ROSSELLÓ LLOMPART, Francesc A. 
— PI060371. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Papel de Fox03a 
en el desarrollo de linfomas no-Hodkin y su potencial como diana de nuevos fármacos 
antitumorales. Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). 
FERNÁNDEZ DE MATTOS, Sílvia. 
— PI060680. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Interrelaciones 
entre excitotoxicidad y neuroinflamación en la esclerosis lateral amiotrófica. Institut 
Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). LLADÓ VICH, Jerònia. 
— PI060266. Fons d’Investigació Sanitària. Ministeri de Sanitat i Consum. Papel del extrés 
oxidativo en la respuesta de la célula cancerosa al tratamiento antitumoral y su modulación 
por hormonas sexuales y elementos pro-/antioxidantes. Institut Universitari d’Investigacions 
en Ciències de la Salut (IUNICS). ROCA SALOM, Maria Pilar. 
— PRIB 2004-10152. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Identificación y 

caracterización de nuevos mecanismos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. 
Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). ALBERTÍ 
SERRANO, Sebastià. 

 
Accions integrades 
 
— HU2004-0010: Plasma dynamics and wave phenomena in solar prominences. OLIVER 
HERRERO, Ramon. Física. 
— Hispanoportuguesa. Estructura clonal de poblaciones de macrófitos marinos. DUARTE 
QUESADA, Carlos M. IMEDEA. 
— Hispanoitaliana. Chemical or biologically interacting substances transported by 
chaotic flows. LÓPEZ SÁNCHEZ, Cristóbal. IMEDEA. 
 — HA2003-0146. Hispanoalemanya. Dynamical systems approach to ocean transport. 
HERNÁNDEZ GARCIA, Emilio. IMEDEA. 
— HA2003-0077. Hispanoalemanya. Modelling complex systems as dynamical networks 

with non-linear units. MARTÍNEZ EGUÍLUZ, Víctor. IMEDEA. 
 
Accions complementàries 
 
— SAF2002-11011-E. Red de excelencia europea en nutrigenómica. Departament de 
Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. PALOU OLIVER, Andreu. 
— TIC2002-10743-E. An automatic human model animation environment for augmented 
reality interaction. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. PERALES LÓPEZ, 
Francisco José. 
— TIN2004-20295-E. Third International Workshop on Articulated Motion and Deformable 
Objects (AMDO’2004). Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. GONZÁLEZ 
HIDALGO, Manuel. 
— TIN2005-24057-E. Wosp 2005. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. 
PUIGJANER TREPAT, Ramon. 
— SEJ2004-20080-E. XII Encuentro de Economía Pública. Departament d’Economia 
Aplicada. SPADARO, Amedeo. 
— SEJ2004-21574-E. VI International Workshop on Corporate Governance and Investment. 
Departament d’Economia de l’Empresa. CRESPÍ CLADERA, Rafel. 



— REN2001-5431-E. Towards sustainable water use on mediterranean islands: adressing 
conflicting demands and varyng hidrological, social and economic conditions (MEDIS). 
Departament de Física. ALONSO OROZA, Sergio. 
— REN2002-12052-E/CLI. Red ibérica para la investigación y desarrollo de aplicaciones en 
base al modelo atmosférico MM5 (fase 2). Departament de Física. ROMERO MARCH, 
Romualdo. 
— FIS2004-23022-E. International workshop on correlations in quantum systems: quantum 
dots, quantum gases. Departament de Física. CASAS AMETLLER, Montserrat. 
— SEJ2004-22002-E. Niños y niñas rechazados en el contexto escolar. Departament de 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. SUREDA GARCIA, Immaculada. 
— SEJ2004-21664-E. Red temàtica: avances en la investigación sobre el TDAH. 
Departament de Psicologia. SERVERA BARCELÓ, Mateu. 
— OTR2003-0098-B-C02.  Plan de acción coordinado de las OTRIS de Baleares. Oficina de 
Suport a la Recerca. TURNES PALOMINO, Gemma. 
— DEP2006-26307-E. II Simposium Internacional de Actividad Física: Motivación y 
Dinàmica de Equipos. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. PALOU 
SAMPOL, Pere. 
— FIS2005-25317-E. Red temàtica de relatividad y gravitación. Departament de Física. 
SINTES OLIVES, Alícia M.  
— REN2002-12249-E. Mediterranean ocean forecasting system: toward environmental 
predictions (MFSTEP). Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). TINTORÉ 
SUBIRANA, Joaquim. 
— REN2002-11198-E. Apoyo al programa de intervención científica en I+D para la acción 
estratégica contra vertidos marinos. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
MORALES NIN, Beatriz. 
— BFM2002-12792-E. Leyes de escala y topología de redes funcionales cerebrales. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). MARTÍNEZ EGUÍLUZ, Víctor. 
— CTM2005-23775-E. Técnicas moleculares para la cuantificación de la biodiversidad total 
de eucariotas que integran los ecosistemas marinos. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats 
(IMEDEA). TERRADOS MUÑOZ, Jorge. 
— CTQ2006-26298-E/BQU. Red Casi. Departament de Química. SAÁ RODRÍGUEZ, José 

M. 
 
Accions especials 
 
— Accions especials del Govern Balear. Desarrollo farmacológico y transferencia industrial 
del ácido 2-hidroxioleico. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. Departament de Biologia. 
— Accions especials del Govern Balear. Valoración económica de los valores de no-uso: 
aspectos metodológicos y empíricos. RIERA FONT, Antoni. Departament d’Economia 
Aplicada. 
— Accions especials del Govern Balear. Manteniment de la xarxa de recerca sobre 
modelització de dades turístiques d’alta freqüència. SANSÓ ROSSELLÓ, Andreu. 
Departament d’Economia Aplicada. 
— Accions especials del Govern Balear. Estudi de la reactivitat química i enzimàtica de la 
vitamina B6 i de les seves aplicacions biològiques (VITB6). VILANOVA CANET, Bartomeu. 
Departament de Química. 
— Accions especials del Govern Balear. La rellevància de l’educació científica. 
VÁZQUEZ ALONSO, Ángel. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l’Educació. 



— Accions especials del Govern Balear. Red temática de procesos alimentarios. ROSSELLÓ 
MATAS, Carme. Departament de Química. 
— Accions especials del Govern Balear. Técnicas moleculares para la cuantificación de la 
biodiversidad total de eucariotas que integran los ecosistemas marinos. TERRADOS 
MUÑOZ, Jorge. IMEDEA. 
— Accions especials del Govern Balear. Suport al projecte de localització dels orígens de la 
cultura material en el Miocè Superior africà. CELA CONDE, Camilo José. Departament de 
Filosofia i Treball Social. 
— Accions especials del Govern Balear. Estudi de la reactivitat química i enzimàtica de 
la vitamina B6 i de les seves aplicacions biològiques. VILANOVA CANET, Bartomeu. 
Departament de Química. 
— Accions especials del Govern Balear. Consolidació del projecte d’herbari virtual del 
mediterrani. RITA LARRUCEA, Joan. Departament de Biologia. 
— Accions especials del Govern Balear. Organització de la I Jornada de Proliferació 
Cel·lular i Càncer. FERNÁNDEZ DE MATTOS, Sílvia. Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut. 
— Accions especials del Govern Balear. Simposi Partits Polítics, Organitzacions Patronals i 
Sindicats en el Segle XX. SERRA BUSQUETS, Sebastià. Departament de Ciències 
Històriques i Teoria de les Arts. 
— Accions especials del Govern Balear. Seminari de Presentació de Projectes de Tesi del 
Doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient. JUANEDA SAMPOL, C. Nativitat. 
Departament d’Economia Aplicada. 
— Accions especials del Govern Balear. Second International Conference Tourism 
Economics. AGUILÓ PÉREZ, Eugeni. Departament d’Economia Aplicada. 
— Accions especials del Govern Balear. Seminario Iberoamericano sobre Gestión 
Medioambiental de la Actividad Turística. LLULL GILET, Antoni. Departament 
d’Economia de l’Empresa. 
— Accions especials del Govern Balear. AEDEM 2006, XX Congreso Anual. XVI Congreso 
Hispano Francés de la Asociacion Europea de Dirección y Economia de la Empresa. 
MARTORELL CUNILL, Onofre. Departament d’Economia de l’Empresa. 
— Accions especials del Govern Balear. XII Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Semiótica. TRAPERO LLOBERA, Ana Patricia. Departament de Filologia 
Espanyola, Moderna i Llatina. 
— Accions especials del Govern Balear. 43 Congrés de Filòsofs Joves: Filosofia i 
Tecnologia. VALDIVIELSO NAVARRO, Joaquín. Departament de Filosofia i Treball 
Social. 
— Accions especials del Govern Balear. Spanish Relativity Meeting — ERE2006. CAROT 
GINER, Jaume Jesús. Departament de Física. 
— Accions especials del Govern Balear. Jornades de Col·laboració Internacional de 
Doctorats en Infermeria. BOVER BOVER, Andreu. Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. 
— Accions especials del Govern Balear. Mejora de la calidad de vida de pacientes de 
la Unidad Pediátrica de Semicríticos de Son Dureta. VERGER GELABERT, Sebastià. 
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. 
— Accions especials del Govern Balear. Jornadas de Estudio y Debate: El título de Grado en 
Educación Social. MARCH CERDÀ, Martí Xavier. Departament de Pedagogia i Didàctiques 
Específiques. 
— Accions especials del Govern Balear. II Simposium Internacional d’Activitat Física. 
PALOU SAMPOL, Pere. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. 
— Accions especials del Govern Balear. Red Temàtica: Neurociencia Cognitiva y 
Envejecimiento. BARCELÓ GALINDO, Francisco. Departament de Psicologia. 



— Accions especials del Govern Balear. Grupo Interdisciplinar para el Estudio del Estrés y 
la Salud. GARCÍA DE LA BANDA GARCÍA, Gloria. Departament de Psicologia. 
— Accions especials del Govern Balear. Projecte de xarxa web per a la revista de Psicologia 
del Deporte on line. GARCIA MAS, Alexandre. Departament de Psicologia. 
— Accions especials del Govern Balear. Constitución y consolidación del grupo 
iberoamericano de investigación en evaluación de actitudes relacionadas con la 
ciencia, la tecnología y la sociedad. MANASSERO MAS, Maria Antònia. Departament 
de Psicologia. 
— Accions especials del Govern Balear. Consolidación de un grupo interdisciplinario en 
investigación neurobiológica del dolor. MONTOYA JIMÉNEZ, Pedro. Departament de 
Psicologia. 
— Accions especials del Govern Balear. Constitución y primera jornada de la Red Temàtica 
de Catàlisi Asimètrica (Red CASI). SAÁ RODRÍGUEZ, José Manuel. Departament de 
Química. 
— Accions especials del Govern Balear. Mobilitat i estades per la consolidació i 
manteniment del programa de doctorat amb menció de qualitat. GAMBÚS SAIZ, Mercè. 
Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. 
— Accions especials del Govern Balear. Quality of service engineering in ambient intelligent 
spaces (QUOSA). JUIZ GARCÍA, Carlos. Departament de Ciències Matemàtiques i 
Informàtica. 
— Accions especials del Govern Balear. Poliformismos de genes candidatos como 
factores de riesgo cardivascular. Papel de la dieta mediterránea. PROENZA 
ARENAS, Ana María. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. 
— Accions especials del Govern Balear. Estudio mediante resonancia magnética funcional de 
la activación cerebral visual en sujetos esquizofrénicos ante estímulos estéticos. ROCA 
BENNÀSSAR, Miquel. Departament de Psicologia. 
— Red Temática CLIVAR: Climate Variability. TINTORÉ SUBIRANA, Joaquim. 
— REN2002-12659-E. Estudio piloto de marcado individual de Merluza (Merluccius 
Merluccius) en el Mar Balear. MORALES NIN, Beatriz. 
— AGL2004-22480-E. Native perennial forage plants for sustainability of farming systems in 
the western mediterranean. Departament de Biologia. CIFRE LLOMPART, Josep. 
— SAF2004-22971-E. Reunión para la preparación de un proyecto para el VI Programa 
Marco ‘Terapia Lipídica’. Departament de Biologia. ESCRIBÁ RUIZ, Pablo Vicente. 
— SEJ2004-22042-E. L’influence des sources sur l’unite et la fragmentation du droit 
international. Departament de Dret Públic. HUESA VINAIXA, M. Rosario. 
— SEJ2004-20080-E. XII Encuentro de Economía Pública. Departament d’Economia 
Aplicada. SPADARO, Amedeo. 
— FIS2004-23022-E. VI International Workshop on Corporate Governance and Investment. 
Departament d’Economia de l’Empresa. CRESPÍ CLADERA, Rafel. 
— SEJ2004-22002-E. Niños y niñas rechazados en el contexto escolar. Departament de 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació. SUREDA GARCIA, Immaculada. 
— SEJ2004-22002-E. Red temàtica: avances en la investigación sobre el TDAH. 
Departament de Psicologia. SERVERA BARCELÓ, Mateu. 
— CTM2004-21423-E. XXI Jornadas Científicas del Mediterráneo: El Papel de los Océanos 
en el Clima. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 
— CGL2004-20995-E. Preparación de la contribución española al proyecto Ianzone. Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). GOMIS BOSCH, Damià. 
— Acció COST 267. Semiconductor devices for signal processing. Departament de Física. 
BALLE MONJO, Salvador. 



  Acció COST 722. Short-range forecasting methods of fog, visibility and low clouds. 
Departament de Física. CUXART RODAMILANS, Joan. 
— Acció COST 858. Biotic and abiotic stress: grapevine defense mechanism and grape 
development. Departament de Biologia. MEDRANO GIL, Hipólito. 
— Acció COST P10. Physics of risk. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA). 
SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. 
— RII3-CT-2003-506222. Structuring the European Research Area Specific Programme. 
Integrated large infrastructures for astroparticle science (ILIAS). Departament de Física. 
SINTES OLIVES, Alícia Magdalena. 
— STOCHDYN: Stochastic Dynamics. Fundamentals and Applications. Institut Mediterrani 
d’Estudis Avançats (IMEDEA). SAN MIGUEL RUIBAL, Maximino. 
— Projecte AECI. Desarrollo de métodos automáticos para la especiación de compuestos 
nitrogenados y fosforados. Aplicación al análisis de aguas residuales. Departament de 
Química. CERDÀ MARTÍN, Víctor. Laboratori d’Espectroscòpia Molecular. Departament de 
Química. Facultat de Ciències. Universitat de Los Andes. Núcleo de la Hechicera. Mérida. 
Veneçuela. 
— SSP/STREP/01/0181. Risk analysis for Phytophthora ramorum, a recently recognised 
pathogen threat to Europe and the cause of Sudden Oak Death in the USA. RAPRA. 
DESCALS CALLISEN, Enrique. IMEDEA. 
— Projecte Intramural núm. 200430E014. Desarrollo de nuevas técnicas de detección 
temprana de estrés de angiospermas marinas: actividad meristemática. DUARTE 
QUESADA, Carlos M. IMEDEA. 
— Projectes d’I+D. Ministeri de Salut del Canadà. International double blind study for 
the identification of Pseudomonas species. LALUCAT JO, Jordi. Departament de 
Biologia.  
— PTR1995-0810-OP. Projecte PETRI. Aplicación de nuevas metodologías de análisis de 
imagen en el desarrollo de un programa comercial de la plataforma IPP para el estudio de 
otolitos: age and shape. MORALES NIN, Beatriz. IMEDEA. 
— Fundación Biodiversidad. Herbario virtual del mediterráneo occidental. RITA 
LARRUCEA, Joan. Departament de Biologia.  
— CBP.EAP.CLG 982075. Projecte NATO. Advanced analysis techniques tools for 
optimization of micro/nano electromagnetics systems (MEMS/NEMS). GARCIA MORENO, 
Eugeni. Departament de Física.  
— Eivissa-CREA. FERRER PÉREZ, Victòria. Departament de Psicologia.  
— Equilibrio. SALINAS IBÁÑEZ, Jesús M. Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació.  
— Projecte bilateral amb Argentina CSIC-CONICET. 2005AR004. Estados entrelazados y 
puertas cuánticas. Departament de Física.  
— II-05-051 EC. X-ray diffraction study of membrace structure-modifying lipids: interest in 
the modulation of blood pressure by lipid therapy. Departament de Biologia Fonamental i 
Ciències de la Salut. BARCELÓ MAIRATA, Francesca M. 
 



5.2. Tesis doctorals dipositades 
 

Data Director/s Departament/s Autor/a Títol 
02-10-06 Dr. Eugeni Garcia 

Dr. Miquel Roca 
Física Rodrigo Picos 

Gayà 
Advanced test of analog and 
digital mosfet circuits 

02-10-06 Dra. Ana M. Proenza 
Dra. Isabel Lladó 

Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Elena Thomàs 
Moyà 

Efecte de l’estrès oxidatiu associat 
a la dieta sobre l’activitat 
paraoxonasa 1 sèrica de rata i els 
factors que la modulen 

03-10-06 Dr. Francisco J. 
Perales 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

José María Buades 
Rubio 

Un sistema automático para la 
detección, modelización y 
seguimiento del cuerpo humano 
para la interacción en entornos 
virtuales 

04-10-06 Dr. Miquel Palmer IMEDEA Marta Linde 
Medina 

Adaptaciones, exaptaciones y el 
estudio de la forma 

05-10-06 Dr. Jesús Salinas Pedagogia 
Aplicada i 
Psicologia de 
l’Educació 

Bárbara de Benito 
Crosetti 

Diseño y validación de un 
instrumento de selección de 
herramientas para entornos 
virtuales basado en la toma de 
decisiones multicriterio 

13-10-06 Dra. Maria D. 
Forteza 
Dra. Maria T. Adame 

Pedagogia 
Aplicada i 
Psicologia de 
l’Educació 

Antoni Bauzà 
Sampol 

L’orientació i la intervenció 
psicopedagògica en els centres 
d’educació secundària de les Illes 
Balears. Estudi de la situació 
actual des de la perspectiva dels 
orientadors i propostes de millora 

06-11-06 Dr. Francesc 
Casadesús 

Filosofia i Treball 
Social 

Antoni Bordoy 
Fernández 

Les arrels de la metafísica 
lul·liana. Anàlisi de la influència 
de la tradició neoplatònica dins la 
filosofia lul·liana 

07-11-06 Dr. Víctor Cerdà 
Dr. Rafael Forteza 

Química Luz Olivia Leal 
Quezada 

Métodos de análisis en flujo para 
la determinación y expectación de 
elementos traza de interés 
ambiental 

04-11-06 Dr. Claudio R. 
Mirasso 
Dr. Raúl Toral 

Física Iancyel Gomes da 
Silva 

Aspectos de sincronización en un 
sistema caótico 

07-11-06 Dr. Pere Colet Física Yanne Chembo 
Konomou 

Nonlinear dynamics of 
semiconductor laser sistems with 
feedback: Applications to optical 
chaos cryptography, radar-
frequency generation and 
transverse-mode control 

09-11-06 Dr. Raúl Toral Física Claudio Juan 
Tessone 

Synchronisation and collective 
effects in extended stochastic 
systems 



Data Director/s Departament/s Autor/a Títol 
13-11-06 Dr. Antoni Oliver Biologia Carles Juan 

Nicolau 
Resistencia a β-lactámicos en 
Pseudomonas aeruginosa: bases 
moleculares de la hiperproducción 
de la cefalisporinasa cromosómica 
AmpC 

16-11-06 Dr. Antoni J. Colom Pedagogia i 
Didàctiques 
Específiques 

Juan Jiménez 
Castillo 

El analfabetismo funcional en las 
Islas Baleares 

28-11-06 Dr. Pablo V. Escribá Biologia Jesús Casas 
Rodríguez 

Interacción de proteínas G con 
membranas lipídicas modelo 

05-12-06 Dra. Patrícia Trapero 
Dra. Suzana M. 
Coelho 

Filologia 
Espanyola, 
Moderna i Llatina 

Jolanta Rekawek El glamour de una nación sin 
corbata. Performance y Teatro en 
el Cine de Glauber Rocha: 
Barravento (1961) y O dragao da 
maldade contra o santo guerreiro 
(1969) 

07-12-06 Dra. Ana M. Proenza 
Dr. Antoni Obrador 

Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Josep Reynés 
Moreno 

Poliposis Adenomatosa Familiar 
en la isla de Mallorca 

09-01-07 Dra. Anna Traveset 
Dr. Hipólito Medrano 

IMEDEA Javier Rodríguez 
Pérez 

Consecuencias ecológicas, 
demográficas y evolutivas de las 
interacciones planta-animal en dos 
especies de Daphne 
(Thymelacaceae) 

10-01-07 Dr. Josep Miró Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Julián Proenza 
Arenas 

RCMBnet: A distributed hardware 
and firmware support for software 
fault tolerant 

18-01-07 Dr. Víctor Cerdà 
Dr. José M. Estela 

Química Laura Daniela 
Ferrer 

Desarrollo de métodos 
automáticos de análisis por 
inyección en flujo multijeringa 
(MAFIA) para la determinación 
del ion sulfuro en aguas 

18-01-07 Dr. Víctor Cerdà 
Dr. Rafael Forteza 

Química Maria C. Pons 
Bonafé 

Nuevas metodologías en flujo 
multiconmutado para la 
determinación y especiación de 
hierro, fósforo y nitrógeno 

19-01-07 Dr. Francesc 
Casadesús 

Filosofia i Treball 
Social 

Joan C. Simó i 
Artero 

Edició llatina i comentari crític de 
l’obra de Ramon Llull Ars ad 
faciendum et solvendum 
quaestiones 

24-01-07 Dr. Javier Rey 
Dr. Andreu Sansó 

Economia Aplicada Antoni L. Alcover 
Casasnovas 

Una revisión crítica del ciclo de 
vida de las áreas turísticas: una 
aplicación al caso de Mallorca 

24-01-07 Dr. Joaquín Alegre Economia Aplicada Magdalena Cladera 
Munar 

La repetición de la visita como 
variable clave en los destinos 
turísticos maduros 

08-02-07 Dr. Josep Tur Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Dora Romaguera 
Bosch 

Evaluación del estado nutricional 
y la calidad de la dieta en 
poblaciones en proceso de 
transición nutricional 



Data Director/s Departament/s Autor/a Títol 
13-02-07 Dr. Fco. J. García Biologia 

Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Bartomeu Colom 
Pomar 

Dimorfismo sexual en la función 
mitrocondrial del tejido muscular 
de rata. Efecto modulador de la 
edad y de la restricción calórica. 

13-02-07 Dr. Fco. J. García 
Dra. Magdalena 
Gianotti 

Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Maria P. Alcolea 
Delgado 

Estudio de la función y biogénesis 
mitocondrial en el conceptus de 
rata durante el período de 
placentación. Efecto de la diabetes 
materna. 

22-02-07 Dr. Víctor Cerdà 
Dr. Enrique Gómez 

Química Yamila Fajardo 
González 

Desarrollo de nuevos métodos de 
análisis en flujo para la 
determinación de isótopos estables 
y radiactivos 

02-03-07 Dr. Carlos M. Duarte 
Dr. Damià Gomis 

IMEDEA Maria de Lluc 
Calleja Cortès 

The metabolic significance of the 
surface layer of the ocean 

08-03-07 Dr. Carles Juan 
Dr. Pedro Oromí 

Biologia Óscar Moya Mesa Estudios moleculares en especies 
de coleópteros endémicos de las 
Islas Canarias: filogeografía e 
historia evolutiva 

15-03-07 Dr. Bartomeu Marí 
Dra. Antònia Costa 

Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Ángel Arturo 
López González 

Influencia de diferentes factores 
de riesgo incluyendo el Myo-
inositol hexafosfato cálcico-
magnésico en los niveles de 
densidad mineral ósea en 
trabajadores de Mallorca 

21-03-07 Dr. Amalio Telenti 
Dr. Jordi Lalucat 

Biologia Margalida Rotger 
Cerdà 

Farmacogenómica y 
Farmacogenética del tratamiento 
antirretroviral 

21-03-07 Dr. Jordi Lalucat Biologia Margalida Gomila 
Ribas 

Comunidades microbianas en la 
determinación de la calidad de 
aguas 

23-03-07 Dr. Joan Torrens Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Daniel Ruiz 
Aguilera 

Contribució a l’estudi de les 
uninormes en el marc de les 
equacions funcionals. Aplicacions 
a la morfologia matemàtica 

26-03-07 Dr. Joan A. Mesquida Filologia Catalana i 
Lingüística General 

Cosme Aguiló La toponímia de Santanyí i ses 
Salines 

29-03-07 Dr. Lluís Pomar 
Dra. Pamela Hallock 

Biologia Guillem Mateu 
Vicens 

Paleological and sedimentological 
analysis of neogene carbonate 
platforms in the western 
Mediterranean 

19-04-07 Dra. Olga Delgado 
Dr. Antoni Aguiló 

Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Manuel Pinteño 
Blanco 

Farmacéutica en la promoción de 
la terapia secuencial con 
fluoroquinolonas 

04-05-07 Dr. Jaume Garau 
Dr. Abraham 
Madroñal 

Filologia 
Espanyola, 
Moderna i Llatina 

Lluïsa Castillo 
Rosselló 

Edición crítica y estudio de dos 
comedias de capa y espada de don 
Antonio Sigler de Huerta 

07-05-07 Dr. Pablo Escribá 
Dr. Antoni V. Ferrer 

Biologia Carolina Egea 
Merlos 

Mecanismos moleculares del 
efecto antihipertensor y 
antuiproliferativo del ácido 2-
Hidroxioleico en el sistema 
vascular 



Data Director/s Departament/s Autor/a Títol 
08-05-07 Dr. Enric Massutí 

Dra. Beatriz Morales 
Biologia Joan Moranta 

Mesquida 
Deep western mediterranean 
demersal fish communities 

16-05-07 Dr. F. J. Costa 
 

Ciències 
Històriques i Teoria 
de les Arts 

Miquel Estelrich 
Serralta 

L’obra per a piano de Jaume Mas 
Porcel (1909-1993) 

06-06-07 Dr. Fco. Perea Dret Públic Ángel Jurado 
Segovia 

El acoso moral en el trabajo 

06-06-07 Dr. Xavier Busquets Biologia Montse Morlà 
Carbonell 

Bases celulares de los efectos 
sistémicos de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) 

06-06-07 Dra. Maria Fe Andrés 
Dra. Aina Alemany 

Biologia Raquel Alonso 
Frau 

Estudio bioecológico y 
caracterización epidemiológica del 
nematodo formador de quistes 
Globodera spp. Skarbilovich, 
1959 (nematoda: heteroderidae) 
en el cultivo de la patata en 
Mallorca. Estrategias de control 
integrado  

20-06-07 Dr. Rubén V. Rial Biologia 
Fonamental i 
Ciències de la Salut 

Mourad Akaârir El 
Ghourri 

Signos electrofisiológicos de los 
estados de reposo, sueño y vigilia. 
Estudio comparativo entre 
mamíferos y reptiles 

10-07-07 Dr. José A. 
Bengoechea 

Biologia Camino Pérez 
Gutiérrez 

Papel del lípido A en la virulencia 
de Yersinia spp 

24-07-07 Dr. Sebastià Serra Ciències 
Històriques i Teoria 
de les Arts 

Catalina Amer 
Ballester 

Opinió pública i discapacitat. 
Anàlisi històrica de premsa de 
Mallorca (1983-2007) 

27-07-07 Dr. Guillem 
Femenias 

Ciències 
Matemàtiques i 
Informàtica 

Ignasi Furió 
Caldentey 

Anàlisi unificada de sistemes de 
codificació en arbre sobre canals 
amb esvaïments genèrics 

 
 



 
6. ACTIVITATS DE PROJECCIÓ CULTURAL 
 
6.1. Aspectes generals 
El Vicerectorat de Projecció Cultural ha intentat promoure la cultura universitària en 
diversos indrets de la societat balear. Per aquest motiu ha treballat de manera conjunta 
amb institucions públiques i privades que han permès arribar a aquelles franges de la 
societat on la universitat generalment no arriba. 
 
Cal destacar que el vicerectorat de Projecció Cultural, entre els representants d’altres 
organismes, fa part del Patronat de la Fundació General de la Universitat de la Illes 
Balears, del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la 
Cultura de les Illes Balears (COFUC), del patronat de la Fundació per al Conservatori 
Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, del de la Fundació del Teatre Principal 
de Palma (Consell de Mallorca), del de la Casa Museu Villalonga de Binissalem i de 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic. 
 
6.2. Activitats que han tingut el suport del Vicerectorat de Projecció Cultural 
 
 
6.2.1. Servei d’Esports 
L’Àrea Fisicoesportiva del Vicerectorat, mitjançant el responsable, el doctor Pere 
Palou Sampol, ha realitzat una convocatòria de dotze cursos de Ciències de l’Activitat 
Física i l’Esport que s’han efectuat des del 5 de març fins al 27 de maig, amb una 
assistència total de 270 persones, procedents de diferents estudis; aquesta és una 
acollida molt bona per part de l’alumnat, atès que les expectatives del curs s’han 
complert. 
 
 
6.2.2. Universitat Oberta per a Majors 
Resum de les activitats de la UOM el curs 2006-2007 
 
El programa de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) és un programa arrelat a la 
nostra universitat i convoca un gran nombre de persones majors. L’any 2004 es va 
incloure la UOM com a títol propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb uns 
estudis que tenen una durada total de cinc cursos, és a dir, de 800 hores d’assistència a 
classe, que comprenen dos títols: el Diploma Sènior, amb una durada de tres cursos, i el 
Diploma Sènior Superior, amb una durada de dos. Ambdós els va aprovar el 14 de juny 
de 2004 el Consell de Govern de la UIB, d’aquesta manera, els alumnes del programa 
de la UOM al campus han passat a ser alumnes de la UIB. Així, aquest curs acadèmic 
ha sortit la segona promoció del Diploma Sènior Superior i la quarta del Diploma 
Sènior. També s’ha impartit, per quart any, el Diploma de la UOM a Menorca i el 
Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera com a títols propis de formació bàsica de la 
UIB. 
 
El programa de la UOM comprèn diferents activitats a cadascuna de les illes de la 
comunitat autònoma. El curs 2005-2006 a Mallorca es varen dur a terme, al campus 
universitari, el Diploma Sènior (3 cursos) i el Diploma Sènior Superior (2 cursos) i la 
setena edició de la UOM als pobles. A Menorca, la vuitena edició de la UOM a 
Menorca a la Seu universitària d’Alaior, el tercer curs com a títol propi de la UIB com a 



Diploma de la UOM a Menorca i la sisena edició de la UOM a Ciutadella. A Eivissa i 
Formentera, la vuitena edició de la UOM a la Seu universitària d’Eivissa, i també, com 
en el cas de Menorca, el tercer any com a Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera. 
 
1. FINANÇAMENT I ENTITATS QUE HI COL⋅LABOREN 
 
Les activitats del programa de la UOM estan finançades per diferents entitats i 
institucions: 

 
- Banca March 
- Govern de les Illes Balears 
- Conselleria d’Educació i Cultura. Direcció General d’Universitat 
- Conselleria de Presidència i Esports. Direcció General de Serveis Socials 
- Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
- Consell Insular de Menorca 
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera 
- Ajuntament de Ciutadella de Menorca 
- El Corte Inglés 
 
També hi han col⋅laborat diferents ajuntaments de Mallorca: Alcúdia, Andratx, 
Binissalem, Calvià, Capdepera, Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxí, Muro, Pollença, 
Santa Margalida, Santa Maria del Camí, sa Pobla, Sineu i Son Servera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DISTRIBUCIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL PROGRAMA DE LA UOM 
 
2.1. UOM Mallorca 
 
El programa de la UOM a Mallorca comprèn dos grans tipus d’activitats: les que tenen 
lloc al campus de la UIB, que el curs 2005-2006 varen consistir en els tres cursos del 
Diploma Sènior i els dos cursos del Diploma Sènior Superior; i un cicle de diferents 
conferències a tot un seguit de pobles de Mallorca. A continuació s’especifiquen 
cadascuna d’aquestes dues activitats. 
 

2.1.1. UOM Palma-Campus 
 
El curs 2005-2006 el programa que es va impartir del Diploma Sènior constava de tres 
cursos, amb una durada total de 480 hores de classe, dividides en matèries obligatòries, 
optatives, tallers i activitats complementàries. Entre les matèries optatives ofertes hi ha 
hagut, com el curs passat, assignatures d’estudis reglats impartits per les diferents 
facultats i escoles de la UIB, que s’han obert als alumnes de la UOM. Cal destacar que 
aquest curs ha disminuït el nombre d’alumnes de la UOM que s’han matriculat a 



assignatures d’estudis reglats. Es va continuar impartint el Diploma Sènior Superior: 
primer i segon curs (quart i cinquè del programa complet), que consta de dos itineraris: 
Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques. 
 
Aquest curs s’han realitzat diferents tallers, alguns són continuació dels del curs anterior 
i d’altres són nous: Viure millor gaudint de la música, Fotografia digital: de la imatge al 
paper, La gemologia: una ciència i un art, Control de situacions d’estrès: relaxació i 
respiració, Gastronomia i protocol a la taula del segle XXI, Entrenem el cervell,  
Introducció al ioga des de la seva vivència, Diversitat de paisatge natural i d’ocupació 
humana a Mallorca (que s’ha desdoblat en dos, un que repetia els itineraris del curs 
passat i un altre que n’ha inclòs de nous), El coneixement de les institucions i El meu 
lloc a Internet: creació de pàgines web. S’ha dut a terme, per tercer any, el taller conjunt 
amb la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, aquest curs amb el títol: «Narrar i 
investigar des de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca», que ha donat lloc a 
l’elaboració d’un catàleg on es recull el treball dels dos cursos anteriors, com també les 
opinions i els treballs dels alumnes que hi han participat aquest curs. 
 
Aquest curs acadèmic 2006-2007 s’hi han matriculat 406 alumnes. 
 

2.1.2. La UOM als Pobles 
 
El curs acadèmic 2006-2007 es dugueren a terme les activitats de la setena edició de la 
Universitat Oberta per a Majors als pobles de Mallorca. 

 
Precisament, la voluntat de divulgar els diferents àmbits del coneixement i de la cultura 
i d’integrar la UIB dins la societat de les Illes Balears és el que impulsa el cicle de 
conferències (sis en cadascun dels pobles) de la UOM als pobles de Mallorca. Amb la 
col·laboració dels ajuntaments on s’imparteix formació, i especialment de l’Institut de 
Serveis Socials i Esportius, juntament amb les conselleries d’Educació i Cultura i de 
Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Banca March, aquest curs 
l’edició de la Universitat Oberta per a Majors als pobles arribà a setze municipis de 
Mallorca: Alcúdia, Andratx, Binissalem, Calvià, Capdepera, Felanitx, Inca, Llucmajor, 
Marratxí, Muro, Pollença, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, sa Pobla, Sineu i 
Son Servera. 
 
Els distints departaments universitaris s’han lliurat de ple perquè aquesta iniciativa fos 
un èxit. Així, un total de cinquanta-tres professors hi han participat. 
 
 
2.2. UOM Menorca 
 

2.2.1. UOM Alaior 
 
Durant el curs acadèmic 2006-2007 es va dur a terme la vuitena edició de la UOM a 
Menorca, ara com a Diploma de la UOM a Menorca i amb la consideració de títol propi 
de formació bàsica de la UIB aprovat pel Consell de Govern, amb una durada de 100 
hores lectives, a la Seu universitària de la UIB a Alaior (92 alumnes matriculats). 

 
 



2.2.2. UOM Ciutadella 
 
Aquest curs acadèmic 2006-2007 es va realitzar la setena edició del Certificat Sènior de 
la UOM a Ciutadella, que va consistir en un cicle de conferències amb una durada de 45 
hores lectives a la Casa de Cultura de Ciutadella, patrocinades per l’Ajuntament de 
Ciutadella de Menorca i el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i 
la Banca March, on també hi participà professorat de la UOM Palma-Campus (67 
alumnes matriculats). 

 
2.3. UOM Eivissa i Formentera 
 
El curs acadèmic 2006-2007 es va dur a terme la vuitena edició de la UOM a Eivissa i 
Formentera, aquest curs com a Diploma de la UOM a Eivissa i Formentera i amb la 
consideració de títol propi de formació bàsica de la UIB aprovat pel Consell de Govern, 
amb una durada de 100 hores lectives, a la Seu universitària de la UIB d’Eivissa i 
Formentera (47 alumnes matriculats). 
 
3. PUBLICITAT 
 
3.1. Suport informàtic (Internet i pàgina web) 
 
La Universitat Oberta per a Majors té una web pròpia dins la web de la UIB, on hi ha la 
informació del programa impartit a les tres illes. Es poden consultar tots els cursos, amb 
els calendaris i horaris de classe a mesura que s’inicien a cada illa, com també tot allò 
que està relacionat amb cada diploma en particular. Fins i tot, es pot fer la preinscripció 
de primer curs del Diploma Sènior a Palma. És un mitjà que cada vegada té més 
incidència. 
 
Per tal que l’alumnat de tota la UOM pogués està connectat i mantenir algun tipus de 
relació, malgrat que només fos virtual, aquest curs acadèmic es va engejar el blog de la 
UOM. 
 
 
4. ALUMNAT 
 
UOM Palma-Campus. Diploma Sènior Alumnes 
Primer curs  79 
Segon curs 68 
Tercer curs 80 
UOM Palma-Campus. Diploma Sènior Superior Alumnes 
Quart curs 70 
Cinquè curs 97 

Total 394 
 



Diploma Sènior 
Matèria Alumnes 
Història del món actual 78 
Un viatge pel cor d’Europa: Viena 1900 89 
Bioquímica: la lògica molecular dels éssers vius 75 
Biologia marina 104 
Es pot veure l’evolució? 75 
Necessitats humanes i problemes socials: el món dels serveis socials 23 
Envelliment actiu 50 
Diploma Sènior Superior  
Matèria Alumnes 
Desenvolupament, cooperació i solidaritat 22 
El funcionament del nostre cos 19 
Dret bancari 14 
Química i vida 11 
 
Diploma Sènior i Sènior Superior  
Taller Alumnes 
La gemologia: una ciència i un art 9 
El meu lloc a Internet: creació de pàgines web 5 
Fotografia digital: de la imatge al paper 20 
Diversitat de paisatge natural i d’ocupació a Mallorca I 40 
Diversitat de paisatge natural i d’ocupació a Mallorca II 52 
El coneixement de les institucions 34 
Control de situacions d’estrès: relaxació i respiració 15 
Entrenem el cervell 56 
Gastronomia i protocol a la taula del segle XXI 20 
Viure millor gaudint de la música 21 
Introducció al ioga des de la seva vivència 16 
ArtUOM III: narrar i investigar des de la FPJM 11 
 
UOM Menorca. Diploma de la UOM a Menorca (Alaior) Alumnes 
 80 
 
UOM Menorca. Certificat Sènior Ciutadella Alumnes 
 67 
 
UOM Eivissa i Formentera. Diploma de la UOM a Eivissa  Alumnes 
 47 
 
La UOM als Pobles  Pobles 
 16 
 
5. RESPONSABLES DE LES DIFERENTS ACTIVITATS 
 
La directora del programa UOM és la doctora M. Antònia Manassero Mas. L’equip 
responsable actual, a més, està compost per la senyora Raquel Jiménez Rodríguez, 
coordinadora acadèmica de la UOM Palma-Campus, la senyora Raquel Torres Solera, 
administració de la UOM Palma-Campus, les senyores Margarita Amezqueta i M. 



Ignàsia Pou Mas, administració de La UOM als Pobles, el senyor Pere Alzina Seguí, 
coordinador acadèmic de la UOM a Alaior, el senyor Francesc Castellà Balañà, 
administració de la UOM a Alaior, la senyora Emília Suárez Saner, coordinadora 
acadèmica i administració de la UOM a Ciutadella, la senyora Maria Ribas, 
coordinadora acadèmica, i la senyora Rosa Maria López García, coordinadora 
administrativa de la UOM a Eivissa i Formentera, i María José Fernández Berjillos i 
Carles Coca Cirera, suport administratiu del Vicerectorat de Projecció Cultural. 
 
6. ALTRES ACTIVITATS LLIGADES AL PROGRAMA DE LA UOM 
 
6.1. Cor de la UOM 
 
L’agrupació, formada per 55 alumnes de la UOM, ha assajat a l’edifici Sa Riera cada 
dimarts d’11 a 13 hores, des del mes de setembre al mes de juliol, amb la directora, 
senyora Irina Capriles. Al llarg del curs ha participat en diverses activitats: com a filial 
de la Coral Universitat de les Illes Balears, en actes universitaris (obertura i cloenda de 
curs, doctorats honoris causa, cloenda de la UOM); en el tradicional concert de Nadal 
de la UIB amb totes les corals a l’Auditòrium; en el Festival Coral de Primavera, en 
l’organització del qual el Cor va tenir una forta implicació durant els tres dies que va 
durar, com també cal destacar el concert que hi va oferir com a coral participant; en la 
diada de final de curs organitzada pels alumnes de cinquè de la UOM; en un concert 
d’intercanvi amb la Coral de Marratxí. 
 
6.2. Participació en congressos i suport a activitats de l’associació d’alumnes i 

exalumnes de la UOM 
 
S’ha participat en diferents congressos sobre persones majors i s’hi han presentat 
comunicacions: 
 
Manassero, M. A., Jiménez, R., Navarro, C. i Mas, C. (2006). El derecho de las 
personas mayores en la Universidad de las Islas Baleares. Comunicació presentada al 
IX Encuentro de Programas Universitarios para Personas Mayores. Almeria, setembre 
de 2006. 
 
Manassero, M. A. i Jiménez, R. (2006). Proceso de integración de asignaturas 
relacionadas con las nuevas tecnologías en la Universidad Abierta para Mayores. 
Comunicació presentada a la IV Conferencia Internacional sobre Multimedia y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación (m-ICTE 2006). De 
29 de novembre a 2 de desembre de 2006. 
 
Jiménez Rodríguez, R., Tur Bonet, N. i Manassero, M. A. (2007). Utilización de un 
“blog” en la Universitat Oberta per a Majors. Comunicació presentada al II Congreso 
Internacional de Educación en el Mediterráneo. Palma, del 25 al 27 d’abril de 2007. 
 
S’ha donat suport a diferents activitats de l’associació d’alumnes i exalumnes de la 
UOM, com ara el cicle de conferències impartides pel professor Josep Grimalt, com 
també a la I diada de comiat dels alumnes de 5è, celebrada el dia 21 de juny de 2007. 
 
6.3. Activitats de recerca 
 



La UOM també dóna suport i possibilitats a la recerca en l’àmbit de les persones 
majors. Així el taller «Entrenem el cervell», a més d’ajudar els alumnes de la UOM a 
conèixer i a millorar la seva memòria, és un projecte de recerca sobre funcions 
jeràrquiques, memòria i estratègies de manteniment cognitiu que ha donat lloc a una 
memòria de recerca i a una tesi doctoral, com també a comunicacions en diferents 
congressos. 
 
D’altra banda, el taller realitzat conjuntament amb la Fundació Pilar i Joan Miró a 
Mallorca, per tercer any, a més de suposar obrir el món de l’art contemporani als 
alumnes de la UOM, també ha estat la base d’una recerca sobre art i participació social 
en museus com una forma d’investigació-acció i de recerca etnogràfica d’una altra tesi 
doctoral. A partir del treball realitzat pels alumnes s’ha enviat una comunicació al 
proper congrés sobre programes universitaris per a majors que tindrà lloc el proper mes 
de setembre a Almeria. 
 
També els grups de recerca de la UIB s’han adreçat als nostres alumnes per tal que 
participin en projectes de recerca, com a subjectes i com a col·laboradors. Aquest és el 
cas del grup de recerca sobre neurociència de l’envelliment cognitiu, en què participen 
investigadors de la UIB i de l’Hospital Son Dureta. 
 
Com a programa universitari per a majors la UOM participa en el projecte AEPUMA, 
coordinat per la Universitat d’Alacant, sobre la integració dels programes universitaris 
per a majors a l’espai europeu d’educació superior. Aquest projecte està subvencionat 
per l’IMSERSO, com a projecte de R+D+I. 
 
 
6.4. Participació dels alumnes de la UOM als diferents òrgans de govern de la 

UIB 
 
Pel fet de passar els cursos de la UOM a ser títols propis de la UIB, els alumnes que hi 
participen són alumnes de ple dret de la Universitat, això ha suposat la possibilitat de 
tenir representants al Claustre de la Universitat (dos representants). A les passades 
eleccions es varen presentar sis candidats, el nombre més alt entre tot l’alumnat de la 
UIB, i la participació a les votacions també va ser la més elevada de tota la UIB. A més 
a més, un dels representants dels alumnes de la UOM al Claustre fou elegit com a 
representant dels alumnes al Consell de Govern de la UIB, cas únic en tota la resta 
d’universitats.  
 
D’altra banda, els alumnes de la UOM tenen un representant al Consell d’Estudiants de 
la UIB. 
 
 
 
 
6.2.3. Pastoral Universitària 
Des del Vicerectorat de Projecció Cultural s’ha donat suport a les tasques de la Pastoral 
Universitària, coordinada pel senyor Mn. Antoni Pujol Bosch. 
 
 
6.2.4. Viatge Cultural a Laussana  



Amb el patrocini del Consell de Mallorca, al mes de març s’organitzà un viatge a 
Lausana adreçat a estudiants universitaris. Els que tenien més preferència eren els 
d’estudis de Mestre, sobre tot de l’especialitat en Educació Física, perquè la finalitat 
principal era conèixer de forma directa l’esperit de l’olimpisme i els diferents 
programes que el Comitè Olímpic Internacional duu a terme per promoure el seu ideari 
per tot el món. En aquest viatge hi participaren 27 alumnes. El senyor Juan Antonio 
March, ambaixador espanyol davant les Nacions Unides a Suïsa, va rebre els estudiants 
i es va interessar pels seus estudis i per les seves aficcions. Per altra part el senyor Pere 
Miró, director de Solidaritat Olimpíca i de les relacions amb els comites olimpics 
nacionals, va oferir una conferència explicant el programa de Solidaritat Olímpica que 
organitza el Comite Olímpic Internacional. Els alumnes varen mostrar molt d’interès i 
varen fer preguntes en acabar la conferència. La visita al Museu va ser molt instructiva 
per la qualitat del material que s’exposa. 
 
6.2.5. UIMIR 
Aquest curs acadèmic va tenir lloc, de l’11 al 15 de setembre de 2006, al Claustre del 
Carme a Maó (Menorca), l’onzena edició de la UIMIR (Universitat Internacional 
Menorca Illa del Rei), atès que la UIB ha tingut la direcció acadèmica durant els anys 
2005 i 2006. 
 
El balanç global dels cursos ha estat molt positiu malgrat la disminució del nombre 
d’alumnes inscrits. Som conscients de la demanda d’informació i coneixement de temes 
d’actualitat per part de la societat en general, per la qual cosa la UIMIR intenta ofertar 
sempre cursos d’àrees multidisciplinars per a tot tipus de persones. Tal vegada i, donada 
la gran oferta de cursos a totes les universitats espanyoles, aquesta és la raó de la 
disminució. 
 
S’hi varen impartir vuit cursos en horari de matí i capvespre amb una assistència de 165 
alumnes, dels quals el 66% varen ser dones i el 33% homes. La mitjana d’edat de les 
dones va ser de 31 anys, mentre que la dels homes era de 38. 
 
La procedència dels alumnes era majoritàriament de Menorca, un 65%; en segon lloc, 
un 17% de Catalunya, i la resta, un 11% del País Valencià, un 6% de Mallorca i un 1% 
de, la resta de l’estat espanyol.  
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Però les universitats de procedència no coincidien amb el lloc d’origen, perquè un 38% 
estudiava en universitats de Catalunya, un 12% en el País Valencià, mentre que el 15% 
era de la UIB. De la resta d’universitats espanyoles hi va haver un 12%. La resta 
d’estudiants no tenia estudis universitaris. 
 
 
El mitjà d’informació que més va funcionar va ser l’encartament als diaris de Mallorca, 

Menorca i Última Hora, un 37%. En segon lloc Internet, és a dir, la pàgina web de la 
UIMIR amb un 28% i la transmissió de boca en boca, també amb un 28%, en tercer 
lloc, la rebuda del programa a casa amb un 25%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
La distribució de l’alumnat per cursos va ser la següent: 
 

- Començant a entendre el cervell humà: 26 alumnes (16’56% del total matriculat) 
- La teoria i història del cinema en l’actualitat: 8 alumnes (5’09% del total 

matriculat) 
- Entre el cel i l’infern: com es pot sobreviure a la feina: 6 alumnes (3’82% del 

total matriculat) 
- La simfonia de les imatges. Diàlegs entre la música, l’arquitectura i les arts 

plàstiques: 21 alumnes (13’37% del total matriculat) 
- La revolució audiovisual terrestre (TDT): 5 alumnes (3’18% del total matriculat) 
- Les plantes i la salut: 41 alumnes (26’11% del total matriculat) 
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- La taula a l’inrevés: paradoxes alimentàries: 21 alumnes (13’37% del total 
matriculat) 

- Desastres, emergències i catàstrofes. Quines són les implicacions psicosocials 
que generen aquestes situacions?: 37 alumnes (23’56% del total matriculat) 

 
El principal motiu d’elecció de l’activitat és, amb diferència, l’interès personal (60%), 
seguit de l’interès professional (50%) i l’interès acadèmic (37%). 
 
Quant al nivell d’estudis, un 43% són (o han estat) estudiants de segon cicle mentre que 
un 25% són de primer cicle. Només un 6% són estudiants de doctorat. I quasi un 25% 
no tenen estudis superiors. 
Del total dels alumnes matriculats, un 36% han sol·licitat crèdits de lliure configuració. 
 
 
6.2.6. Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere: Deu anys 

 
Directores: Esperança Bosch Fiol, Victòria A. Ferrer Pérez i Teresa Riera Madurell 

Dates: del 3 al 7 de juliol de 2006 
 

La Universitat de les Illes Balears ha realitzat la X Universitat d’Estiu d’Estudis de 
Gènere: Deu anys, del 3 al 7 de juliol de 2006, activitat anual que s’estableix, entre 
d’altres, al punt setè, a l’apartat a), del conveni de col·laboració entre la Universitat de 
les Illes Balears i l’Institut Balear de la Dona, signat amb data 3 de juliol de 2002. 
 

D’acord amb el programa previst, s’han desenvolupat les activitats següents: 
— Sis tallers. 
— Quatre activitats conjuntes en forma de conferències amb col·loqui posterior. 
— Una activitat conjunta en forma de taller. 
— Un cinefòrum amb la projecció d’una pel·lícula. 
— La presentació de l’informe «Deu anys de la Universitat d’Estiu d’Estudis de 
Gènere». 
— Es va reservar al programa un espai per a l’Institut Balear de la Dona i la presentació 
de les seves activitats. 

En definitiva, a la X Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere hi han participat 
professors/es de: 

— Set departaments de la UIB (Psicologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica, 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació, Economia Aplicada, Infermeria i 
Fisioteràpia, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Filosofia i Treball Social). 
— Cinc universitats de l’Estat espanyol (Universitat de València, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Universitat de Lleó, Universitat de la Corunya, Universitat del País Basc). 
— Una universitat europea (Universitat de Londres). 
I també persones de diferents àmbits de la vida professional i pública que desenvolupen 
una activitat quotidiana relacionada amb les temàtiques per tractar (persones que 
participen i/o treballen en ONG com ara el CAPS de Barcelona; l’Associació 
Democràtica de Dones del Marroc; la Fundació per a les Relacions Internacionals i el 
Diàleg Exterior: FRIDE; l’Institut Balear de la Dona; una advocada). 
 
Les persones assistents a la X Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere han rebut, a més 
del material fungible adient, un exemplar del quart número de la col·lecció Treballs 
Feministes, titulat Santa o hereje. 



 
Per a cada taller, els/les professors/es participants varen aportar diversos materials 
(articles, conclusions…) que es varen fotocopiar i lliurar puntualment als / a les alumnes 
a mesura que es varen anar rebent. 
 
A la X Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere s’hi varen matricular un total de 123 
persones (108 dones i 15 homes), de les quals 106 varen participar assíduament a les 
diferents activitats. 
 
Al material donat el primer dia es va afegir un full de valoració per emplenar-lo i tornar-
lo a la fi del curs.  
 
Aquest full incloïa nou preguntes: les cinc primeres demanaven l’opinió sobre diferents 
aspectes del curs (contingut, organització, documentació lliurada, espai on s’ha 
desenvolupat i aportació del curs a la pròpia formació), i la persona havia de donar la 
seva resposta valorant aquests aspectes en una escala de cinc punts com a molt dolents 
(1), dolents (2), regulars (3), bons (4) o molt bons (5). La pregunta 6 demanava una 
valoració global del curs en una escala d’1 (molt dolent) a 10 (molt bo). Les dues 
preguntes següents demanaven informació sobre els aspectes més negatius i més 
positius, respectivament, del desenvolupament del curs. I, finalment, la darrera pregunta 
demanava suggeriments per a pròximes edicions. 
 
A continuació es presentaran els resultats de la valoració quantitativa realitzada per les 
persones matriculades al curs (percentatges de resposta). 
 
La valoració mitjana del contingut del curs ha estat de 4,24 (desv. típica: 0,59).  
Concretament, el 59,5% de les persones matriculades consideren el contingut del curs 
bo, el 32,4%, molt bo i el 8,1%, regular. 
 
La valoració mitjana de l’organització del curs ha estat de 4,38 (desv. típica: 0,54). 
Concretament, un 2,7% considera que l’organització del curs ha estat regular, un 56,8% 
considera que ha estat bona i un 40,5% considera que ha estat molt bona. 
 
La valoració mitjana de la documentació lliurada durant el curs ha estat de 3,99 (desv. 
típica: 0,73). Concretament, un 27,3% considera que la documentació ha estat regular, 
un 47,3% considera que ha estat bona, i un 25,4%, que ha estat molt bona. 
 
La valoració mitjana de l’espai on s’ha desenrotllat el curs ha estat de 4,32 (desv. típica: 
0,64). Concretament, un 8,1% considera que l’espai ha estat regular, un 40,5%, que ha 
estat bo, i un 51,4%, que ha estat molt bo. 
 
La valoració mitjana de les aportacions del curs a la formació de les persones 
participants ha estat de 4,09 (desv. típica: 0,62). Concretament, un 14,9% considera que 
han estat regulars, un 60,8% considera que han estat bones i un 24,3% considera que 
han estat molt bones. 
 
A continuació es demanava a les persones matriculades que fessin una valoració de la 
seva consideració global del curs en una escala d’1 a 10. El 4,1% de les persones 
matriculades valora el curs amb un 5, el 13,5% amb un 6, el 25,7% amb un 7, el 27% 



amb un 8, el 20,3% amb un 9 i el 9,4% amb un 10. Cal assenyalar que la valoració 
mitjana és d’un 7,74 (desv. típica: 1,30). 
 
Com a organitzadores i responsables de la X Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere, 
fem en conjunt una valoració molt positiva d’aquesta edició i consideram que s’han 
complert els objectius que ens proposàvem. 

 

6.2.7. Càtedres 
 
Càtedra Alcover-Moll-Villangómez 
 
La Càtedra Alcover-Moll-Villangómez fou creada l'any 2003 per mitjà d’un conveni 

de col·laboració, la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura 

del Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa i Formentera i el Consell de 

Mallorca.  

La seva finalitat és fomentar programes de recerca i activitats formatives i de divulgació 

ens els àmbits de la cultura popular i tradicional, la llengua, la història de la cultura i la 

literatura catalanes. 

El conveni de creació especifica els objectius, l’organigrama i la forma de finançament 

de la Càtedra. Un pla d’actuació annex estableix unes línies d’actuació prioritàries. 

La Càtedra es posa efectivament en funcionament el segon quadrimestre de 2003, a 

partir de la contractació del coordinador previst en el pla annex al conveni. Seguidament 

es constitueixen el consell de direcció i el comitè científic. 

A partir del mes de juny de 2003 s’engeguen la majoria d’actuacions previstes l’annex 

al conveni, així com d’altres de relacionades amb els objectius –principalment de 

difusió– de la càtedra. 

OBJECTIUS  

•  Desenvolupar programes de recerca en els seus àmbits d'actuació.  

•  Organitzar activitats formatives i de divulgació (congressos, seminaris, cursos, 

presentacions públiques, etc.) 



•  Promoure la publicació d'estudis sobre temes relacionats amb els seus àmbits 

d'actuació  

•  Reforçar l'actuació de grups de recerca especialitzats en el seu camp d'actuació i 

la infraestructura que hi dóna suport. 

 

 

 

2. DESENVOLUPAMENT 

1. CONSTITUCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN I DEFINICIÓ DE L’ORGANIGRAMA 

El conveni de creació de la càtedra preveu la constitució de d’un Consell de Direcció 

(òrgan rector de la càtedra) i d’un Comitè Científic (encarregat de la direcció científica). 

El Consell de Direcció es constitueix dia 18 de juny de 2003 . 

El Comitè Científic es constitueix dia 9 d’octubre de 2003. La segona reunió té lloc el 

20 de febrer de 2004 . A la primera reunió, es decideix així mateix el nomenament 

d’una comissió executiva per no haver de reunir tot el comitè cada vegada que s’hagi de 

prendre una decisió. 

Pel que fa al funcionament de la càtedra dins l’estructura de la universitat, el director 

del Comitè Científic actua de responsable acadèmic, mentre la gestió diària va a càrrec 

d’un coordinador contractat a l’efecte. 

Així, a hores d’ara l’organigrama de la càtedra és el següent: 

Consell de direcció:  Francesc Fiol (president); Avel·lí Blasco (vicepresident); Ricard 

Urgell, Carolina Torres, Joan Antoni Mesquida, Mercè Gambús, 

Miquel Pastor, Joan Mas i Vives, Nicolau Dols (vocals). 

Comitè científic:  Joan Mas i Vives (director); Nicolau Dols (secretari); Cosme Aguiló, 

Felip Cirer,  Joan Francesc López-Casasnoves, Isidor Marí Mayans, 



Joan Melià, Joan Miralles, Aina Moll, Pilar Perea, Josefina Salord, 

Marià Serra, Caterina Valriu (vocals).  

Comissió executiva del Comitè Científic: Joan Mas i Vives 

(director); Nicolau Dols (secretari); Felip Cirer, Joan Melià, Josefina 

Salord. 

Responsable acadèmic: Joan Mas i Vives 

Coordinador: Miquel Gomila Garcies 

 

 

PERSONAL 

1.1 Personal contractat (tècnics superiors contractats a temps complet per part 

de la UIB):  

Miquel Gomila Garcies         (Coordinació) 

Carme Morell Montado        (Arxiu Alcover-Moll) 

Beques de col·laboració: 

 

Antoni Ferrer     (Arxiu Marià Villangómez ) 

 

Irene Calafat     (Arxiu Alcover-Moll) 

 

Maria Antònia Orell   (Arxiu Alcover-Moll) 

 

Llorenç Carrió      (projecte La llengua i la cultura catalanes a les 

organitzacions polítiques, sindicals i patronals) 



Maria Muntaner    (projecte Discursos d'experimentació en la novel·la catalana) 

Isabel Serra     (projecte Antologia de textos de les Illes 

Balears) 

 

Montserrat García   (projecte Arxiu audiovisual del parlar salat de 

la Costa Brava) 

Joan Miquel Genovart  (projecte Altes dels genèrics toponímics relatius 

al medi físic de les illes Balears i Pitiüses. 

Fitotoponímia) 

Josefa Colomar   (projecte Altes dels genèrics toponímics relatius 

al medi físic de les illes Balears i Pitiüses. 

Hidrotoponímia) 

Magdalena Prohens  (Centre de Documentació en Sociolingüística de 

les Illes Balears) 

 
 
 
 
 

3. ACTIVITATS PERMANENTS 

3.1 Fons documental Alcover-Moll 

El fons documental Alcover-Moll es troba, des de la primavera del 2003 i per raons de 

seguretat de documents i llibres,  a la primera planta de l’Arxiu del Regne de Mallorca. 

Des del començament de l'activitat el fons a comptat amb un tècnic i un nombre de 

becaris que ha anat variant en funció de les tasques, la disponibilitat i de les possibilitats 

pressupostàries de la Càtedra. 

Durant el curs  s'ha arribat als 17.000 volums catalogats i a l'inventari de 1484 

documents. Paral·lelament s'han reunint volums i col·leccions que es van dispersar arran 

del trasllat dels llibres a l’Arxiu, així com les col·leccions de revistes, que també 

necessitaven reordenació, per tal de poder-les servir als usuaris de manera àgil 

 

A finals d'any la numeració de les cèdules del Diccionari Català-Valencià-Balear ha 



finalitzat llevat d'algunes lletres que han quedat incompletes. S'ha iniciat el procés de 

digitalització de les cèdules que faltaven, gairebé un milió. Durant els darrers temps el 

nombre de cèdules per numerar i digitalitzar a augmentat considerablement perquè en 

alguns calaixos s'ha superat en escreix la quantitat de fitxes que s'havia calculat. 

 

3.2 Centre de Documentació en Sociolingüística 

3.2.1. Creació i finalitat 

El conveni de creació de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, signat l’any 2003 per la 

Universitat de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears i els consells insulars de 

Mallorca i d’Eivissa i Formentera, va permetre, d’acord amb els objectius generals 

d’aquest conveni, la posada en funcionament del Centre de Documentació en 

Sociolingüística (CDSIB), el qual va iniciar les activitats durant el 2004. 

Els objectius del CDSIB són: 

•  Oferir informació actualitzada sobre bibliografia i informació documental 

relativa a legislació lingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística 

aplicada i matèries afins. 

•  Donar suport documental en recerca lingüística i sociolingüística a les 

organitzacions públiques i privades de la planificació lingüística, als 

investigadors universitaris, a gabinets d’estudi, recercadors individuals, 

professors de llengua i literatura i al públic en general. 

•  Difondre productes de valor afegit (bibliografies, reculls d’articles, novetats, 

etc.). 

•  Fomentar l’elaboració de treball i estudis sobre la situació sociolingüística de les 

Illes Balears. 

Amb aquesta finalitat adquireix documentació diversa (bibliografia, estudis inèdits, 

notícies de premsa, publicacions diverses...) generada sobre la situació de la llengua 

catalana, especialment a les Illes Balears, i els principals estudis i assaigs de 

sociolingüística general, per posar-los a disposició d’investigadors, grups de recerca, 

responsables de la planificació lingüística, estudiants i, en general, de totes les persones 

que estiguin interessats a disposar d’aquesta informació. 



 

 

3.2.2. Continuació del conveni de col·laboració amb el Centre de 

Documentació en Sociolingüística de 

Catalunya. 

Des dels primers moments es va donar prioritat a les gestions per establir un conveni 

entre la Universitat de les Illes Balears i l’Administració de la Generalitat de Catalunya 

amb l’objectiu que el CDS de Catalunya i el de les CDSIB col·laborassin en el 

desenvolupament dels fons documental, en la formació i en l’intercanvi d’informació. 

El conveni es va signar el 30 de novembre de 2004. D’aquesta manera, el CDS de 

Balears passava a poder accedir al fons documental de més de 24.000 títols que 

posseeix el CDS de Catalunya, el primer de l’Estat espanyol i un dels més importants 

d’Europa en aquesta matèria, i a disposar dels dossiers temàtics que periòdicament 

elabora. Qualsevol usuari de les Illes Balears, mitjançant el CDSIB, pot accedir al fons 

documental del centre de la Generalitat amb les mateixes condicions que els de 

Catalunya.  

A més, els dos centres comparteixen la base de dades de premsa, que ja recull més de 

30.000 notícies i articles periodístics. Des de l’1 de gener del 2005, el CDSIB alimenta 

de manera regular la base de dades amb els articles i notícies que apareixen a la premsa 

de les Illes Balears. 

El CDS de Catalunya s’ha encarregat, també, de la formació inicial del becari que 

treballa en el centre de la UIB.  

 

3.2.3. Convocatòria d’una beca. 

El CDS disposa d’un beca de col·laboració dotada a partir dels recursos econòmics de la 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. 

El mes de gener de 2006 es va convocar la beca per tercera vegada, en aquesta ocasió 

també destinada a persones que haguessin acabat la carrera els darrers anys. La va 

obtenir la senyor Magdalena Prohens Colom, llicenciada en Filologia Catalana.  

Va començar a desenvolupar de manera regular les tasques següents: 



•  Manteniment de la base de dades de premsa amb la incorporació de les notícies i 

articles apareguts als diaris de les Illes Balears. 

•  Creació i manteniment de la pàgina web del CDS. 

•  Atenció de les consultes del CDS. 

•  Comanda i gestió de les novetats documentals que s’incorporen al fons. 

 

3.2.4. Convocatòria d’una plaça d’alumne col·laborador. 

A partir del febrer s'incorporà a les tasques del centre una alumna col·laboradora, la 

senyora Catalina Puigròs Gornals; aquesta plaça ha estat dotada per la UIB.  

 

3.2.5. Pàgina web del CDS. 

Des del mes de gener de 2005 és accessible la pàgina web del centre 

(http://www.uib.es/catedra/camv/CDSIB/index.html). 

Les seccions i serveis que ofereix són els següents: 

 presentació: objectius, temes d’especialitat i destinataris 

 serveis: atenció personalitzada, préstec personal, préstec interbibliotecari 

 accés i horari 

 fons i base de dades de premsa: fons del centre i base de dades informatitzada 

 documents: legislació lingüística, dossiers i bibliografies. 

 dades estadístiques de les Illes Balears: població, ús del català a la selectivitat, 

censos... 

 enllaços: a diversos tipus de pàgines de contingut lingüístic 

Durant l'any s'hi ha afegit una nova secció dedicada a les adquisicions bibliogràfiques 

del Centre que formen part del fons general del Servei de Biblioteca i Documentació. 

També s'ha anat actualitzant les altres seccions principalment les dedicades a 

documentació i dades estadístiques. 

3.2.6. Base de dades de premsa 

A partir de l’1 de gener del 2005 s’incorporen a la base de dades de premsa de manera 



sistemàtica les notícies i articles de sociolingüística que apareixen als diaris de les Illes 

Balears. En total, hi ha més de 4.000 entrades referides a les Balears, de les quals  2006 

corresponen al període gener-desembre de 2006.  

 

Les consultes a la base de dades de premsa, que en total té més de 40.000 entrades, es 

poden fer per Internet i, a part de tenir accés als títols, en els casos en què la propietat 

dels diaris ha donat permís, també se’n pot tenir a la notícia completa en format PDF. 

En els casos en què aquest permís no existeix, la consulta del contingut s’ha de fer des 

del centre.  

Les notícies són consultables per diferents camps (autor, matèria, referència territorial, 

data de publicació, mitjà...). 

 

 

3.2.7. Elaboració i publicació d’un dossier de bibliografia sociolingüística sobre les 

Illes Balears. 

El CDS prepara bibliografies selectives sobre temes monogràfics, tant per iniciativa 

pròpia com a petició dels usuaris. Una d’elles és el dossier bibliogràfic titulat La 

Llengua a les Illes Balears, que inclou més de 150 entrades entre monografies i articles 

de revista, sobre la llengua a les Illes Balears. El repertori s’aplega en set apartats 

temàtics: joventut i llengua, competència lingüística, promoció de la llengua, variació 

lingüística, sociolingüística general, ensenyament i llengua. Cal dir que, en aquest 

dossier, no s’hi inclouen les notícies de premsa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PROJECTES DE RECERCA 
 
 
4.1. Materials per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels dialectes catalans de 
       les Illes Balears 
 
 
4.1.1. Objectius 
 
L’objectiu principal del projecte era posar a l’abast d’estudiants i de la comunitat 

científica materials en àudio i en vídeo per a l’estudi de la prosòdia i l’entonació dels 

dialectes catalans de les Illes Balears a través de la creació d’un lloc web. De moment la 

pàgina web “Atles interactiu de l’entonació del català” ja s’ha posat en marxa i els 

materials de dues poblacions, Formentera i Palma de Mallorca, que ja poden ser 

consultats: http://www.uib.es/catedra/camv/atles/ 

 

En aquesta pàgina s’hi pot trobar tota la informació important del projecte i els detalls 

importants de la metodologia emprada.  

 

 

4.1.2. Tasques 

 

4.1.2.1. Reunió general del projecte a la UAB. Març de 2006 

 

Va durar un dia sencer i es va parlar de l’organització de la pàgina web, de la 

metodologia que calia emprar, etc. També es va aprofitar perquè Jaume Corbera fes una 

presentació a la UAB de l’Arxiu audiovisual dels dialectes catalans. Els assistents a la 

reunió van ser tots els investigadors i becaris del projecte (Teresa Cabré, Jaume 

Corbera, Ignasi Mascaró, Pilar Prieto, Francesc Josep Torres, Maria del Mar Vanrell) i 

l’Òscar Bagur (de Quadratí) que va recollir totes les propostes per al disseny de la 

pàgina web. 

 

 

 

4.1.2.2. Recollida de dades 



 

Durant aquest primer període es va realitzar la recollida de dades en diferents 

poblacions. La tria de poblacions va ser la següent. De Mallorca, Palma, Manacor, 

Binissalem, Sineu, Pollença i Sóller; De Menorca, Maó, Ciutadella i Es Migjorn; 

d’Eivissa, Ciutat d’Eivissa, Sant Josep i Santa Eulàlia; de Formentera, San Francesc 

Xavier. La fase de recollida de dades té tres parts ben diferenciades: 

 

•  Gravacions de les enquestes a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els 

encarregats de realitzar les enquestes van ser per una banda els dos becaris 

contractats pel projecte (Maria del Mar Vanrell i Francesc Josep Torres) i per 

altra banda l’Ignasi Mascaró, que es van ocupar de les següents àrees 

geogràfiques: 

 

Mallorca: Maria del Mar Vanrell. 

Menorca: Ignasi Mascaró  

Eivissa i Formentera: Francesc Josep Torres  

 

•  Buidatge i tria de les seleccions de vídeos de l’Arxiu Audiovisual dels Dialectes 

Catalans de les Illes Balears: 

 

•  Enregistrament dels Map-Tasks. Es fa primer un buidatge de les dades recollides 

seguint el Map Task per Payà i Vanrell (2005) a Mallorca i Menorca i es fan les 

entrevistes suplementàries. 

 

•  Enquesta de manlleus. Paral·lelament a l’enquesta d’entonació, també s’ha anat 

fent l’enquesta de manlleus. La preparació de les enquestes ha anat a càrrec de la 

investigadora Teresa Cabré.  

 

 

 

4.1.2.3. Processament de dades. Setembre-novembre 2006. 

 



Un cop recollides totes les dades, s’inicia el processament d’aquestes per a la seva 

posterior incorporació al web del projecte. Pel que fa a les enquestes, per a cada 

entonació recollida, s’extrau el contorn del fonamental, es fa la transcripció fonètica, 

una descripció de l’entonació, un cortorn esquemàtic, etc. Trobareu una mostra de la 

fitxa emprada a 

http://www.uib.es/catedra/camv/atles/enquestes/illesbalears/eivissa/ciutatdeivisa/index.

html.  

 

Pel que fa als Map-Tasks, se n’ha fet la transcripció ortogràfica.  

 

 

 

4.1.2.4. Inici de transcripció dels materials d’entonació en Cat-ToBI. Setembre-

novembre 2006. 

 

 A partir del mes de setembre s’inicia de forma paral·lela l’aplicació del model 

autosegmental (i concretament el sistema de transcripció ToBI) a l’estudi de l’entonació 

del català. S’inicia la tasca amb una visita de l’Ignasi Mascaró a la UAB, durant la qual 

ens dediquem a analitzar les dades del menorquí. Es fa una tasca intensiva de reunions 

(cada divendres), en les quals hi participem tots els investigadors i becaris del projecte a 

la UAB. Actualment estem a punt de publicar una proposta de Cat-ToBI al web i ben 

aviat s’aconseguirà que el català sigui una de les primeres llengües romàniques que 

compti amb un sistema ToBI de transcripció de l’entonació. El document que estem 

elaborant i que es presentarà al proper “workshop sobre transcripció de l’entonació” 

(Braga, juny del 2007), és el següent: 

 

Prieto, P., L. Aguilar, I. Mascaró, F. J. Torres & M.M. Vanrell. 2006. CatToBI (Catalan 

Tones and Break Indices) http://www.uib.es/catedra/camv/atles/ 

 

 

4.1.2.5. Disseny de la pàgina web. Març-novembre 2006.  

 

Després de la primera reunió es va encarregar a Òscar Bagur el disseny de la pàgina 

web http://www.uib.es/catedra/camv/atles/, que està pràcticament acabada (hi falta per 



exemple el motor de cerca). Actualment ens trobem en la fase de revisar i d’anar 

incorporant al web els materials ja processats per a cada població. Actualment les 

poblacions de Formentera i Palma tenen pràcticament tot el material accessible (Nadal 

2006). Ben aviat, segurament durant els mesos de març-abril del 2007, tindrem la versió 

finalitzada del projecte, amb els materials que pertoquen a cada població. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Discursos d’experimentació en la narratica catalana dels anys 70 i 80 

 

 

4.2.1. Activitats realitzades  
 

4.2.1.1. Buidatges 

El projecte DENC ha seleccionat i compilat una sèrie de textos representatius tant de 

crítica com de creació. Per tal de seleccionar la nostra antologia hem partit dels següents 

criteris de buidatge: 

 

 Textos creatius en català que proposin algun tipus d’experimentació amb el 

llenguatge narratiu. 

 Textos crítics i programàtics sobre l’estat de la narrativa catalana durant el període 

1970-1985. 

 Ressenyes d’obres narratives experimentals. 

 Textos teòrics rellevants. 

 

En el curs de la recerca hem buidat revistes de diferents tipus de les diverses que es 

publicaven durant l’època. La previsió inicial de buidatge s’ha modificat en el cas de 

revistes que, tot i la seva voluntat alternativa, no s’adiuen als nostres objectius a causa 

del seu caràcter d’informació bàsicament local o, en altres casos, perquè inclouen 

gairebé únicament textos lírics –per exemple, les revistes Reduccions, Clot, etc., 

dedicades sobretot a la creació poètica.  

 



 
 
 
4.2.1.2. Digitalització de textos 
 
Hem digitalitzat una sèrie de textos per publicar a la pàgina web del projecte i/o al CD 

de materials DENC. Hem dividit els textos en tres grans seccions: 

 creació 
 crítica 
 entrevistes 

 
 

 

RELACIÓ DE TEXTOs digitalitzats 

CREACIÓ 

1. LA REVISTA TECSTUAL 
2. ALBERTÍ, Josep (1977). «L’escriptura secundària». Blanc d’Ou [Palma], 1 

(gener/febrer). S/p [3-4]. 
3. ALBERTÍ, Josep (1977). «Escopim orgasmes a la pulcritud neuròtica dels 

“civilitzats”». Blanc d’Ou [Palma], 2 (març-maig). S/p [3-5]. 
4. ALBERTÍ, Josep (1978). «Acaben de tancar al manicomi a l’home que em duia 

cada any al circ». Blanc d’Ou [Palma], 4 (març). Pàg. 3. 
5. ALBERTÍ, Josep (1978). «Text variació del text de Blanc d’Ou 4». Blanc d’Ou 

[Palma], 10 (desembre). Pàg. 14. 
6. ALBERTÍ, Josep (1985). «Strong». A: Taller Llunàtic [Josep Albertí, Bartomeu 

Cabot, Lluís Maicas, Jaume Sastre]. La vida pornogràfica de Jesucrist: boixar 
porcs. La Ciutat de Mallorca: Edició Prínceps. Pàgs. 233-240.  

7. COCA, Jordi; LLOPIS, Francesca  (1983). «Sopàrem a Royal».  
8. CREMADES i ARLANDIS, Ferran (1980). «Na Mamelluda». Cairell 

[València], 2 (gener).  
9. GIFREU, Patrick (1981). «Hava». Èczema [Sabadell], 16 (octubre). 
10.  [HAC] MOR, Carles (1979). «De tranuita». Diwan [Saragossa], 4 (març). Pàgs. 

105-111. 
11. MESQUIDA, Biel (1976). «Dia de la mare». Qwert Poiuy. Revista de Literatura 

[Barcelona], 8-9 (estiu). Pàgs. 76-78. 
12. MESQUIDA, Biel (1976-1977). «make-up».  Qwert Poiuy. Revista de 

Literatura [Barcelona], 10-11 (tardor-estiu). Pàgs. 121-127. 
13. MESQUIDA, Biel (1977). S/t [«No va esser sa pu-d’or...»]. Pol·len d’entrecuix 

[Barcelona], s/n. S/p. 
14. MIRALLES, Voro (1980). «In memoriam». Cairell [València], 6 (novembre). 

Pàgs. 38-41. 
15. MONZÓ, Quim (1975). «Bombes de Nata (Oi, Albert?)». Ajoblanco 

[Barcelona], 4 (abril). Pàgs. 6-7. 
16. MONZÓ, Quim (1976-1977). «Lorem ipsum dolor sit amet». Qwert Poiuy. 

Revista de Literatura [Barcelona], 10-11 (tardor-hivern). Pàgs. 135-136. 
17. MONZÓ, Quim (1977). S/t [«zaaaas!: amb mà ràpida...»]. Pol·len d’entrecuix 

[Barcelona]. S/p. 



18. MONZÓ, Quim (1977). «Amor quotidià». Pol·len d’entrecuix [Barcelona]. S/p. 
19. MUNNÉ-JORDÀ, Antoni (1975). «El plat». El Pont [Lleida? Barcelona?], 68 

(abril). Pàgs. 26-27. 
20. MURGADES BARCELÓ, Josep (1977). «Disèmies més o menys dialògiques». 

Pol·len d’entrecuix [Barcelona]. S/p. 
21. PUJOL, Valerià (1980). «Gegenüber». Cairell [València], 6 (novembre). Pàgs. 

15-17. 
22. SALA-SANAHUJA, Joaquim. «La bota insomne». 
 
CRÍTICA 
 
23. HAC MOR, Carles (1976). «Generalitats teòriques entorn de les contradiccions 

textuals de “Cinc mil metres papallona”». Tele/eXprés [Barcelona] (18 febrer). 
Pàg. 16. 

24. HAC MOR, Carles (1976). « Debat. Què vol dir literatura progressista? 
Puntualitzacions ». Tele/eXprés [Barcelona] (25 febrer). Pàg. 17. 

25. LLOVET, Jordi (1976). «Crítica, preceptiva i ensenyament de la literatura a les 
universitats catalanes», Tele/eXprés, 12 maig. Pàg. 15. 

26. MELENDRES, Jaume (1976). «Mirant endavant amb pànic». Tele/eXprés 
[Barcelona] (21 gener). Pàg. 15. 

27. MELENDRES, Jaume (1976). «La raó no mata». Tele/eXprés [Barcelona] (18 
febrer). Pàg. 16. 

28. MELENDRES, Jaume (1976). «Són les avantguardes un piano convertit en cos 
de dona?». Tele/eXprés [Barcelona] (22 setembre). Pàg. 15. 

29. MELENDRES, Jaume (1976). «Robinson Crusoe i les avantguardes (i 2)». 
Tele/eXprés [Barcelona] (29 setembre). Pàg. 15. 

30. MELENDRES, Jaume (1977). «Les novel·les són una novel·la. Als lectors 
clandestins de novel·les legals». Tele/eXprés [Barcelona] (17 agost). Pàg. 11. 

31. MELENDRES, Jaume (1976). «Els joves narradors catalans, fills inconscients 
de Brecht?». Tele/eXprés [Barcelona] (7 setembre). Pàg. 13. 

32. MELENDRES, Jaume (1977). «Les novel·les són una novel·la —i 3—. Les 
branques de l’arbre». Tele/eXprés [Barcelona] (21 setembre). Pàg. 12. 

33.  MUNNÉ, Antoni (1982). «Escriure alguna cosa (sobre Agoc de Carles Hac 
Mor)». Arc Voltaic [Barcelona], 13 (tardor). Pàg. 28. 

34. MUNNÉ, Antoni (1975). «De la ficció com a productora del discurs crític». 
Serra d’Or [Barcelona], 194 (novembre). Pàgs.  47-49.  

35. MESQUIDA, Biel (1976). «Perversetpolimorfbloq». El Viejo Topo [Barcelona], 
1 (octubre). Pàg. 37.  

36. SEGUÍ, Josep Lluís (1980). «De la ficció segons l’escriptura». Èczema 
[Sabadell], 12 (novembre). [sense pàginar: full 13] 

37. SEGUÍ, Josep Lluís (1980). «Justine/Juliette, o les inversions del cos al text 
sadià». Cairell [València], 3 (març). Consultable online: 
http://www.llibreweb.com/lipmic/Cairell/Num3/segui.htm 

38. TRENCAVEL (1975). «Els Cristian Dior de la literatura catalana». Canigó 
[Barcelona], 401 (14 juny). Pàg. 23. 

39. TRENCAVEL (1975). «Lectura sincrònica. El joc de llegir o la recreació de 
l’obra». Canigó [Barcelona], 407 (26 juliol). Pàg. 25. 

40. TRENCAVEL (1975). «La llibertat de l’escriptor. Per la cua o per les banyes». 
Canigó [Barcelona], 428 (20 desembre). Pàg. 14. 



41. TRENCAVEL (1975). «Una tasca lenta. Sobre la ingenuïtat del “realisme”». 
Canigó [Barcelona], 435 (1 febrer). Pàg. 24. 

42. UBAC, Ignasi (1975). «La “ideologia de defensa”». Tele/eXprés [Barcelona] (14 
maig). Pàg. 17. 

43. UBAC, Ignasi (1975). «El buit teòric». Tele/eXprés [Barcelona] (28 maig). Pàg. 
19. 

44. UBAC, Ignasi (1975). «La “teoria” (crítica) dominant». Tele/eXprés [Barcelona] 
(18 juny). Pàg. 17. 

45. UBAC, Ignasi (1975). «La teoria crítica dominant». Tele/eXprés [Barcelona] (9 
juliol). Pàg. 15. 

46. UBAC, Ignasi (1975). «Recessions (1). Aspectes / Propostes». Tele/eXprés 
[Barcelona] (12 novembre). Pàg. 15. 

47. UBAC, Ignasi (1975). «Regressions (2). Sobre l’especificitat». Tele/eXprés 
[Barcelona] (19 novembre). Pàg. 15. 

48. UBAC, Ignasi (1975). «Regressions (i 3). L’actual teatre». Tele/eXprés 
[Barcelona] (26 novembre). Pàg. 19. 

49. UBAC, Ignasi (1975). «Més notes sobre “Novel·la”». Tele/eXprés [Barcelona] 
(24 desembre). Pàg. 19. 

50. UBAC, Ignasi (1976). «Les “capelletes”, la dinàmica de grup i la vida cultural». 
Tele/eXprés [Barcelona] (14 gener). Pàg. 15. 

51. UBAC, Ignasi (1976). «Les avantguardes i el realisme». Tele/eXprés 
[Barcelona] (28 gener). Pàg. 15. 

52. UBAC, Ignasi (1976). «Notes a partir de “Cinc mil metres papallona” de Jaume 
Melendres». Tele/eXprés [Barcelona] (14 febrer). Pàg. 15. 

53. UBAC, Ignasi (1976). «Forma, contingut, formalisme». Tele/eXprés [Barcelona] 
(10 març). Pàg. 15. 

54. UBAC, Ignasi (1976). «Sobre el realisme». Tele/eXprés [Barcelona] (17 març). 
Pàg. 17. 

55. UBAC, Ignasi (1976). «Què vol dir literatura progressista? Coherència lògica de 
la literatura?». Tele/eXprés [Barcelona] (24 març). Pàg. 15. 

56. HAC MOR, Carles (1977). «El gañido de la narrativa al borde de las escrituras». 
El Viejo Topo [Barcelona], 5 (febrer). Pàg. 52. 

57. LLOVET, Jordi (1977). «El self-service sin clientes. El difícil progreso de las 
vanguardias catalanas». El Viejo Topo [Barcelona], 10 (juliol). Pàg. 48. 

58. MELENDRES, Jaume (1975). «Mesquida no és mesquí». Tele/eXprés 
[Barcelona] (18 juny). Pàg. 17. 

59. MESQUIDA, Biel (1975). «Després de dos anys de silenci: L’adolescent de sal. 
Un-subjecte-en-procés. La-lectura-del-cos-i-les-seves-mutacions». Canigó 
[Barcelona], 394 (26 abril). Pàgs. 27-28. 

 

ENTREVISTES 

60. PONS, Agustí (1977-1978). «Cremades, un valencià per al Sant Jordi».  Avui 
[Barcelona] (31 desembre 1977-1 gener 1978). Pàg. 19. 

61. FIGUERES, Josep M. (1978). «L’ús escaient de la bogeria».  Avui [Barcelona] 
(16 abril). Pàg. 24. 

62. GUILLAMON, Julià (1985). «Quim Monzó contra el propi mite».  Avui 
[Barcelona] (31 març). Pàgs. 5-6. 

63. GATELL, Cristina (1978). «Conversa amb l’Oriol Pi de Cabanyes». Mundo 
Diario [Barcelona] (2 juny). Pàg. 22. 



64. MASSIP,  J. Francesc (1982). «VALERIÀ PUJOL, PREMI “DOCUMENTA” 1981». 
PAPERS [BARCELONA], 18 (SUPLEMENT DE CANIGÓ, 30 GENER). PÀGS. 8-9. 

65. ALBANELL, Pep (1977). «De, sobre, amb Carles Reig». Serra d’Or 
[Barcelona], 209 (febrer). Pàgs. 27-29. 

66. RENDÉ i MASDEU, Joan (1981). «Josep-Lluís Seguí, una sensualitat 
reflexiva».  Avui [Barcelona] (11 gener). Pàg. 25. 

67. ALBEROLA, Miquel (1992). «Isa Tròlec, les activitats solitàries». El Temps 
[València] (6 juliol). Pàg. 58-60. 

68. FABREGAT, Amadeu (1977). «Un “best-seller” al País Valencià».  Avui 
[Barcelona] (13 febrer). Pàg. 23. 

69. FIGUERES, Josep M. (1976). «Guillem Viladot. La veu en el desert català». 
Avui [Barcelona] (13 juny). Pàg. 13. 

70. ARIAS, Fernando (1978). «Encuentro con Josep Gandia Casimiro». Los 
Marginados [València], II (juny). Pàgs. 51-53.  

71. MASATS, Josep (1981). «L’experimentalisme intrèpid de Manuel de Pedrolo». 
Canigó [Barcelona], 718 (11 juliol). Pàgs. 18-21. 

72. RENDÉ i MASDEU, Joan (1981).  «Jordi Coca, el jo i els altres». Lletres, 
suplement del diari Avui [Barcelona] (6 setembre). Pàgs. V-VI.  [entrevista a 
Jordi Coca] 

 
 
 
4.2.1.3. Seminari DENC 
 
El 5 de maig de 2006 es va celebrar a la Universitat de les Illes Balears un seminari de 
presentació de resultats del projecte DENC. 
 
El seminari va comptar amb la participació dels investigadors implicats en el projecte i 
va constar de dues parts: la primera, oberta al públic, va consistir en una presentació de 
DENC; la segona, en format de reunió restringida, serví als investigadors per discutir i 
posar en comú aspectes de la recerca i de la publicació del volum i del CD. 
 
 
 
 
4.2.1.4. Participacions en congressos 
 
Els investigadors del grup de recerca han participat amb aportacions directament 
relacionades amb el projecte DENC en els congressos següents (llistats en ordre 
cronològic descendent): 
 

 Mercè Picornell: LII Annual Anglo-Catalan Society Conference. Comunicació 
«Llibretes, plaguetes i diaris en la narrativa experimental postfranquista». 
Lancaster (Anglaterra), Lancaster University, 17-19 de novembre de 2006. 

 
 Margalida Pons: LII Annual Anglo-Catalan Society Conference. Comunicació 

«La subversió lingüística com a alternativa identitària en la narrativa 
postfranquista». Lancaster (Anglaterra), Lancaster University, 17-19 de 
novembre de 2006. 

 



 Mercè Picornell i Margalida Pons: Seminario Internacional Literaturas del 
Texto al Hipertexto. Comunicació «Experimentalismo hipertextual en la 
narrativa catalana». Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 21-22 de 
setembre de 2006. 

 
 Margalida Pons: Col·loqui Internacional Immigration in Catalonia: History, 

Discourses, Representations. Comunicació «El “Manifest dels 2300”: un (fals?) 
debat sobre immigració i normalització lingüística». Queen Mary, University of 
London, Londres, 6-7 de juliol de 2006. 

 
 Mercè Picornell: 2n Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans. La intertextualitat a 

la literatura catalana de la democràcia. Comunicació «Interdiscursivitat, 
collage i subversió. Les formes de la intertextualitat en la narrativa d’Isa 
Tròlec». Université Paul Valéry – Montpellier III, Centre Du Gesclin, Béziers, 
20-21 de gener de 2006. 

 
 Margalida Pons: 2n Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans. La intertextualitat a 

la literatura catalana de la democràcia. Comunicació «Contactes textuals: 
citació, reescriptura i apropiació en la narrativa experimental dels setanta i els 
vuitanta». Université Paul Valéry –Montpellier III, Centre Du Gesclin, Béziers, 
20-21 de gener de 2006. 

 
 Mercè Picornell i Margalida Pons: I Congreso Internacional - XI Simposio 

Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica «Culturas y 
mundialización». Comunicació «Identidad nacional, contracultura y cultura de 
defensa. Marginalidad, integración y vanguardia en la literatura catalana 
postfranquista». Jaén i Úbeda, 24-26 de novembre de 2005. 

 
 Mercè Picornell: La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana 

contemporània. Comunicació «Retòriques de manifest. Aproximació a la 
producció crítica de Trencavel». Universitat Autònoma de Barcelona, 
Departament de Filologia Catalana, 26-28 d’octubre de 2005. 

 
 Margalida Pons: La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana 

contemporània. Comunicació «Avantguarda dels setanta i compromís de 
l’escriptor. Biel Mesquida i l’afer “Ucronia”». Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de Filologia Catalana, 26-28 d’octubre de 2005. 

 
 Eni Pradas: La projecció social de l’escriptor en la literatura catalana 

contemporània. Comunicació «Ignasi Ubac». Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de Filologia Catalana, 26-28 d’octubre de 2005. 

 
 Margalida Pons: Anglo-Catalan Society / North American Catalan Society 

Conference. Congrés New Directions for Catalan Studies. Comunicació «El 
novel·lista com a crític: la irrupció de la teoria en la narrativa dels setanta». 
Windsor, Eton College, 17-19 de desembre de 2004.  

 
 Margalida Pons: II Congrés Internacional Dones i Textualitat: Los hábitos del 

deseo. Formas de amar en la modernidad. Comunicació «El cos-text o 



l’escriptura del desig: al·legories de la novel·la experimental dels setanta». 
Universitat Autònoma de Barcelona, 22-25 de març de 2004. 

 
 
 
 
 
 
4.2.2 Treballs resultants 
 
4.2.2.1.  Volum d’estudis sobre narrativa experimental (en preparació) 
 
 

L’equip investigador ha preparat un volum d’estudis (actualment en fase de revisió 

final) amb el següent índex: 

 
Estudis 

MARGALIDA PONS, FORMES I CONDICIONS DE LA NARRATIVA 

EXPERIMENTAL (1970-1985) 

Raül-David MARTÍNEZ GILI, Elements de teoria per a una lectura del discurs 
experimental. Entre sistema de coneixement universal i pràctica subversiva 
particularista 
 
Mercè PICORNELL BELENGUER, Trencavel, Ignasi Ubac i la (re)construcció de la 
literatura catalana 
 
Eni PRADAS, El projecte Ignasi Ubac en la segona meitat dels anys setanta. La 
revista Tecstual  
 
Margalida PONS, Investigació textual i compromís de l’escriptor: Biel Mesquida 
i l’afer «Ucronia» 
 
Margalida PONS, Contactes textuals: intertextualitat i narrativa experimental 
 
Maria MUNTANER, Josep Albertí: la pervivència de l’experimentació textual 
 
Mercè PICORNELL BELENGUER, Isa Tròlec: la veu transvestida 
 
Margalida PONS, El cos-text o l’escriptura del desig 
 
Julià GUILLAMON, Sobre Quim Monzó 
 
Pere ROSSELLÓ BOVER, Sobre Andreu Terrades 
 
Gabriel SEGUÍ I TROBAT, La crítica a la religió a L’adolescent de sal de Biel 
Mesquida 

 



BREU DICCIONARI DE NARRATIVA EXPERIMENTAL 

Bibliografia 

 

 

 

4.2.2.2. Pàgina web 
 
 
El projecte compta amb una pàgina web consultable a l’adreça 

http://www.uib.es/catedra/camv/denc/index.html 

 

La pàgina és estructurada en diversos subapartats que reflecteixen, entre d’altres, els 
aspectes  següents: 

 Autors objecte del projecte (amb vincles, si s’escau, a les seves pàgines web 
personals). 

 Corpus d’obres estudiades. 
 Textos recopilats (s’hi recullen tant una selecció dels textos de l’època —de 

creació i de crítica— com alguns dels textos crítics generats pels investigadors 
del projecte). 

 Bibliografia del projecte. 
 Actualitat del projecte (activitats, participació en congressos, etc.). 

 
 
 
 
4.2.2.3. CD (en preparació) 
 

L’equip investigador de DENC ha preparat l’edició d’un CD (en curs de publicació) que 

recollirà una antologia significativa de textos del període. Amb l’autorització dels 

diferents autors, els textos han estat digitalitzats i classificats en tres grans seccions (per 

a la relació de textos inclosos vegeu la secció 3.1.2 d’aquesta memòria): 

a) creació 
b) crítica 
c) entrevistes 

 

Es reprodueix a continuació l’esquema bàsic del CD: 

 
 

MAPA DEL CD 
 
 

[Caràtula] 
NARRATIVA D’EXPERIMENTACIÓ 



CREACIÓ I CRÍTICA 
 

Grup d’investigació DENC 
Universitat de les Illes Balears 

 
 
↓ 
 

[Pàgina d’inici] 
 
       INTRODUCCIÓ                         ÍNDEX DE TEXTOS             CRÈDITS 
 

 
↓   ↓   ↓ 
 

•  Aquest CD recull 
textos de creació i 
crítica de la 
narrativa 
d’experimentació 
catalana del període 
1970-1985. 

•  L’edició d’aquest 
CD s’inscriu dins el 
marc del projecte 
d’investigació 
DISCURSOS 
D’EXPERIMENTACIÓ 
EN LA NARRATIVA 
CATALANA (Càtedra 
Alcover-Moll-
Villangómez, 2004-
2006). 

•  Creació →link a 
llista de textos de 
creació→link a cada 
un dels textos (→si 
s’escau, dos links, 
un a la imatge del 
text i l’altre a la 
transcripció) 

 
•  Crítica →link a llista 

de textos de 
crítica→link a cada 
un dels textos (→si 
s’escau, dos links, 
un a la imatge del 
text i l’altre a la 
transcripció) 

 
 
•  Entrevistes →link a 

llista 
d’entrevistes→link a 
cada una de les 
entrevistes (→si 
s’escau, dos links, 
un a la imatge del 
text i l’altre a la 
transcripció) 

 
 
 

Equip d’investigació i col·laboradors: 
 
Margalida Pons (coordinadora) 
Marta Ferré Freitas-Morna  
Miquel Gomila  
 
Julià Guillamon 
Raül-David Martínez 
Maria Muntaner 
Mercè Picornell  
Eni Pradas  
Magdalena Prohens 
Pere Rosselló Bover 
Gabriel Seguí Trobat 
 
L’edició d’aquest CD s’inscriu dins el 
marc del projecte d’investigació 
DISCURSOS D’EXPERIMENTACIÓ EN 
LA NARRATIVA CATALANA (CAMV, 
2004-2006)- 
 
© dels textos: els autors 
 
Agraïments: a les revistes que ens 
hagin donat permís per reproduir 
imatges i textos. 
 
Producció: Equip d’investigació 
DENC 
Realització: Insòlit 
Primera edició: 2007 

 

4.2.2.4. Publicacions dels membres del projecte 

 



Al llarg del període d’execució del projecte DENC (2004-2006), l’equip investigador ha 

concretat els resultats obtinguts en les següents publicacions (al marge dels treballs que 

és previst de publicar en el volum Estudis sobre narrativa experimental): 

 

 Mercè Picornell (2007, en premsa): «Participin de l’artifici! Els usos de la 
metaficció en la narrativa experimental postfranquista». (Journal of Catalan 
Studies). 

 
 Mercè Picornell (2007, en premsa): «Retòriques de manifest. Aproximació a la 

producció crítica de Trencavel». Actes del congrés La projecció social de 
l’escriptor en la literatura catalana contemporània. 

 
 Mercè Picornell (2007, en premsa): «Interdiscursivitat, collage i subversió. Les 

formes de la intertextualitat en la narrativa d’Isa Tròlec». Actes del 2n Col·loqui 
Europeu d’Estudis Catalans. La intertextualitat a la literatura catalana de la 
democràcia. 

 
 Mercè Picornell (2007, en premsa): «Llibretes, plaguetes i diaris en la narrativa 

experimental postfranquista» (revista Els Marges). 
 

 Mercè Picornell i Margalida Pons (2007, en premsa): «Identidad nacional, 
contracultura y cultura de defensa. Marginalidad, integración y vanguardia en la 
literatura catalana postfranquista». Actes del I Congreso Internacional - XI 
Simposio Internacional de la Asociación Andaluza de Semiótica «Culturas y 
mundialización».  

 
 Margalida Pons (2007, en premsa): «Avantguarda dels setanta i compromís de 

l’escriptor. Biel Mesquida i l’afer “Ucronia”». Actes del congrés La projecció 
social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. 

 
 Margalida Pons (2007, en premsa): «Contactes textuals: citació, reescriptura i 

apropiació en la narrativa experimental dels setanta i els vuitanta». Actes del 2n 
Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans. La intertextualitat a la literatura 
catalana de la democràcia. 

 
 Margalida Pons (2007, en premsa): «El novel·lista com a crític: la irrupció de la 

teoria en la narrativa dels setanta» (Catalan Review). 
 

 
 Margalida Pons (2007, en premsa): «La subversió lingüística com a alternativa 

identitària en la narrativa postfranquista» (Journal of Catalan Studies). 
 

 Margalida Pons (2005): «El cos-text o l’escriptura del desig: al·legories de la 
novel·la experimental dels setanta». En: Carme Riera, Meri Torras et alt (eds.). 
Los hábitos del deseo, vol. 2. València: Excultura. ISBN: 980-6647-03-3. Pàgs. 
391-402. 

 
 Eni Pradas (2007, en premsa): «El col·lectiu Ignasi Ubac». Actes del congrés La 



projecció social de l’escriptor en la literatura catalana contemporània. 
 

4.2.2.5. Base de dades bibliogràfica 

 

Paral·lelament a l’execució del projecte s’ha confeccionat una base de dades 

bibliogràfica un inventari de la qual s’inclou en l’apartat 4.2 d’aquesta memòria. 

L’objectiu de la recerca bibliogràfica ha estat oferir una visió de conjunt, estructurada i 

comprensiva, de la narrativa experimental dels setanta i primers vuitanta. El repertori 

distribueix les entrades en tres grans seccions: la primera (Fonts) aplega els materials 

primaris a partir dels quals hem treballat; la segona (Crítica), les aportacions que, 

directament o indirectament, expliquen el context, els referents i la factura d’aquests 

materials; la tercera (Referents teòrics per a l’estudi del discurs experimental) reuneix 

obres de teoria literària que, des de perspectives metodològiques diverses, proporcionen 

una visió històrica del concepte d’experimentalitat. 

 

En la secció de fonts s’inclouen dos apartats que corresponen al que de manera 

conscientment imprecisa �atès que la descreença en els gèneres literaris és una 

característica dels escrits que ens ocupen� poden anomenar textos de creació: el primer 

(Narrativa experimental: corpus d’obres) aplega textos apareguts en format de llibre o 

de plaquette en el període 1970-1985 i el segon (Textos de creació no recollits 

originàriament en llibre), contribucions aparegudes inicialment en altres menes de 

suport (revistes, opuscles, pamflets), amb independència del fet que algunes han estat 

posteriorment editades en llibre. Un tercer apartat (Textos programàtics o de reflexió 

teòrica) és reservat a les aportacions que contribueixen a dibuixar un estat d’opinió �en 

la majoria dels casos, a càrrec dels mateixos creadors� sobre experimentació narrativa. 

 

La secció de crítica és dividida en dos blocs. El primer (Narrativa i cultura catalana 

dels anys 70 i 80) referencia estudis panoràmics o específics sobre el context 

historicoliterari en què sorgeix la narrativa experimental. El segon (Sobre els autors) és 

dedicat als autors objecte d’estudi. En aquest bloc es diferencien, per a cada autor, d’una 

banda, els articles, estudis i ressenyes i, d’altra banda, les entrevistes. També se citen 

sota l’epígraf Altres autors, de manera conjunta, materials relatius a autors amb tres o 

menys entrades bibliogràfiques. La bibliografia sobre els autors no aspira a la 



completesa, sinó únicament a recollir aquelles entrades més directament relacionades 

amb l’experimentalisme narratiu. 

 

La secció de referents teòrics recull aportacions que, tot i que no fan referència directa a 

les fonts que integren el nostre corpus, poden orientar el lector a l’hora d’emmarcar en 

un context d’idees ampli �el de la teoria literària del segle XX� els conceptes de 

desviació, transgressió i experimentalitat. 

4.3. Arxiu audiovisual del parlar salat de la Costa Brava.  

 

4.3.1. Objectius 

El projecte “L’arxiu audiovisual del parlar salat de la Costa Brava” consisteix en la 

recopilació d’un conjunt d’enregistraments audiovisuals de les localitats corresponents a 

Blanes, Lloret de Mar, Tossa, Sant Feliu de Guixols, Palamós, Begur i Cadaqués. Els 

enregistraments s’obtenen mitjançant unes entrevistes semidirigides, d’una hora i mitja 

de durada, efectuades a dos/tres informants, segons els requeriments, de cadascuna de 

les localitats esmentades, amb la finalitat d’avaluar l’estat d’aquest subdialecte, 

comprovar-ne la vitalitat i l’abast generacional, confirmar o modificar, si escau, la 

isoglossa que delimita la zona on encara aquesta varietat s’utilitza de manera efectiva. 

Aquest projecte té els antecedents en “L’arxiu audiovisual deis dialectes catalans de les 

Illes Balears”, dut a terme per Jaume Corbera, el resultat del qual ha estat un DVD que 

permet no sols l’estudi de les diverses varietats dialectals, sinó també l’estudi del 

llenguatge no verbal.  

 

 

4.3.2. Activitats realitzades 

Fins ara s’han enquestat tres informants de cadasquna de les localitats següents: Blanes, 

Lloret de Mar, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Palafrugell, Begur i 

Cadaqués. Els tècnics de la Unitat d’Audiovisuals de la UB han fet un vídeo de cada 

localitat enquestada que conté l’enregistrament de les entrevistes fetes als tres 

informants. D’aquests enregistraments  



Acabada la primera fase del projecte, que consistia a fer el treball de camp en les 

localitats esmentades, s’han extret els fragments que no eren vàlids ni representatius de 

cadascuna de les converses, i amb el material resultant s’ha imprès un DVD dels 

enregistrament fets a cada localitat. 

A començaments d’any s’ha convocat una beca per dur a terme la segona fase del 

projecte. La persona escollida, Montserrat García a realitzat les següents tasques:  

a) transcripció fonètica i ortogrà fica de les 24 entrevistes (aproximadament 18 
hores) 

b) fer la sincronització texts-veu. 

 

Un cop duta a terme aquesta tasca, s’iniciat la tercera fase del projecte, en la qual els 

tècnics informàtics han de dissenyat un programa que gestioni la presentació en DVD 

de les entrevistes; i se n’ha fet l’edició. 

4.4. La llengua i la cultura catalanes a les organitzacions polítiques, sindicals i 
patronals a les  Illes Balears i Pitiüses en el segle xx. 
 
 
4.4.1. Objectius: 

Aquest projecte va nàixer de la voluntat de conèixer més i millor la societat d’aquestes 

Illes. El fet que les organitzacions polítiques, patronals i sindicals conformin gran part 

de l’entramat político-social, fa que el seu coneixement sigui imprescindible per a 

entendre millor els mecanismes que actuen dins aquest entramat. 

D’altra banda, la importància que té estudiar la realitat cultural i lingüística en una 

societat tan complexe en aquest sentit com és la nostra és fa imprescindible. La cultura i 

la llengua catalanes, malgrat ser les pròpies d’aquesta terra i que haurien de ser les 

comunes entre tots els ciutadans, han patit -sinó pateixen encara- un procés de pèrdua 

contínua d’àmbits d’ús. D’entre aquests àmbits la política ha estat un dels primers i més 

importants, per això mateix cal tenir-hi una atenció especial. D’aquesta manera podem 

afirmar que l’estudi de les organitzacions polítiques -definides com associacions de 

persones que s’uneixen per a defensar els seus interessos i idees comunes- així com les 



sindicals i patronals ens permetran aconseguir tenir un coneixement més ampli i 

profund de les Illes Balears. 

Per aconseguir aquests propòsits el Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política 

al Món Contemporani, coordinat pel Dr Sebastià Serra Busquets, ha començat la recerca 

històrica i un seguit d’activitats per tal de començar a entendre millor tot aquesta 

qüestió. 

 

4.4.2. Activitats realitzades 

4.4.2.1. Recerca 

•  Creació d’un banc de dades on hi surtin totes les organitzacions polítiques, 

sindicals i patronals. 

•  Recerca bibliogràfica de tots els temes relacionats amb les organitzacions. 

•  Creació d’un arxiu propi de totes i cada una de les organitzacions polítiques. 

•  Estudi dels mitjans de comunicació en relació a aquestes organitzacions. 

 

4.4.2.2. Activitats en arxius 

a) Arxius de Mallorca 

•  Recopilació de dades de l’Arxiu del Regne de Mallorca 

b) Arxius de Madrid 

•  Per tal de poder aconseguir la informació que es troba dipositada a Madrid, 

varen ser necessaris realitzar dos viatges a Madrid, per tal de poder demanar i 

recopilar les informacions necessàries. 

•  Recopilació de dades del diferents partits polítics que han dipositat al Registre 

de Partits Polítics del Ministeri de l’Interior-Madrid. 

•  Recollida de la informació que tenen dels diputats que hi ha hagut al Congrés 

dels Diputats de les Illes Balears -també els illencs que foren diputats, encara 



que no fos per les Illes, com els escollits per les Illes, encara que no fossin 

illencs. 

•  Arxiu General de l’Administració. Madrid 

 

4.4.2.3. Preparació d’una fitxa marc per a les organitzacions polítiques, sindicals i 

patronals 

•  Realització de la Fitxa marc. 

•  A partir de la Fitxa marc es realitzaran les fitxes de cada organització. L’estudi 

fet pels diferents membres del grup en relació a cada organització es podrà 

analitzar. 

•  Tabular els resultats de les fitxes. 

 

4.4.2.4. Redacció del diccionari 

Durant el primer trimestre del 2006 s’ha acabat la redacció del «Diccionari de partits 

polítics, organitzacions sindicals i patronals de les Illes Balears durant el segle XX», 

projecte d’investigació del Ministeri d’Educació i Cultura de l’Estat espanyol amb el 

codi BHA 2002-03 177. 

 

 

 

4.4.2.5. Simposi 

Convocatòria i celebració del simposi “Partits polítics, organitzacions patronals i 

sindicals en el segle XX i perspectivas en el segle XXI” del 9 a l’onze d’octubre de 

2006 a Palma. En les ponències i actes del congrés es de fa una especial menció al paper 

de la llengua i cultura catalanes en aquestes organitzacions. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Atles dels genèrics toponímics relatius al medi físic a les Illes Balears i 
      Pitiüses. 
 
 
 
4.5.1 Objectius 
 
En una societat mancada de les vies tradicionals de transmissió dels topònims, la fixació 

dels mateixos en una cartografia temàtica fàcilment entenedora pot constituir una ema 

de primera magnitud per a facilitar la salvació d’aquest patrimoni lingüístic i geogràfic. 



Qualsevol esforç encaminat a la salvaguarda, fixació i difusió d’aquesta part de la 

cultura popular i tradicional, i en perill de desaparició resulta inaplaçable. 

 

D’altra banda, els genèrics toponímics constitueixen una font privilegiada per a nodrir 

la terminologia de les diferents disciplines científiques  especialment, en el cas de la 

geografia, que molt sovint s’ha vist obligada a I’adopció de manlleus pel 

desconeixement de la terminologia pròpia catalana. 

 

Els noms de lloc del mapa 1:5.000, tot i que no es tracta d’un recull exhaustiu, 

constitueixen una mostra força representativa de la realitat toponímica de les Illes 

Balears, ja que no es troba una font de la mateixa entitat per al conjunt de cap altra 

unitat territorial de parla catalana. Els prop de 50.000 topònims reunits en aquesta font, 

majoritàriament recollits per personal especialitzat sotmesos a un procés de revisió i 

depuració, configuren una base de partida suficientment detallada per als objectius del 

projecte, que són: 

 
•  Confeccionar una base de dades georeferenciada dels topònims del medi físic de 

les Illes Balears 

•  Compilar els genèrics toponímics referits al medi físic de les Illes Balears 

•  Classificar els genèrics recollits en categories temàtiques 

•  Confeccionar cartografia temàtica d’àmbit insular 

•  Elaborar material editable 

•  Organitzar un glossari general 

 

 

 

 

4.5.2 Activitats realitzades 

 
Al decurs del període del qual  s’informa s’ha recollit la fitotoponímia de l’illa de 

Mallorca a partir del mapa topogràfic Balear escala 1:5000, a partir del qual  s’ha 

construït una part important de la base de dades de partida per a la consecució total dels 

objectius del projecte. 



Igualment s’ha portat a terme treball de camp a les àrees on els fitotopònims eren 

especialment interessants o apareixien casos d’interpretació dificultosa. 

A partir de la tasca realitzada s’ha iniciat el procés de confecció dels mapes temàtics de 

determinades formes de vegetació natural així com de segons quins conreus. Els 

resultats aconseguits, encara que necessàriament són parcials, ja han estat presentats a 

diverses reunions científiques, com és el cas de la següent comunicació: 

 

CALDENTEY, Joan; ORDINAS, Antoni i GRIMALT, Miquel: “Marina, garriga, 
pleta i mitjà. Significació fitosociològica i paisatgística”. Comunicació llegida a les 
XIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia. Muro, 25 de març de 2006. 

 

 

 

4.5.3. Publicacions 

 

GRIMALT, Miquel; ORDINAS, Antoni i CALDENTEY, Joan: “El paisatge vitícola 
actual i històric de Mallorca a través de la toponímia”. Dins BASSA, R i PLANISI, H: 
Jornades d'Antroponímia i Toponímia de 2005. Palma. Universitat de les Illes Balears, 
2006. 
 
ORDINAS, Antoni; CALDENTEY, Joan i GRIMALT, Miquel: “La fitotoponímia com 
a element definidor del paisatge. El cas de Selva”. Dins BASSA, R i PLANISI, H: 
Jornades d'Antroponímia i Toponímia de 2005. Palma. Universitat de les Illes Balears, 
2006. 
 
CALDENTEY, Joan; ORDINAS, Antoni i GRIMALT, Miquel: “El paisatge vegetal de 
Santa Maria del Camí a través de la fitotoponímia.” Dins BASSA, R i PLANISI, H: 
Jornades d'Antroponímia i Toponímia de 2005. Palma. Universitat de les Illes Balears, 
2006. 
 

 

5. PUBLICACIONS 

 

Al llarg de l’any 2006 s’han publicat diverses obres realitzades en el marc de projectes 

finalitzats en anys anteriors finançats amb aportacions de la Càtedra. 

 
CORBERA, Jaume (dir): Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes 
Balears. Palma: Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, 2006 
 
MIRALLES, Joan: Antologia de textos de les Illes Balears. Volums I i II. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA CÀTEDRA. 
 
  
Presentació a Eivissa. Extensió Universitària d'Eivissa i Formentera. 19 de maig. 
 
S'hi presentaren el Centre de Documentació en Sociolingüística, les activitats a l'Arxiu 
Marià Villangómez i l'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears. 
Comptà amb la presència de la consellera de cultura del Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera, Carolina Torres. 
 



 
  Diario de Ibiza, 20 de maig. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentació a Palma. Edifici Sa Riera. 13 de juliol. 
 

A part de presentar les activitats generals de la Càtedra, s'hi presentaren l'Arxiu 
audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears i l'estat de les investigacions 
del projecte Atles ornitonímic de les Illes Balears i Pitiüses. Hi asistiren el director 
general de cultura del Govern de les Illes Balears, Sr. Climent Ramis, el director 



general de cultura del Consell de Mallorca, Sr. Guillem Ginard i el rector de la 
Universitat de les Illes Balears, Sr. Avel·lí Blasco. 

 
 
      Diari de Balears. 14 de juliol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El Mundo-El Dia de Baleares, 14 de juliol 
 



 
 

 



Discursos d'experimentació en la narrativa catalana. 
 
Presentació pública de resultats. Sala de Juntes de Cas Jai. 5 de maig. 
 
 
Diario de Mallorca. 18 de maig 
 
 



 Diari de Balears. 6 de maig. 
 

 



 
 
 
 
   El Mundo-El Dia de Baleares. 6 de maig.    Última Hora. 6 de 
maig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Antologia de textos de les Illes Balears 
 
Presentació del primer volum. Sala d'Actes de la Casa de Cultura, Palma. 4 de maig. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Presentació del segon volum. Sala d'actes de la Casa de Cultura, Palma. 27 de novembre 
 
 
 Diari de Balears. 28 de novembre. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Última Hora. 28 de novembre de 2006. 
 
 
 

 

 

CÀTEDRA D’ESTUDIS SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

En data 29 de març de 2006 es va signar un conveni amb la Fundació Balear contra la 

Violència de Gènere (Conselleria de Presidència i Esports) per a la creació de la Càtedra 

d’Estudis de Violència de Gènere. En el marc d’aquesta càtedra es rep una aportació 

anual de 60.000 euros per a la realització d’activitats de recerca i d’activitats formatives, 

entre d’altres, que s’ajustin a les finalitats de la Fundació Balear contra la Violència de 

Gènere: 

 - Implicar tota la societat civil i les administracions públiques en la lluita contra 

la violència de gènere. 

 - Investigar formes pioneres per combatre la violència de gènere, per aportar 

noves fórmules per prevenir-la i abordar-la. 

 - Aconseguir recursos per destinar a programes de lluita contra la violència de 

gènere, i a l’atenció i suport a les víctimes. 

 

A la convocatòria del I Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere, publicada el 

mes de maig de 2006, s’hi presentaren un total de dinou treballs, i amb data de resolució 

de 22 de desembre de 2006 la comissió avaluadora va atorgar el I Premi al treball “La 

protección jurídico-laboral de la violencia de género: cuestiones pendientes”, de la 

senyora Susana Rodríguez Escanciano, professora titular de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social de la Universitat de Lleó. El treball guardonat va ser premiat amb una 

dotació econòmica 12.000 euros i està pendent de publicació a l’editorial Tirant lo 

Blanch.  

 

La convocatòria del II Premi d’Investigació sobre Violència de Gènere està oberta fins 

al 28 de setembre de 2007, data límit per lliurar els treballs al Vicerectorat de Projecció 



Cultural. Les bases són iguals que les de la primera convocatòria i el premi té la mateixa 

dotació econòmica. S’ha fet la corresponent difusió dels tríptics amb les bases arreu de 

totes les universitats nacionals i d’Amèrica del Sud, així com al Servei d’Informació de 

la UIB, als centres universitaris, les seus universitàries i entre els membres 

col·laboradors i patrons de la Fundació Balear contra la Violència de Gènere. 

 

Respecte a la primera convocatòria d’accions finançades per la Càtedra d’Estudis de 

Violència de Gènere, la comissió ha seleccionat les accions següents: “Publicidad y 

violencia de género: un estudio multidisciplinar”, a càrrec de la investigadora principal 

doctora Marta Fernández, i la investigació “Prevención de la violencia de género: un 

análisis de la realidad sociofamiliar de las víctimas”, a càrrec de Susana Casado, 

llicenciada en Psicologia. El total de les accions que es financen és de 24.000 euros. La 

recerca s’ha de realitzar en el termini d’un any a partir de la data de resolució de la 

convocatòria, és a dir, els treballs s’han de lliurar el 3 de novembre de 2007.  

 

Una altra de les accions de la Càtedra que s’han implantat aquest curs 2006-2007 ha 

estat la creació d’una nova assignatura de lliure configuració oberta a tot l’alumnat de la 

UIB amb el títol "La violència de gènere des d’una perspectiva multidisciplinària". És 

una assignatura de primer quadrimestre, de 4,5 crèdits, els objectius generals de la qual 

són els següents: 

 

- Analitzar les diferents perspectives teòriques en relació amb la violència de gènere. 

- Conèixer els trets característics i les diferents manifestacions de violència de gènere 

per poder identificar situacions en què les dones pateixin aquest tipus de violència. 

- Analitzar aquesta problemàtica en relació amb les diferents cultures i ideologies 

religioses que existeixen arreu del món. 

- Conèixer i aprofundir la violència de gènere que pateixen el col·lectiu de dones amb 

qualque tipus de discapacitat. 

- Visibilitzar els diferents recursos de la nostra comunitat i els principals perfils 

professionals relacionats amb la violència de gènere. 

- Aprofundir en les principals estratègies educatives de prevenció. 

 

S’ha de destacar que aquesta iniciativa ha tingut una gran acollida, atès que s’han inscrit 

un total de 104 persones a l’assignatura, la qual cosa suposa un gran èxit, i més tenint en 



compte que es tracta d’una assignatura nova. Aquesta assignatura es reeditarà amb vista 

al curs acadèmic 2007-2008. 

 

D’acord amb el que s’estableix al punt sisè del conveni entre la UIB i la Fundació 

Balear contra la Violència de Gènere, l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats, ara 

reconvertit en Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB, 

és l’òrgan encarregat d’aquesta part formativa. 

 

Dins aquesta línia formativa que duu a terme la Càtedra, i per arribar a les seus 

universitàries, la Càtedra d’Estudis sobre Violència de Gènere ha realitzat accions 

formatives a Menorca i Eivissa. El curs plantejat aquest any acadèmic ha estat “Des de 

la violència de gènere cap a la igualtat d’oportunitats: dels problemes a les alternatives 

de solució”: s’ha fet a Eivissa el 18 i el 19 de maig de 2007, amb una durada de 10 

hores, i el de Menorca està pendent de realització, ja que es va anul·lar el que hi havia 

programat per als dies 4 i 5 de maig de 2007 per qüestions organitzatives. 

 

Amb vista al proper curs acadèmic 2007-2008 es té projectada la realització d’un taller 

de 15 hores destinat a l’alumnat de la Universitat Oberta per a Majors titulat “La 

violència de gènere a la societat actual”, així com la posada en marxa d’un curs 

d’expert/a universitari/ària en línia en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere, 

previst per al període novembre de 2007 - febrer de 2008, d’11 crèdits. 

 

Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral 

La Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral va 

ser creada el novembre de 2005 amb la finalitat de donar continuïtat al projecte del 

Diccionari del teatre a les Illes Balears –projecte engegat el 2001– i de cohesionar la 

recerca teatral.  

La seva finalitat és fomentar programes de recerca i activitats formatives i de divulgació 

en l’àmbit de les arts escèniques. Hi participen, per mitjà d’un conveni de col·laboració, 

la Universitat de les Illes Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell Insular de 

Menorca i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears. També hi col·labora el Consell 

de Mallorca.  

 

OBJECTIUS 



•  Elaborar l’Anuari teatral de les Illes Balears. 

•  Crear una base de dades de temàtica teatral. 

•  Constituir i posar a l’abast d’investigadors i professionals de l’àmbit teatral 

material divers relacionat amb l’activitat escènica produïda a les Illes Balears. 

•  Convocar cada dos o tres anys unes jornades d’estudis teatrals a les Balears. 

Editar les actes corresponents. 

•  Establir convenis i col·laboracions amb altres centres similars, com el Centro de 

Documentación Teatral de Madrid, la Real Escuela Superior de Arte Dramático 

de Madrid, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, el 

Centre d’Investigació, Documentació i Difusió de l’Institut del Teatre de 

Barcelona, el Centro de Documentación e Investigación de la Escuela de 

Navarra de Teatro, l’Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas de Asturias, el 

Servei de Documentació de Teatres de la Generalitat Valenciana i l’Escola 

Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.  

•  Promoure la formació de grups de recerca científica, en el marc de l’ordenació 

universitària actual, i impulsar projectes o campanyes d’investigació de temàtica 

teatral. 

•  Organitzar seminaris o cursets de formació en història, documentació o anàlisi 

teatral.  

•  Promoure edicions de temàtica teatral. 



ESTRUCTURACIÓ DE LA CÀTEDRA 

El conveni de creació de la càtedra preveu que aquesta unitat de recerca, de 

documentació i de formació d’investigadors sigui dirigida per un director científic. A 

proposta del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Consell de 

Departament del dia 19 de desembre de 2005), el Consell de Direcció de la Universitat 

de les Illes Balears va acordar a la sessió ordinària del dia 21 de febrer de 2006 designar 

el doctor Joan Mas i Vives, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de 

Filologia Catalana adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de 

la UIB, director científic de la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i 

Documentació Teatral.     

A més, segons es recull al conveni, la càtedra tendrà un secretari, nomenat pel director 

científic, i un coordinador responsable de la redacció de l’Anuari teatral de les Illes 

Balears i de la gestió dels diversos projectes. Ocupa el càrrec de secretària Patrícia A. 

Trapero Llobera, doctora en Filologia Hispànica i professora titular d’universitat de 

l’àrea de coneixement de Filologia Hispànica adscrita al Departament de Filologia 

Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB. D’ençà del 9 de novembre de 2005 n’és el 

coordinador Francesc Perelló Felani, tècnic superior contractat a temps complet.   

Així en l'actualitat, l’organigrama de la càtedra és el següent:   

 

Director científic: Joan Mas i Vives 

Secretària: Patrícia A. Trapero Llobera 

Coordinació tècnica: Francesc Perelló Felani 

 

COL·LABORACIÓ AMB EL PESAEM 

Promogut pel Departament de Cultura del Consell de Mallorca, l’empresa Bissap Gestió 

Cultural de Barcelona ha elaborat el Pla Estratègic del Sector de les Arts Escèniques a 

Mallorca (PESAEM). Aquest pla vol ser un instrument per a la construcció col·lectiva 

del futur de les arts escèniques de l’illa de Mallorca a partir de l’anàlisi de la pràctica 

escènica i la diagnosi de febleses i potencialitats del sector. La Càtedra Joan Ramis i 

Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral ha col·laborat durant el curs 

acadèmic 2006-2007 en l’elaboració d’aquest plat, tot cercant i sistematitzant un seguit 

de dades sobre la pràctica escènica produïda a Mallorca.     

 

SEGON VOLUM DEL «DICCIONARI DEL TEATRE A LES ILLES BALEARS» 



Tot i que es tracta d’un projecte engegat el 2001, entre els mesos de novembre de 2005 i 

juliol de 2006 es va treballar de manera intensa en la redacció i revisió de veus del 

segon volum del Diccionari del teatre a les Illes Balears, així com també en la revisió 

de les proves d’impremta que ens foren enviades per part de Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat. Ara ja és una realitat (440 pàgines) i va ser presentat el 28 de desembre 

de 2006 a l’Espai Ramon Llull de Palma. L'edició ha estat finançada  per la recent 

creada Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i per l’Institut d’Estudis 

Baleàrics.  

És la primera publicació que surt sota els auspicis de la Càtedra Joan Ramis i Ramis i 

per aquest motiu en una de les primeres pàgines apareixen els logotips del Departament 

de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca i el de la Fundació «Sa Nostra», 

organismes que financen amb les seves aportacions anuals l’esmentada càtedra. En 

l’elaboració d’aquesta obra, al marge de la feina realitzada per l’organigrama de 

funcionament (director –Joan Mas–, consell assessor –Ramon Díaz per Mallorca, 

Josefina Salord per Menorca i Marià Torres per Eivissa i Formentera– i coordinador –

Francesc Perelló), hi han pres part un equip de becaris i becàries i una sèrie de 

col·laboradors de Mallorca, Menorca i Eivissa, que han contribuït amb les seves 

entrades a fer possible aquest Diccionari. El primer volum es va publicar el 2003 (525 

pàgines).  

La informació que es recull en el Diccionari del teatre a les Illes Balears fa referència a 

actors i actrius, espais escènics, cantants lírics, grups i companyies teatrals, directors 

d’escena, tramoistes, escenògrafs, decoradors, figurinistes, empresaris i productors 

teatrals, compositors de música dramàtica, autors i obres, manifestacions folklòriques o 

tradicionals que sovint inclouen elements teatrals o parateatrals, entrades que fan 

referència a autors no illencs que tengueren una gran recepció a les Illes, mostres i 

festivals de teatre, coreògrafs, escoles i centres d’ensenyament teatral, entitats i societats 

caracteritzades per la seva intensa activitat dramàtica, associacions i fundacions teatrals 

diverses, col·leccions de teatre, etc.   

 

PREMI MIQUEL DELS SANTS OLIVER AL «DICCIONARI DEL TEATRE A LES ILLES 

BALEARS» 

Dissabte dia 16 de desembre de 2006 va tenir lloc a l’Auditori d’Alcúdia la Nit de la 

Cultura que organitza l’Obra Cultural Balear. Durant el transcurs d’aquesta gala –

retransmesa en directe per TV3/C33 i la TV de Mallorca– es varen lliurar els Premis 



31 de Desembre, que enguany arribaven a la vintena edició. En aquesta ocasió, el 

Premi Miquel dels Sants Oliver –que distingeix treballs escrits que prenguin com a 

objecte d’estudi les Illes Balears– va ser concedit ex aequo al Diccionari del teatre a les 

Illes Balears i a Països Catalans en plural.   

Aquesta obra, que ha necessitat de sis anys per veure’s finalitzada, ha estat dirigida per 

Joan Mas i Vives,  director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 

de la UIB. De la coordinació n’ha tingut cura Francesc Perelló Felani, coordinador de la 

Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral de la UIB. 

El consell assessor l’han integrat Ramon Díaz Villalonga (Mallorca), Josefina Salord 

Ripoll (Menorca) i Marià Torres Torres (Eivissa). També hi han col·laborat en la seva 

redacció un seguit de professors i investigadors de la UIB o de gent que hi està 

vinculada. És el cas d’Antoni Ignasi Alomar, Caterina Valriu, Miquel Company, 

Domingo Garcías, Damià Pons, Francisca Lladó, Felip Munar, Gabriel Sampol, Josep 

Antoni Grimalt, Jaume Corbera, Jaume Garau, Jaume Guiscafrè, Maribel Ripoll, Maria 

Magdalena Alomar, Pere Rosselló, Pere Salas, Manel Santana, Pere Santandreu, Gabriel 

Janer o Patrícia Trapero. Encara hem de citar la tasca entusiasta dels alumnes becaris de 

la UIB que han treballat en l’obra, sobretot en feines de documentalista, però també en 

una primera fase de redacció de moltes veus: Àngela Aguiló Ferrer, Sònia Capellà 

Soler, Catalina Mateu Lladó, Maria Muntaner González, Maria Pons Pons, Magdalena 

Prohens Colom, Maria Quetglas Mesquida, Pere Roig Massanet, Maria del Mar Verd 

Julià, Vicent Dasí Arbona, Elisenda Farré Secall i Maria Magdalena Socias Sabater.     

El guardó va ser recollit per Joan Mas i Francesc Perelló en nom de tot l’equip hi havia 

fet feina. 

 

IMATGE CORPORATIVA DE LA CÀTEDRA 

Jaume Falconer, dissenyador de la UIB, ha estat l’encarregat de crear durant el 2006 la 

imatge corporativa de la càtedra. A partir d’una còpia manuscrita de la portada de la 

tragèdia Lucrècia, escrita per l’il·lustrat menorquí Joan Ramis el 1769, Falconer 

dissenyà el logotip identificador de la càtedra. Se n’han fet 2.000 postals de promoció 

(amb el logotip de cada una de les institucions o organismes que financen la càtedra), 

2.000 fulls, 2.000 sobres de tipus diferents i 500 carpetes.  

 

PÀGINA WEB 



Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte d’aquesta unitat de recerca, de 

documentació i de formació d’investigadors, des del passat mes de maig de 2006 ja es 

pot consultar la pàgina web de la Càtedra Joan Ramis i Ramis: 

http://www.uib.es/catedra/ramis/. Dissenyada per Miquel Gomila, el seu logotip 

identificador és obra de Jaume Falconer. Dels textos i de la documentació que s’hi pot 

trobar s’ha encarregat Francesc Perelló. Quant al seu contingut, hi ha l’opció d’entrar en 

cinc apartats diferents. El primer és el de la presentació de la càtedra, mentre que el 

segon conté informació sobre els projectes i objectius que s’ha marcat la càtedra. 

Igualment s’hi pot consultar l’apartat de publicacions i un altre d’adreces i telèfons. 

Finalment, hi ha una secció d’enllaços que remeten a altres pàgines web representatives 

del món de les arts escèniques, com per exemple associacions, espais escènics, grups, 

companyies,  productores, publicacions, actors, organismes acadèmics, institucions, 

fundacions, premis, fires, etc. És previst que més endavant s’hi incorporin altres 

apartats. A la pàgina principal apareixen ben visibles els logotips de les institucions i 

organismes que donen suport a la càtedra. Clicant-hi a sobre es té accés a les pàgines 

web del Consell Insular de Menorca, l’Institut d’Estudis Baleàrics, la Fundació Sa 

Nostra, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.     

 

CONTACTES AMB ALTRES CENTRES SIMILARS 

Un dels objectius de la càtedra és el d’establir convenis i col·laboracions amb altres 

centres similars. Fins a hores d’ara ja hem tingut contactes amb Maite Pascual Bonis, 

coordinadora del Centro de Documentación de la Escuela Navarra de Teatro; Anna 

Valls Pasola, directora del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques de 

l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona; Sonia Miguel, de l’Asociación de 

Autores de Teatro; Jaume Melendres, director de Serveis Culturals de l’Institut del 

Teatre de la Diputació de Barcelona; Roberto Corte, membre de l’equip de direcció de 

la revista asturiana de teatre La Ratonera; i Carles Molinet i Jaume Marcé, director i cap 

d’estudis, respectivament, de la recent creada Escola Superior d’Art Dramàtic de les 

Illes Balears.  Tot i que no s’ha concretat fins ara cap tipus de col·laboració, tots han 

mostrat molt d’interès en parlar de possibles feines i projectes conjunts. Aquests 

primers contactes ens han permès establir com a primera passa un intercanvi de 

publicacions. Així, fins al dia d’avui hem rebut diversos exemplars de La Ratonera 

(números 17 i 18, maig i setembre de 2006, respectivament), el número 2 de la revista 

Tragos (editada per l’Organización de Sindicatos de Actrices y Actores del Estado 



Español), i informació sobre diferents tallers teatrals organitzats per l’Escuela Navarra 

de Teatro. Des de la càtedra els hem fet arribar alguns exemplars del primer volum del 

Diccionari del teatre a les Illes Balears que adquirírem el mes de maig de 2006.    

 

ARXIU TEATRAL 

Durant els primers mesos de funcionament de la càtedra s’ha anat arreplegant material 

teatral divers, com per exemple cartells, crítiques teatrals d’espectacles escenificats, 

programes de mà, retalls de premsa, treballs universitaris de temàtica teatral, etc. Aquest 

material s’ha aconseguit mitjançant donacions o perquè ens ho ha fet arribar gent 

vinculada al teatre. També s’ha realitzat un buidatge permanent de les notícies teatrals 

aparegudes al Diari de Balears i a altres publicacions. Tot aquest material és previst que 

en un futur es catalogui de manera exhaustiva per posteriorment fer-lo accessible a 

través de mitjans informàtics.  

 

CONVENI ENTRE LA UIB I EL CONSELL DE MALLORCA 

Durant els anys 1996-2000 el Consell de Mallorca va publicar l’Anuari teatral de 

Mallorca, una publicació que tingué un impacte important entre els ambients teatrals 

mallorquins. Aquesta publicació, però, s’interrompé el 2000. Per tot això, la càtedra té 

com a objectiu primordial a hores d’ara reprendre l’edició, en aquest cas referida a totes 

les Illes Balears. Per tot això, el 13 de novembre de 2006 es va signar un conveni de 

col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell de Mallorca per donar 

suport a la redacció i publicació de l’Anuari teatral de les Illes Balears 2005. Creim que 

tendrà una funció important de promoció del teatre insular fora de les Illes. En principi, 

aquesta publicació –amb la qual actualment s’està treballant– inclourà informació sobre 

la cartellera, reportatges sobre espais escènics, grups, fires i mostres, actors i actrius, 

directors d’escena... així com també articles de caire històric i notícies d’interès divers. 

El primer Anuari farà referència a l’any 2005 i és previst treure’l al carrer dins els 

primers mesos de l’any 2007. 

 

PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UIB I LA FUNDACIÓ PER A L’ESCOLA 

SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE LES ILLES BALEARS 

El 21 de desembre de 2006 la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les 

Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni de col·laboració per 

fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació de les entitats respectives pel 



que fa a l’art dramàtic. El conveni pretén establir llaços de col·laboració que s’han de 

concretar en convenis específics sobre diverses matèries d’interès comú. En aquest 

sentit, el conveni preveu promoure i organitzar activitats conjuntament amb la Càtedra 

Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral de la UIB.  

 
 
 
Càtedra Ramon Llull 

 

Director:   Joan Mas i Vives, Director del Departament de Filologia Catalana 

   i Lingüística general de la UIB. 

 

Consell director: Joan Mas i Vives 

   Pere Rosselló Bover (subdirector del Dept. de Filologia Catalana  

   de la UIB) 

   Gabriel Ensenyat Pujol (secretari del Dept. de Filologia Catalana  

   de la UIB) 

 

Coordinació:   Maria Isabel Ripoll Perelló, llicenciada en Filologia Catalana per  

   la UIB. 

 

Alumnes col·laboradors: Maria Gayà (2004-2005) 

    Immaculada Ràfols (2005-2006) 

    Jaume Mateu (2006-2007) 

    Francesca Jaume (2006-2007) 

 

Ubicació:   Departament de Filologia Catalana de la UIB. Campus   

   universitari.  

   Cra. de Valldemossa, km. 7’5 

   Edifici Ramon Llull, despatx 206 

   Telèfon: 971 17 20 55 

   Correu electrònic: catedra.ramonllull@uib.es 

   Pàgina web: http://www.uib.es/catedra/ramonllull/ 

 



1. QUÈ ÉS LA CÀTEDRA RAMON LLULL 

La Càtedra Ramon Llull és una entitat oficial que té per finalitat la promoció, la 

divulgació i la investigació dels estudis relacionats amb la figura de Ramon Llull, des 

de tots els àmbits universitaris.  

Actualment, la Càtedra Ramon Llull depèn de la Universitat de les Illes Balears i de la 

Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en virtut del protocol 

de col·laboració signat entre els dos organismes dia 15 d’abril de 2003. 

En el marc de la Càtedra Ramon Llull se situa el «Programa Blaquerna d’estudis 

lul·lians», compartit entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes 

Balears. Té, com a finalitat prioritària, l’edició conjunta d’estudis lul·lístics i de 

temàtica medieval. 

 

 

2. HISTÒRIA DE LA CÀTEDRA I DEL PROGRAMA BLAQUERNA 

L’any 1959 es creava aquesta Càtedra, adscrita a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat de Barcelona, que promovia cursos de doctorat. L’objectiu de la Càtedra 

Ramon Llull, de conformitat amb l’Ordre de creació de 2 de febrer de 1959 del 

Ministeri d’Educació Nacional, era l’estudi, la recerca, l’ensenyament i la divulgació de 

l’obra de Ramon Llull en diversos aspectes, així com la relació amb els estudis 

d’història medieval, per la qual cosa restava adscrit a la càtedra un seminari d’estudis 

medievals. El 27 de juliol de 1963 es va aprovar el Reglament de la Càtedra Ramon 

Llull. 

L’any 1999 se signava un conveni de col·laboració entre les Universitats de Barcelona i 

de les Illes Balears en virtut del qual la Càtedra Ramon Llull passava a ser adscrita a la 

Universitat de les Illes Balears. Si bé la Càtedra seguia existint, era buida de contingut 

lul·lístic. Davant la precària situació en què es trobaven els estudis lul·lians a la 

Universitat de les Illes Balears, es va prendre la iniciativa de recuperar i potenciar la 

Càtedra com a organisme actiu en la investigació lul·liana internacional. 

El programa Blaquerna és fruit de la col·laboració entre les Universitats de Barcelona i 

de les Illes Balears. Es creà, en el marc de la Càtedra Ramon Llull, conjuntament entre 

les dues universitats. El programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians promou, per mitjà de la 

Col·lecció Blaquerna, els estudis i les publicacions lul·lianes en general i puntualment 

sobre l’edat mitjana. Així, l’any 2002 se signà el conveni de coedició entre ambdues 

parts.  



3. OBJECTIUS I ACTUACIONS 

Segons el punt segon del Protocol de col·laboració entre la Universitat de les Illes 

Balears i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per a 

la formació de personal investigador en temes lul·lians en el marc de la Càtedra 

Ramon Llull «l’objectiu d’aquest conveni és el de fomentar l’especialització de joves 

investigadors en temes lul·lians, i més concretament, s’estableix per a la creació una 

plaça d’investigador adscrit a la càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes 

Balears». Aquests objectius generals es desglossen en les següents actuacions 

particulars: 

•  Gestió de la Càtedra Ramon Llull. 

•  Tasques de coordinació de les publicacions de la Càtedra Ramon Llull. 

•  Tasques de suport a la recerca que es duguin a terme a la UIB de temàtica  

 lul·liana i, més en general, de Filologia Catalana.  

•  Organització de seminaris i congressos de temàtica lul·liana. 

•  Organització d’actes de divulgació de la vida i l’obra de Ramon Llull. 

•  Coordinar la col·laboració de la Càtedra Ramon Llull amb la Maioricensis 

 Schola Lullistica. 

•  Coordinació de la revista Studia Lulliana. 

•  Formar un fons bibliogràfic i arxivístic de temàtica lul·liana.  

•  Fomentar la divulgació de temàtica lul·liana a través de les tecnologies de la 

 informació.  

 

 



Activitats abril 2006 – abril 2007 

 

 Presentació de l’edició de la Doctrina Pueril 

Dia 20 d’abril de 2006 es presentà el volum VI de la col·lecció NEORL, l’edició de la 

Doctrina Pueril, a cura del Sr. Joan Santanach. L’acte, organitzat pel Patronat Ramon 

Llull i l’Institut d’Estudis Baleàrics, serví també de plataforma de presentació del grup 

Textos Medievals Catalans. Es va concloure l’acte amb la interpretació de diverses 

peces musicals medievals per part del grup coral de cambra de Francesc Crespí.  

 

 

 Conferència La doctrina culinària de Ramon Llull 

Conferència pronunciada dia 24 d’abril de 2006, a la Biblioteca Pública de Palma. 

Activitat organitzada conjuntament amb la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB, la 

Biblioteca Pública; emmarcada en els actes de celebració del dia del llibre. El 

conferenciant, Sebastià Trias Mercant (Maioricensis Schola Lullistica), féu un apunt 

sobre les referències culinàries i gastronòmiques que apareixen a l’opus lul·lià, i ho 

contextualitzà en l’àmbit mediterrani medieval.  

 

 

 I Jornades d’Intercanvi cultural «Els escriptors mallorquins i Jacint 

Verdaguer» 

Durant els dies 28, 29 i 30 d’abril es dugueren a terme les I Jornades d’Intercanvi 

cultural «Els escriptors mallorquins i Jacint Verdaguer», organitzades per Càtedra 

Ramon Llull (CRL), la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic 

(CVEL), la Societat Verdaguer (SV), la Societat Catalana de Llengua i Literatura 

(SCLL), l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), la Societat Arqueològica Lul·liana (SAL) i 

la Fundació Rotger-Villalonga. L’objectiu d’aquests jornades era posar de manifest la 

relació del poeta Jacint Verdaguer amb la Mallorca i els literats mallorquins de l’època.  

La sessió d’inauguració, celebrada a la seu de la SAL, anà a càrrec del Dr. Josep 

Massot.  

Dissabte dia 29, els prof. Joaquim Molas i Damià Pons versaren, respectivament, sobre 

Ramon Llull i Jacint Verdaguer i sobre la cultura al tombant del s. XIX. Es visità 

Miramar, son Marroig, son Moragues i la cartoixa de Valldemossa. El diumenge 30 les 

activitats i conferències es concentraren a Pollença. Bernat Cifre guià la visita a Can 



Costa, casa de naixement de Costa i Llobera, i a les cases de Formentor. A les cases de 

Cala Murta, seu de la Fundació Rotger-Villalonga, la Dra. Carme Bosch (UIB) posà en 

relleu la connexió del paisatge pollencí amb l’obra de Costa i Llobera.  

La trentena d’assistents destacaren la bona organització de les Jornades i es mostraren 

plenament satisfets amb el programa d’actes elaborat. L’èxit d’aquella convocatòria 

motivà les II Jornades, celebrades a Menorca el darrer cap de setmana d’octubre de 

2006. 

Des de la Càtedra, i conjuntament amb la Sra. Àngels Verdaguer (Societat Verdaguer), 

es va redactar la crònica de les Jornades per a la revista Llengua i Literatura, de propera 

aparició.  

 

 

 Seminari. L’art de Ramon Llull: les bases 

Dates: 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 29 (dilluns i dimecres) de novembre de 2006 

Nombre total d’hores: 12 

Lloc: sala d’actes de l’edifici de sa Riera, c. de Miquel dels Sants Oliver, 2 (Palma) 

Nombre total d’inscrits: 33 

Nombre d’assistents a totes les sessions: 20 

Professor: Jordi Gayà Estelrich, Rector de la Maioricensis Schola Lullistica 

Crèdits de lliure configuració: un (1) crèdit, atorgat per la Universitat de les Illes 

Balears.  

Cartell: el cartell i les targetes publicitàries foren dissenyades pel Sr. Jaume Falconer 

Perelló, del Gabinet Tècnic d’Imatge de la Universitat de les Illes Balears. 

Patrocinadors: Consell de Mallorca i Vicerectorat de Projecció cultural de la UIB. 

Organitzadors: Càtedra Ramon Llull, Departament de Filologia Catalana i Lingüística 

General de la UIB, Maioricensis Schola Lullistica.  

 

Programa: 

1. Visió de conjunt sobre les diferents redaccions de l’Art. 

2. La significació: una investigació de filosofia del llenguatge. 

3. Els principis del raonament: el nou marc de la lògica en el segle XIII. 

4. Fonaments teològics: les motivacions personals de Ramon Llull. 

5. La incorporació de la física: l’adaptació de l’Art a la ciència del segle XIII. 

6. L’Art, eina d’argumentació: la proposta de l’Art com a sistema universal. 



 

«L’Art de Ramon Llull: les bases» va ser un seminari que ha omplí un dels grans buits en la difusió 

del pensament del filòsof medieval. Concretament a Mallorca, l’estudi del sistema artístic que 

articula tot l’opus lul·lià havia estat deixat de banda, de manera que els assistents pogueren tenir 

accés a explicacions sobre l’anàlisi de les diferents redaccions de l’art. Es posaren en relleu les 

connexions existents entre l’obra lul·liana i la cultura filosòfica de l’edat mitjana i es destacaren 

aspectes més concrets, com la cosmologia lul·liana o els precedents de les teories de Llull.  

Les sessions, de dues hores de durada els dilluns i d’una hora i mitja els dimecres,  eren dedicades a 

presentar els diferents punts del programa, magistralment per part del conferenciant. Les 

explicacions s’acompanyaren de projecció en Power Point i de fotocòpies que es repartiren entre els 

assistents.  

Es dedicava una part de cada sessió a preguntes que hi pogués haver sobre el tema exposat, que 

fomentaren el diàleg entre els diferents assistents.  

S’enregistraren en suport magnetofònic totes les intervencions, tant del conferenciant com dels 

assistents a les sessions. Aquests enregistraments han passat a fer part de l’arxiu de la Càtedra 

Ramon Llull i, per tant, resten a l’abast dels investigadors que les vulguin consultar.  

El seminari es va desenvolupar amb total normalitat, sense cap incidència. La presentació del curs, 

que es va dur a terme dia 6 de novembre, comptà amb la presència de la Sra. Francesca Lladó, 

Vicerectora de  projecció cultural de la UIB.  

Els assistents mostraren interès perquè aquest seminari tengui continuïtat en el futur: en aquest 

sentit, es proposà que es faci un curs de característiques similars sobre comentaris d’obres lul·lianes  

i un altre sobre comparació de l’opus lul·lià amb altres obres filosòfiques medievals. 

El present seminari ha tingut molt bona acollida entre els estudiants universitaris i entre els 

membres de la Maioricensis Schola Lullistica, alguns membres de la qual assistiren a totes les 

sessions. Així mateix, hi assistiren professors de secundària de diferents instituts illencs.  

 

 

 «ENSENYAMENT ÉS AQUELLA VIRTUT QUE CONSERVA AMISTAT I BELLA 

VEINANÇA DE PERSONES»; RAMON LLULL, PATRÓ DE LA UIB 

Descripció: conjunt d’activitats específiques i generals destinades a commemorar la 

festa del beat Ramon Llull, patró de la UIB, de dia 27 de novembre. 

Dates: del 20 al 25 de novembre de 2006. 



Organització: Càtedra Ramon Llull, amb el suport del Vicerectorat de Projecció cultural 

de la UIB i dels Departament de Filologia Catalana i de Filologia Anglesa de la mateixa 

Universitat. 

Col·laboradors: Maioricensis Schola Lullistica, Centre d’Estudis Teològics de 

Mallollorca (CETEM), Fundació P. Pere Joan Cerdà. 

Disseny del cartell: Jaume Falconer Perelló, del Gabinet Tècnic d’Imatge de la 

Universitat de les Illes Balears.  

 

Actes específics d’aquesta activitat: 

 

Dilluns 20 de novembre: Who was Ramon Llull?  

Conferència a càrrec del Sr. Antoni Bonner, magister de la Maioricensis Schola 

Lullistica. Sala de graus del Ramon Llull, a les 12 h.  

La conferència, organitzada conjuntament amb el Departament de Filologia Anglesa de 

la UIB (concretament amb la professora Cristina Suárez), va versar sobre la vida del 

savi medieval, a partir de les imatges de la Vita coetanea del Brevículum de Karlsruhe, 

mostrades en Power-Point. 

La conferència fou seguida per una cinquentena d’estudiants de Filologia Anglesa, que 

ompliren la sala de graus. L’objectiu de l’activitat era que els alumnes tenguessin 

l’oportunitat d’escoltar una persona angloparlant i que el tema de la conversa no fos aliè 

a la quotidianitat universitària.  

Malgrat el renou provocat per les obres d’ampliació de l’edifici i la mala sonoritat dels 

aparells de megafonia de la sala de graus, el públic assistent seguí les explicacions del 

Sr. Bonner i es plantejaren algunes qüestions al final de la intervenció del conferenciant. 

 

Dijous 23 de novembre: De l’home hominificant al Pegàs pegasitzant: la teoria de les 

definicions de Ramon Llull i la lògica moderna.  

Conferència a càrrec del Sr. Alexander Fidora, magister de la Maioricensis Schola 

Lullistica, Doctor en Filosofia per la Johann W. Goethe Universität-Frankfurt, membre 

de l’ICREA i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Aquesta conferència estava destinada especialment als estudiants de Filosofia, ja que es 

tractava el tema de la tradició definitòria des d’Aristòtil fins a Ramon Llull i la 

repercussió que el plantejament lul·lià ha tengut en el camp de la lògica en l’edat 

contemporània, especialment en Russell i Quine. Això no obstant, només hi hagué vuit 



persones que seguiren les dissertacions del Sr. Fidora. Entre el públic féu acte de 

presència el Sr. Esteve Jaulent, director de l’Instituto Brasileiro Ramon Llull.  

 

Dissabte 25 de novembre: jornada d’homenatge pòstum a Mn. Pere Llabrés, magister de 

la Maioricensis Schola Lullistica. Acte celebrat al Santuari de Cura, a les 11 h del matí, 

amb la col·laboració del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM) i de la 

Fundació P. Pere Joan Cerdà.  

Si bé inicialment s’havia previst un recorregut per l’entorn del monestir, a cura del Dr. 

Gabriel Ensenyat (UIB), finalment es va optar per desenvolupar tot l’acte a la Sala de 

Gramàtica, atesa la quantitat d’assistents (una cinquentena) i atesa, també, l’edat 

avançada d’alguns dels participants. Així, l’acte comprengué quatre intervencions. La 

primera fou a càrrec de Gabriel Ensenyat, qui desglossà la vida de Ramon Llull. A 

continuació intervingué l’historiador Pere Fullana i Puigserver, amic de Mn. Pere 

Llabrés, que definí la trajectòria vital i intel·lectual de l’homenajat; així mateix, es referí 

a la importància que Llabrés havia tingut en el camp lul·lista. La tercera intervenció anà 

a càrrec de Mn. Josep Garau, director del CETEM, que recordà la tasca important que 

Llabrés havia desenvolupat en la institució mallorquina. Finalment, el P. provincial dels 

franciscans de Mallorca, Sr. Bartomeu Pont, com a amfitrió de l’acte, explicà en què 

consistia la Fundació P. Pere Joan Cerdà, mostrà la voluntat de la Comunitat de 

Franciscans del Tercer Ordre Regular de col·laborar en tots aquells projectes que 

suposin la difusió de l’esperit lul·lià i franciscà i clausurà l’acte. 

A continuació, Pere Fullana mostrà els materials didàctics sobre la vida i obra de 

Ramon Llull, creats específicament per als estudiants de primària que visiten el 

monestir de Cura. 

Com a cloenda de la diada, la comunitat franciscana de Cura convidà els assistents a un 

petit refresc.  

La premsa local (Diari de Balears i Última Hora) es féu ressò d’aquest esdeveniment.  

 

Actes generals 

Dia 20 i 22 de novembre, com estava anunciat al programa de l’activitat, es realitzaren 

les dues sessions ordinàries del seminari L’Art de Ramon Llull: les bases. 

 

Totes les conferències foren enregistrades en suport magnetofònic i resten a l’Arxiu de 

la CRL, a disposició de qui les vulgui consultar. 



VALORACIÓ 

La resposta del públic a aquesta convocatòria fou molt desigual i permeté d’arribar a 

una conclusió: atreuen la novetat (una conferència en anglès) i els actes d’abast més 

popular. En canvi, els actes acadèmics semblen rebutjats i deixats de banda precisament 

per aquell sector que més interessat hi hauria d’estar (professors universitaris, estudiants 

de Filosofia i de Filologia i estudiants en general).  

Atesa la bona difusió de l’activitat que s’havia fet des del Servei de Comunicació de la 

UIB, es conclou que aquesta situació no és provocada per la manca de coneixement per 

part d’aquests sectors. Des de la Càtedra Ramon Llull s’intenta motivar la participació 

de l’alumnat, bàsicament però no exclusiva, en qualsevol tipus d’acte que se celebri. 

Això no obstant, queda palès que interessen més les activitats lúdiques, allunyades de 

l’hermetisme acadèmic, necessari en certes ocasions i en determinats àmbits.  

 

 

 Itinerari Ramon Llull 

Organitzat pel Departament de Pedagogia de la UIB, la Fundació P. Pere Joan Cerdà, i 

la Càtedra Ramon Llull. Celebrat Cura i a Palma durant els dies 14, 15, 16 i 17 de febrer 

de 2007. Dijous dia 15, a les 17’30 h. i a l’església de Sant Francesc de Palma, es féu la 

presentació de la Càtedra Ramon Llull al grup d’estudiants de Pedagogia de la 

Universitat de Girona, participants en l’itinerari. Antoni Bonner i Gabriel Ensenyat 

feren, respectivament, una breu explicació de la biografia lul·liana i analitzaren algunes 

de les fites més destacades en la producció literària del savi medieval. Posteriorment, el 

P. Abat de la Comunitat de Franciscans ensenyà al grup la basílica, la sagristia i el 

sepulcre del beat Ramon. 

Els parlaments de Bonner i Ensenyat foren enregistrats en suport magnetofònic, i resten 

a l’arxiu de la Càtedra.  

 

 Conferència: «Ramon Llull y la lengua árabe» 

Conferència a càrrec del Sr. Georg Bossong, catedràtic de la Universitat de Zuric, sobre 

els coneixements i aplicació de la llengua àrab a la seva obra per part de Ramon Llull. 

Pronunciada dia 24 d’abril de 2007 a la Biblioteca Pública de can Sales (Palma). Aquest 

acte fou co-organitzat amb el departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de 

la Universitat de les Illes Balears i la Biblioteca Pública de Palma. Enregistrat en suport 

magnetofònic i incorporat a l’arxiu de la Càtedra.  



 

 Ressenya d’articles per a Studia Lulliana 

Ressenya dels següents articles per al volum XLVII de SL:  

CONRADO DE VILLALONGA, JOSEP F., "L'univers de Ramon Llull", Llegir 48 (2005), 

pàg. 23-9. 

FONT POQUET, MIQUEL S., "Edicions furtives i llibres prohibits de Mallorca (s. XVII-

XIX)", Llegir 51 (2006), pàg. 20-1. 

FONT POQUET, MIQUEL S., "Ramon Llull en català: el centenari de la Comissió Editora 

Lul·liana", Llegir 50 (2006), pàg. 20-1. 

SERVERAT, V., "La filosofia de Ramon Llull al Llibre d'amic i amat", Llegir 48 (2005), 

pàg. 31-2. 

MIRALLES I MONSERRAT, Joan, Antologia de textos de les Illes Balears. Volum I: Segles 

XIII-XVI, pres. Joan Martí i Castell, (Institut d'Estudis Baleàrics - Publicacions de 

l'Abadia de Montserrat, 2006), 503 pàg. 

 

 Crònica per a Estudis Romànics del congrés de Béziers. 

 Crònica per a Llengua i Literatura de les I Jornades d’Intercanvi Cultural (vegeu 

supra). 

 

 

 Articles:  

«Sebastià Trias Mercant o la història viva del lul·lisme a Mallorca», entrevista al Dr. 

Trias Mercant per a la revista Lluc. En premsa. 

 

 

 Centre de Documentació Ramon Llull 

Estada de quatre dies al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de 

Barcelona, per fer feina amb els manuscrits catalans del Llibre d’intenció. Dies 16, 17, 

18 i 19 de gener de 2007.  

 

 

 Tasques pròpies del Consell editor d’Studia Lulliana (correcció d’originals, 

redacció d’actes de reunions, etc).  



 Col·laboració en la catalogació del fons documental de la Maioricensis Schola 

Lullistica. 

 

 Continuació de les tasques d’elaboració de la pàgina web de la CRL i de 

manteniment de la LlullDB.  

Per al manteniment de la LlullDB es compta amb el suport d’un alumne col·laborador 

de tipus A (convocatòria 2006-2007), Francesca Jaume Riera, estudiant de cinquè curs 

de Filologia Catalana. La seva feina se centra en la revisió, correcció i actualització dels 

“incipits” i “explicits” de totes les obres catalogades de Ramon Llull a la Llull DB. La 

seva col·laboració és de 90 hores. 

 

 

 Continuació de les tasques de catalogació de l’Arxiu Bonner de la Càtedra 

Ramon Llull.  

Feina per a la qual, i com passa des del curs 2004-2005, es compta amb l’ajut d’un 

alumne col·laborador tipus B, Jaume Mateu, estudiant de cinquè curs de Filologia 

Catalana. A les ordres de la Sra. Almudena Cotoner, ha de continuar la tasca iniciada 

pels dos alumnes col·laboradors anteriors d’introducció de dades al Catàleg general de 

la Biblioteca de la UIB. 

 

 

 Assessorament d’estudiants i facilitació de material bibliogràfic a investigadors 

internacionals. En aquest sentit, és destacada l’ajuda facilitada a Michelle 

Garceau sobre el fons bibliogràfics lul·lians de Palma. Altrament, cal esmentar 

el suport donat a l’equip de TvMallorca integrat per Antoni Capellà i Carlota 

Oliva per a l’elaboració d’un documental sobre Ramon Llull.  

 

 

 Gestions per a la donació del fons lul·lístic del Prof. Jocelyn Hillgarth 

El mes de gener de 2007 s’iniciaren els tràmits pertinents per fer efectiva la voluntat del 

prof. Hillgarth de llegar a la Càtedra Ramon Llull, i conseqüentment a la Universitat de 

les Illes Balears, el seu ampli fons bibliogràfic sobre Ramon Llull i lul·lisme. A l’hora 

de tancar aquesta memòria encara s’estaven realitzant les passes de catalogació i 

d’inventari necessàries per poder procedir a la donació oficial del fons. 



 

 

Gestió de la Càtedra Ramon Llull 

Com és habitual, han esdevingut tot un seguit d’actes i reunions derivats de la gestió 

quotidiana de la Càtedra. S’han mantingut reunions constants amb totes aquelles 

persones que col·laboren directament amb la Càtedra, com són Antoni Bonner, Jordi 

Gayà, Albert Soler, Lola Badia, Pere Fullana, Josep Garau, Andrés Enrique, Jaume 

Mateu o Francesca Jaume, a més de les reunions habituals amb els membres 

responsables de la Càtedra (Joan Mas, Pere Rosselló i Gabriel Ensenyat).  

Així mateix, s’ha informat puntualment dels esdeveniments organitzats per la Càtedra a 

totes les persones interessades, que estan en contacte per mitjà de correu electrònic o 

telefònicament.  

 

 

6.2.8. Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) 

Introducció 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània és fruit d’un conveni de 

col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i «Sa Nostra», Caixa de Balears, 

signat el 7 de juliol de 2000. Els serveis que ofereix el CEDOC són el següents: 

 

Organitzar conferències, cursos i debats davant els reptes de la societat actual. 

Crear i gestionar un servei de documentació i una base de dades sobre la societat 

contemporània de les Illes Balears. 

Promoure i realitzar estudis i recerques sobre la societat contemporània. 

Fomentar activitats interdisciplinàries entre professors, alumnes i societat en general. 

Promoure la informació i la reflexió col·lectiva dels grans reptes dels temps presents i 

futurs a la societat de les Illes Balears. 

Resoldre consultes i elaborar dictàmens per a entitats públiques que ho sol·licitin, així 

com per a particulars. 

 



Per desenvolupar les tasques del centre s’han convocat públicament beques per a 

llicenciats o diplomats. Durant el curs acadèmic 2006-2007 els becaris de col·laboració 

amb què ha comptat el CEDOC són:  

 

 Rebecca Margarita Alemany Garré  

 Rafel Puigserver Pou  

 Antoni Vives Reus. 

 

Amb data 31 de maig, la senyora Rebecca Alemany Garré va formalitzar la seva 

renúncia com a becària del CEDOC, i durant el mes de juny es va procedir a fer la 

convocatòria pública d’una nova beca de col·laboració, seguint l’Acord normatiu 6891 

(FOU núm. 240, de 24 de juny de 2004), a la qual es presentaren quinze aspirants. El 

resultat de la convocatòria es troba disponible a la pàgina web de l’Oficina de Suport a 

la Recerca. Després de la renúncia dels dos primers seleccionats, Llorenç Carrió Crespí 

i Francesca Sbert Roig, per motius laborals, finalment la becària del CEDOC elegida és 

la senyora Maria Antònia Arabí Ramon.   

A més a més, durant l’any 2006 s’ha comptat amb la col·laboració en les tasques de 

digitalització i d’abocar al web els articles d’opinió digitalitzats, d’una alumna 

col·laboradora de tipus B, la senyora Maria Josep Sureda Hueso, estudiant del segon 

cicle d’Història de l’Art. El CEDOC també ha comptat amb la col·laboració de dues 

alumnes de col·laboració de tipus B, que són Catalina Maria Martorell Fullana i Maria 

Neus Comas Frau, encarregades d’elaborar el catàleg de publicacions del Dipòsit Legal 

de les Illes Balears i el catàleg de produccions audiovisuals respectivament. Una vegada 

estiguin enllestits aquests dos catàlegs, seran abocats a la pàgina web del CEDOC. 

 

ACTIVITATS DEL CEDOC DURANT EL CURS 2006-2007 

 

Digitalització d’articles d’opinió i abocament d’aquests a la xarxa 

 

S’ha continuat amb la tasca de digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa 

escrita de les Illes Balears, i més concretament dels periòdics Última Hora, Diari de 

Balears, El Mundo i Diario de Mallorca, com també de catalogar-los i abocar- els 

articles a la xarxa. Aquests articles es troben disponibles a la pàgina web del CEDOC.  

 



El procés és complex i s’elabora des de la selecció i extracció d’un article de premsa des 

d’un CD-ROM del diari, per això hem cregut oportú explicar el procés que s’ha anat 

desenvolupant en aquest àmbit. Un cop digitalitzats i classificats els articles, es 

transformen en format PDF (Portable Document Format), per després abocar-los a la 

xarxa amb la pertinent fitxa tècnica, procediment laboriós, ja que cada article s’ha 

d’abocar a la xarxa amb la respectiva fitxa tècnica i de manera individual.  

 

A finals de l’any 2006 es va concloure l’any 2002. En aquests moments tenim abocats a 

la xarxa articles fins al juliol de 2003. 

 

Elaboració de la Base de Dades d’Activitats Culturals 

 

La Base de Dades d’Activitats Culturals és una eina de recopilació i d’accés a la 

informació cultural repartida en diferents temàtiques: activitats benèfiques, activitats 

esportives, animació infantil, ballada popular, ballet, cinema, conferència, cultura, 

cursos, dansa, desfilada de moda, exposició, festa popular/patronal, fires i congressos, 

homenatge, literatura, música, òpera, poesia, presentació de noves entitats, teatre, visita, 

xerrada / col·loqui / taula rodona. Actualment està actualitzada fins a juny de 2007.  

 

Elaboració d’una cronologia des de l’any 2000 

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) elabora una 

cronologia de fets històrics de l’any 2007. La cronologia es distribueix per les àrees 

geogràfiques següents: Illes Balears, Estat espanyol, món, i per les àrees temàtiques 

següents: política, economia, educació, sanitat, societat, cultura, turisme, 

infraestructures, seguretat ciutadana, medi ambient i obituaris.  

 

En aquests moments, la cronologia s’està elaborant, però s’estudia la fórmula de poder 

abocar a la xarxa els continguts de la cronologia mateixa. D’altra banda, està 

pràcticament conclosa la cronologia de tot el segle XX i, tan aviat com estigui 

enllestida, serà publicada a la pàgina web, com també la cronologia des de l’any 2007 

fins a l’actualitat. 

 

Organització de dos cicles de cinema 



 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra), amb la 

col·laboració del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i del Grup 

d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB, va 

organitzar els passats mesos de febrer i març el curs El temps present en imatges II. De 

la Guerra Freda a la Guerra dels Balcans. El curs va tenir una durada total de 20 hores, 

i la Comissió Acadèmica de la UIB li va atorgar 2 crèdits de lliure configuració. 

 

El curs va ser coordinat pel doctor Sebastià Serra Busquets, director del CEDOC, i els 

senyors Elena Gili Sampol i Xavier Jiménez González, membres del Grup d’Estudi de 

la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB. 

 

Al curs, que va tenir lloc a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull, hi va haver 104 

persones matriculades. La presentació de les pel·lícules anà a càrrec de Sebastià Serra 

Busquets, Antoni Marimon Riutort, professors d’Història Contemporània de la UIB, i 

Maria Magdalena Brotons, professora d’Història del Cinema a la UIB, i també dels dos 

coordinadors, Elena Gili Sampol i Xavier Jiménez González. Aquí en teniu el 

programa. 

 

1. El procés de descolonització. El nord d’Àfrica. 20 de febrer 

La batalla de Argel (La battaglia di Algeri, Gillo Pontecorvo; 1965).  

Presentació a càrrec de Magdalena Brotons Capó. 

   

2. La guerra del Vietnam. 27 de febrer 

La colina de la hamburguesa (Hamburger Hill, John Irvin; 1987). 

Presentació a càrrec de Xavier Jiménez González. 

  

3. La guerra freda i el paper de la CIA. 6 de març  

Los tres días del Cóndor (The three days of Condor, Sidney Pollack; 1975). 

Presentació a càrrec d’Elena Gili Sampol 

 

4. El terrorisme a l’Estat espanyol: el cas d’ETA. 13 de març 

La pelota vasca (Julio Medem; 2003). 

Presentació a càrrec de Sebastià Serra Busquets  



 

5. Les revolucions llatinoamericanes. El cas de Nicaragua. 20 de març 

Bajo el fuego (Under fire, Roger Spottiswoode, 1983). 

Presentació a càrrec d’Elena Gili Sampol 

 

6. La caiguda del mur de Berlín. La unificació d’Alemanya. 26 de març 

Good bye Lenin (Wolfgang Becker; 2003). 

Presentació a càrrec de Xavier Jiménez González 

 

7. La guerra de Iugoslàvia. 27 de març 

Welcome to Sarajevo (Michael Winterbottom; 1997). 

Presentació a càrrec d’Antoni Marimon Riutort 

 

D’altra banda, al mes de maig el CEDOC i el Centre d’Ensenyament Superior Alberta 

Giménez varen organitzar conjuntament un Cicle de Cinema i Documentals Històrics, 

que va tenir lloc els dijous 10, 17, 24 i 31 de maig a les 17 hores a la sala d’actes del 

CESAG, i la presentació anà a càrrec de professors del centre adscrit. La Comissió 

Acadèmica de la UIB va atorgar 1 crèdit de lliure configuració per a cadascun dels 20 

matriculats. 

 

Aquí en teniu el programa. 

1. Cinema. 10 de maig de 2007 

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Stanley Kubrick; 1964).  

Presentació a càrrec de Sebastià Serra Busquets 

 

2. Documentals. 17 de maig de 2007 

Yasser Arafat. Nelson Mandela (Canal Historia, 1996) 

Presentació a càrrec de Joan Matas Pastor 

 

3. Documentals. 24 de maig de 2007 

Txecoslovàquia, des del cor de la Revolta (30 minuts, TV3) 

Mijail Gorbachov (Canal Historia, 1997) 

Presentació a càrrec de Sebastià Serra Busquets 

 



4. Cinema. 31 de maig de 2007 

Gandhi (Richard Attenborough; 1982) 

Presentació a càrrec d’Arturo Cadenas Iturriobeiztia 

 

Simposi de Partits Polítics, Organitzacions Patronals i Sindicals al Segle XX i 

Perspectives del segle XXI 

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) i el Grup 

d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB, amb la 

col·laboració de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, han organitzat el Simposi de 

Partits Polítics, Organitzacions Patronals i Sindicals al Segle XX i Perspectives del 

Segle XXI.  

 

Aquest simposi s’ha celebrat els dies 9, 10 i 11 d’octubre al Centre de Cultura Sa 

Nostra, situat al carrer de la Concepció, núm. 12, de Palma. La durada total fou de trenta 

hores. 

 

La direcció del simposi anà a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, catedràtic 

d’Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, director del CEDOC i 

investigador principal del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món 

Contemporani de la UIB.  

 

La coordinació tècnica fou responsabilitat de Llorenç Carrió Crespí (llicenciat en 

Història i becari de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez), Antoni Vives Reus (doctor 

en Història i becari del CEDOC), Rebecca M. Alemany Garré i Rafel Puigserver Pou, 

llicenciats en Història i becaris del CEDOC. A la vegada també es comptà amb la 

col·laboració de Magdalena Capellà Oliver, llicenciada en Humanitats. Tots els 

coordinadors són membres del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al 

Món Contemporani de la UIB. 

 

El simposi comptà amb el patrocini de la Universitat de les Illes Balears, el Consell de 

Mallorca i la Direcció General de Recerca i Desenvolupament del Govern de les Illes 

Balears. A la vegada comptarem amb la col·laboració de la Fundació Sa Nostra i del 

Seminari d’Història de l’Escola Universitària Alberta Giménez. 



 

Aquest simposi suposa la culminació de dos projectes de recerca: Diccionario de 

Partidos Políticos, Organizaciones Patronales y Sindicales de las Islas Baleares en el 

siglo XX (BHA2002-03177), del Ministeri de Ciència i Tecnologia; i La llengua i 

cultura catalanes a les organitzacions polítiques, sindicals i patronals a les Illes 

Balears i Pitiüses en el segle XX, Càtedra Alcover-Moll-Villangómez. A la vegada 

esdevingué passa prèvia per a la propera publicació del Diccionari de partits polítics, 

organitzacions patronals i sindicals a les Illes Balears als segles XX i XXI, que veurà la 

llum el proper 2007. 

 

Amb aquest curs es pretenia donar a conèixer el resultat de les recerques que el Grup 

d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani de la UIB ha 

realitzat els darrers quatre anys i, a la vegada, es pretenia que els estudiants matriculats i 

assistents gaudissin de les ponències de professors estudiosos de les temàtiques 

tractades al simposi. Consideram molt important aquest fet, perquè suposava la 

divulgació de manera acadèmica dels resultats d’unes recerques en l’àmbit de les 

humanitats i de les ciències socials.  

 

La finalitat del Simposi era impartir una sèrie de continguts teòrics i oferir la possibilitat 

a investigadors de les ciències socials de poder presentar comunicacions relacionades 

amb les temàtiques establertes al programa. Un dels nostres objectius principals era 

crear diàleg i debat entre els alumnes i els ponents i/o comunicants, i entre els mateixos 

alumnes, sobre els temes exposats. Això fou possible gràcies a la xifra de 160 

matriculats, de la qual l’organització es troba molt satisfeta, com també pel compliment 

del programa i l’absència d’incidents. 

 

Al Simposi hi participaren diferents professors procedents d’altres universitats d’arreu 

de l’Estat. D’entre els professors de fora que hi participaren, destacam el catedràtic 

Isidre Molas Batllori, professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i director de l’Institut de Ciències 

Polítiques i Socials. La seva ponència tractà sobre els partits i la política al segle XX.  

 

Procedents de les universitats catalanes, comptàrem amb la presència de dos professors, 

grans experts en la matèria que impartiren. Per tractar les grans ideologies i les 



estratègies polítiques al segle XX, vàrem convidar Jordi Casassas i Ymbert, catedràtic 

d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, membre del Consell Assessor 

de l’Institut Cambó i director del Grup d’Estudi de la Cultura i dels Intel·lectuals. El 

sindicalisme durant el segle XX fou el tema pel qual convidàrem a parlar Pere Gabriel 

Sirvent, catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Pel que fa als professors de les universitats de Madrid, destaquen les intervencions del 

doctor Javier María Dónezar Díez, professor d’Història Contemporània de la 

Universitat Autònoma de Madrid, qui tractà el tema del nacionalisme, mercat nacional i 

les elits econòmiques de poder; d’altra banda, el doctor Fernando del Rey Reguillo, en 

qualitat de professor d’Història del Pensament dels Moviments Socials i Polítics de la 

Universitat Complutense de Madrid, parlà sobre la política dels ocupadors a l’Espanya 

del segle XX. 

 

Els professors participants que pertanyen a la Universitat de les Illes Balears foren: els 

doctors Miquel Duran Pastor i Isabel Moll Blanes, catedràtics d’Història 

Contemporània, que tractaren els temes del liberalisme i la socialdemocràcia 

respectivament; el Dr. Antoni Marimon Riutort, professor titular d’Història 

Contemporània, que dissertà sobre les organitzacions de caire nacionalista; els doctors 

Carles Manera Erbina, catedràtic d’Història Econòmica, i Antònia Morey Tous, 

professora d’Història Econòmica de la UIB, que parlaren conjuntament sobre la 

formació de nissagues empresarials a les Illes Balears; i finalment el professor 

d’Història de l’Educació doctor Pere Fullana Puigserver, que analitzà el maurisme i el 

conservadorisme polític a les Balears al segle XX. 

 

D’altra banda, també hi participaren el professor de sociolingüística doctor Gabriel 

Bibiloni, que parlà del català des del I Congrés Internacional de Llengua Catalana 

(1906), i el doctor Joan Melià Garí, professor de Filologia Catalana, que analitzà la 

situació sociolingüística a les Illes Balears.  

 

Altres ponents que també participaren en el Simposi foren el doctor Joan Josep Matas 

Pastor, professor d’Història Contemporània del Centre d’Ensenyament Superior Alberta 

Giménez, qui va donar la seva visió sobre la dreta política a l’època contemporània; el 

doctor en Sociologia Joan Amer Fernández, el qual parlà sobre les relacions entre els 



empresaris hotelers a Mallorca i la política. A més a més, també es comptà amb la 

intervenció del doctor en Història i professor d’educació secundària David Ginard 

Ferón, que presentà les principals organitzacions comunistes existents al llarg del segle 

XX. 

 

Les illes menors també hi foren representades mitjançant la intervenció del doctor Jordi 

Pons Bosch i de l’historiador Maurici Cuesta Labèrnia, que dissertaren sobre les 

organitzacions polítiques, patronals i sindicals al segle XX a Menorca i les Pitiüses, 

respectivament. 

 

Finalment, durant el Simposi es varen presentar un total de vint comunicacions, 

distribuïdes en quatre blocs, coordinats per Llorenç Carrió Crespí, becari de la Càtedra 

Alcover-Moll-Villangómez; Rebecca M. Alemany Garré, Rafel Puigserver Pou i Antoni 

Vives Reus, becaris del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània. 

 

Com a conclusió final, cal assenyalar que l’organització quedà molt satisfeta de la 

repercussió mediàtica de l’activitat i es va comprometre a publicar les intervencions, 

tant de les ponències com de les comunicacions, del Simposi en una data molt pròxima. 

 

 

 

 

Mitjans de comunicació a les Illes Balears. Realitat històrica i present 

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània i els alumnes de l’assignatura 

Història dels Mitjans de Comunicació de les Illes Balears, del Centre d’Ensenyament 

Superior Alberta Giménez, han organitzat una exposició amb el títol Mitjans de 

comunicació a les Illes Balears. Realitat històrica i present. La mostra es va poder 

visitar a l’edifici A del Centre Universitari, i estava a disposició dels visitants del 13 al 

22 de desembre. 

 

Promeses i certeses en l’era digital  

 



El CEDOC va col·laborar en el curs Convergència de mitjans i periodisme 3.0, un curs 

que s’emmarcava dins el cicle Promeses i Certeses de l’Era Digital i que volia presentar 

les potencialitats de la Xarxa com a entorn d’informació i de comunicació, de formació i 

de recerca, d’accés a la cultura i al món, i alhora volia encetar una reflexió: com 

influeixen les innovacions tecnològiques en diversos àmbits i en la societat del segle 

XXI? L’activitat se centrava en els mitjans de comunicació mitjançant dues propostes 

complementàries: un curs per a professionals del periodisme i un cicle de conferències 

adreçat a totes aquelles persones que desitjaven saber com estan canviant els mitjans de 

comunicació amb l’arribada de les tecnologies digitals. Set veus reconegudes en el 

camp de les noves tecnologies i la societat de la informació analitzaren fins a quin punt 

les múltiples formes de creació, de transmissió i d’adquisició del coneixement que 

sorgeixen al ritme de les novetats tecnològiques són accessibles i obertes, serveixen per 

construir una societat més lliure, amb més criteri i amb més capacitat d’acció i 

d’elecció. Quins reptes presenta la comunicació digital? 

 

Les conferències es desenvoluparen de la manera següent: 

20 d’octubre. Lluís Foix: La revolució en l’opinió pública del món. 

6 de novembre. Llorenç Valverde: Llibertats i esclavatges de la cibersocietat? 

20 de novembre. Vicent Partal: Res no és igual (i encara ho serà menys). La nova 

Internet i la crisi dels vells mitjans. 

15 de desembre. José Luís Orihuela: Vells mitjans en nous escenaris: qui sobreviurà i 

com ho aconseguirà. 

23 de gener. Juan Tomás García: Hackejant. La societat del coneixement: efectes 

col·laterals i imprevisibles de la revolució digital i el programari lliure. 

13 de febrer. Tomàs Delclos: Periodistes: la pèrdua del monopoli informatiu. 

29 de març. Manuel Castells: Comunicació i poder a l’era digital. 

 

III Cicle Cinefòrum 2006-2007. El cinema com a eina de sensibilització 

 

Vuit sessions de cinema i debat, amb la participació d’experts i/o persones que han 

viscut la problemàtica tractada al film. Es pretén utilitzar el cinema, de ficció i 

documental, com a eina per a la sensibilització i reflexió, deixant patent la complexitat 

de les temàtiques tractades, qüestionant els estereotips i valors purament mercantilistes, 



a partir del plantejament de personatges, conductes, alternatives... que ens facin pensar, 

sentir... i actuar. 

 

Aquest fòrum té l'objectiu de donar a conèixer la realitat africana pel que fa a 

l'assoliment dels objectius del mil·lenni per aquesta part del món, promovent un 

apropament entre el poble mallorquí i l'africà per afrontar els reptes que ens són 

comuns. Es vol promoure el debat i el compromís de les persones i les institucions per 

fer avançar els països més empobrits cap a un desenvolupament humà integral i 

sostenible. Els ponents, procedents de diferents països africans, estan vinculats d'una 

manera o altra amb la consecució d’aquests reptes. 

 

Aquesta activitat fou coordinada i presentada per Veïns Sense Fronteres (VSF) i el 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC), i finançada per la Direcció 

General de Cooperació del Govern de les Illes Balears a través de la Fundació Liorna. 

 

Homenatge al director de cinema Gillo Pontecorvo (1919-2006) 

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) i la Fundació Sa Nostra 

organitzaren els dilluns 15 i 26 de gener un cicle sota el títol En Memòria del Director 

de Cinema Gillo Pontecorvo (1919-2006), en el qual es projectaren els films La batalla 

de Argel i Kapó, presentats per Sebastià Serra Busquets, director del CEDOC i 

professor d’Història Contemporània de la UIB, i Rafel Puigserver Pou, becari del 

CEDOC. El cicle es va dur a terme al Centre de Cultura Sa Nostra.   

 

Gillo Pontecorvo (Pisa, 19 de novembre de 1919 - Roma, 12 d'octubre de 2006) va ser 

un director de cinema italià. D'origen jueu, va estar compromès amb la causa 

antifeixista des de la seva joventut. El 1966 va obtenir el Lleó d'Or a la Mostra de 

Venècia per la seva pel·lícula La batalla d'Alger, un al·legat contra el colonialisme en 

general i el francès en particular, en què es narra la guerra entre el poder colonial 

francès i el Front d'Alliberament Nacional algerià. Fou nominat dues vegades per als 

premis Oscar, el 1961 per Kapo, en la qual abordava els camps d'extermini nazis, 

mitjançant la història d'un guardià alemany que ajuda una dona jueva (en la categoria de 

millor pel·lícula en llengua estrangera), i el 1966 per La batalla d'Alger (en la categoria 



de millor director). Aquestes dues pel·lícules són les que es projectaran en aquest 

homenatge. 

 

Entre 1992 i 1996 va ser director de la Mostra de Venècia. El 2000, va rebre el premi 

Pietro Bianchi a la Mostra de Venècia. 

 

Presentació del llibre Aturar la guerra, de Gregori Mir 

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) i la Fundació Sa Nostra 

organitzaren la presentació del llibre Aturar la guerra. Les gestions secretes de Lluís 

Companys davant del govern britànic el dilluns 12 de febrer al Centre de Cultura Sa 

Nostra a les 20 hores. 

 

El llibre que ha escrit l'advocat i investigador Gregori Mir aporta un gruix d'informació 

cabdal i nombrosos documents procedents del Foreign Office. Aquest acte s’havia 

ajornat a causa de la greu malaltia de l’autor. A la presentació hi intervingueren Rosario 

Huesa Vinaixa, catedràtica de Dret Internacional Públic de la UIB, Miquel Duran 

Pastor, catedràtic d'Història Contemporània de la UIB, i Sebastià Serra Busquets, 

catedràtic d'Història Contemporània de la UIB i director del CEDOC. 

 

Gregori Mir, doctor en Dret, polític i historiador, ha publicat, entre altres obres, El 

mallorquinisme polític (París, 1975, amb el pseudònim d'Anselm Llull; Palma, 1990, 

segona edició ampliada); i diversos treballs sobre Miquel dels Sants Oliver, entre els 

quals sobresurt l'obra Miquel dels Sants Oliver. Nacionalisme i síntesi liberal-

conservadora 1898-1919 (1993); ha col·laborat en alguns estudis per la recuperació de 

la figura de l'orientalista que va residir a Anglaterra Joan Mascaró, de qui ha publicat 

Correspondència de Joan Mascaró (1998). Va formar part del consell assessor del 

programa de TVE España en Guerra 1936-1939, de 30 hores de durada, emès el 1986.  

 

Homenatge a Pere d’Alcàntara Peña  

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) i l’Institut d’Estudis 

Baleàrics, amb la col·laboració de la Fundació Sa Nostra, organitzaren un homenatge a 

la figura de Pere d’Alcàntara Peña. Aquest homenatge, en el qual participaren 



historiadors, filòlegs i pedagogs, es realitzarà els dilluns 12 i 26 de març i 2 d’abril al 

Centre de Cultura Sa Nostra. A més a més, es va aprofitar aquest homenatge per fer una 

presentació del Pla General parcel·lari estadístic de Capdepera elaborat per Pere 

d’Alcàntara Peña (1859), a càrrec d’Eduard del Valle i Jordi Picó, responsables de 

digitalització i web del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.  

 

Al cicle, que concedia un crèdit de lliure configuració per al assistents, hi hagué 50 

persones inscrites, encara que els assistents rondaren el centenar. 

 

A continuació en trobareu el programa. 

 

Dilluns 12 de març de 2007 a les 19 hores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilluns 26 de març de 2007 a les 19 hores 

 

- La producció teatral en el segle XIX, a càrrec del Dr. Joan 

Mas i Vives, professor del Departament de Filologia 

Catalana i Lingüística de la UIB. 

- Noves recerques sobre la figura de Pere d’Alcàntara Peña, 

a càrrec del Sr. Miquel Albero Maestre, doctorant. 

- Presentació a càrrec del Dr. Sebastià Serra Busquets, 

director del CEDOC, i del Dr. Gabriel Janer Manila, 

president de l’IEB. 

- Biografia de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de la Dra. 

Margalida Bernat i Roca. 

- El mallorquinisme cívic de Pere d’Alcàntara Peña, a 

càrrec de la Dra. Isabel Peñarrubia Marquès. 

- El teatre de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de Dr. 

Gabriel Janer Manila, professor d’Antropologia de 

l’Educació de la UIB. 



- Les visions de Pere d’Alcàntara Peña a començament del 

segle XX, a càrrec del Dr. Damià Pons i Pons, professor del 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de 

la UIB. 

- Pere d’Alcàntara Peña, mestre d’obres. A càrrec de la 

Dra. Catalina Cantarellas Camps, professora d’Història de 

l’Art de la UIB. 

 

Dilluns 2 d’abril de 2007 a les 19 hores 

 

- La Guia de Balears de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec de 

la Dra. Margalida Pujals Mas. 

- El moviment associatiu a finals del segle XIX: el cas 

d’Unió Obrera Balear, a càrrec del Sr. Andreu Beltran 

Salas.  

- L’anàlisi de la societat mallorquina de la segona meitat 

del segle XIX a través de Pere d’Alcàntara Peña, a càrrec 

del Dr. Sebastià Serra Busquets, professor d’Història 

Contemporània de la UIB. 

- Recital poètic de les obres de Pere d’Alcàntara Peña, a 

càrrec del rapsode Miquel Mestre. 

 

L’Àfrica subsahariana es mou 

 

El Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (CEDOC) va organitzar, 

conjuntament amb Veïns sense Fronteres, el Col·lectiu d’Educació en Drets Humans i 

Prevenció Activa de Conflictes (CEPAC), l’Assemblea de Cooperació per la Pau (PAU) 

i la Fundació Liorna, el curs L’Àfrica subsahariana es mou. El curs, que va tenir lloc 

del 12 al 16 de març de 2007, estava patrocinat per la Conselleria d'Immigració i 

Cooperació del Govern de les Illes Balears i comptà amb la col·laboració del 

Vicerectorat de Projecció Cultural i del Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la 

Política al Món Contemporani de la UIB.  

 



El curs, que comptà amb la intervenció d’exministres, juristes de prestigi internacional o 

refugiats de guerra, va tenir una àmplia repercussió als mitjans de comunicació de les 

Illes. 

 

D’altra banda, el nombre d’inscrits al curs fou de 89, els quals tingueren l’oportunitat de 

tenir un certificat de 2 crèdits de lliure configuració o bé de 20 hores de formació de 

professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura, tot i que els assistents superaren el 

centenar. 

 

Dilluns 12 de març. Sala d’actes de l’edifici Sa Riera 
 

17 h Inauguració del curs i lliurament del material 
17.30 h Context històric, socioeconòmic i polític de l’Àfrica 

subsahariana. Incidència dels conflictes més recents. A 
càrrec de Dr. Mbuyi Kabunda, professor congolès a la 
Universitat Complutense i a Suïssa 

19.30 h Actors institucionals, multinacionals, ONG, església, etc., 
responsabilitats, polítiques migratòries i respecte dels drets 
humans. A càrrec del Dr. Christian Sina Diatta, ministre 
conseller de Presidència del Senegal i doctor en Física Nuclear

 
Dimarts 13 de març. Aula 14 de l’edifici Sa Riera 
 

17 h Les migracions a l’Àfrica contemporània. A càrrec del Dr. 
Sebastià Serra Busquets, professor d’Història Contemporània 
de la UIB i director del Centre d’Estudis i Documentació 
Contemporània (CEDOC). 

19.30 
h 

Taula rodona sobre els sectors socials afectats. Hi 
intervenen: Marguerite Bukuru, exministra de Drets Humans i 
Promoció de la Dona, exmagistrada i jurista al Centre de Drets 
Humans de l’ONU a Burundi; Sr. Shabani Mambo, exbatle de 
Kigoma-Ujiji (Tanzània); Dra. Irene Claro Quintans, 
especialista en Dret Internacional Públic i coordinadora de 
l’equip de refugiats d’Amnistia Internacional a Espanya; Sra. 
Maria Magdalena Obrador Sastre, coordinadora de 
sensibilització de VSF; i Sra. Mónica Tamayo Golay, 
delegada d’ACPP a les Balears 

  
Dimecres 14 de març. Aula 14 de l’edifici Sa Riera 
 

17 h Taula rodona: Experiències vitals contades per 
protagonistes. Hi intervenen: Hble. Sr. Laurent Kavakure, 
màster en Prevenció de Conflictes, ambaixador de Burundi a 
Brussel·les i antic refugiat a Tanzània; Sr. John Shabani, 
refugiat de la RD del Congo i líder ecologista; i Hble. Sra. 
Martha Bashomberwa, diputada a la RD del Congo 



19.30 
h 

Gestió dels conflictes actuals, processos democratitzadors i 
bon govern a l’Àfrica subsahariana. A càrrec de Marguerite 
Bukuru, exministra de Drets Humans i Promoció de la Dona, 
exmagistrada i jurista al Centre de Drets Humans de l’ONU a 
Burundi 

   
Dijous 15 de març. Aula 14 de l’edifici Sa Riera 
 

17 h Taula rodona: Perspectives sobre els objectius de 
desenvolupament del mil·lenni a l’Àfrica subsahariana. El 
paper de les ONG (nord i sud) i de la societat civil. 
Intervenen: Sr. Benjamin Muderhwa, exrefugiat de la RD del 
Congo; Sr. Esron Niyungeko, coordinador de l’ONG, soci 
local de VSF a Burundi; Sr. Jaume Obrador Soler, president 
de VSF; i Sra. Elisa Martín Peré, presidenta del Col·lectiu 
d’Educació en Drets Humans i de Prevenció Activa de 
Conflictes 

19.30 
h 

Taula rodona: Codesenvolupament i la participació dels 
immigrants com a agents de cooperació. Hi intervenen: Dr. 
Christian Sina Diatta, científic i ministre conseller de 
Presidència del Senegal, un representant de la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació, la Sra. Maribel Alcázar Franco,
vicepresidenta de VSF, i la Sra. Mónica Tamayo Golay, 
delegada d’ACPP a les Balears 

 
Divendres 16 de març. Aula 14 de l’edifici Sa Riera 

 
17 h Treball en grup sobre els temes tractats en el curs present: 

conseqüències dels moviments de població; reptes de la 
cooperació internacional, etc. 

19.30 h Posada en comú de conclusions i de les recomanacions 
20.30 h Acte de cloenda 

 

 

Taula rodona: Els reptes de l’Àfrica subsahariana i els objectius de 

desenvolupament del mil·lenni 

 

Amb motiu del curs L’Àfrica subsahariana es mou, el CEDOC i Veïns sense Fronteres 

varen traslladar al campus universitari part dels ponents per tractar el tema dels 

objectius de desenvolupament del mil·lenni a l’Àfrica subsahariana. A la taula rodona hi 

participaren la Sra. Marguerite Bukuru, exministra de Drets Humans i Promoció de la 

Dona a Burundi i magistrada encarregada del programa de justícia del Centre de Drets 

de la Persona Humana de les Nacions Unides a Burundi; la Sra. Perpétue 

Nshimirimana, periodista, exambaixadora de Burundi a les Nacions Unides, 



immigrada a Suïssa i premi suís Dona Immigrada, Dona Compromesa; el Sr. 

Bonaventure Gashikanyi, exconseller del Ministre de l’Interior i de Presidència de 

Burundi i president del soci local de Veïns sense Fronteres a Burundi; i el Sr. John 

Shabani, refugiat congolès a Tanzània i Burundi, fundador de diverses organitzacions 

ecologistes en diferents països dels Grans Llacs africans, coordinador adjunt del soci 

local de Veïns Sense Fronteres.  

 

La traducció i moderació de la taula rodona anà a càrrec de Jaume Obrador Soler. Es va 

dur a terme a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull el dijous 15 de març a les 12 

hores. 

 

II Jornades d’Estudis Històrics Locals d’Andratx 

 

L’Ajuntament d’Andratx va dur a terme els dies 23 i 24 de març de 2007 les II Jornades 

d’Estudis Locals d’Andratx com a resposta a la necessitat de descobrir, recordar, 

conservar i fomentar el coneixement de la identitat, la nostra història i la realitat 

sociocultural i econòmica del municipi andritxol. El CEDOC fou l’encarregat de 

gestionar i donar suport tècnic i acadèmic a l’organització de les II Jornades d’Estudis 

Històrics Locals d’Andratx.  

 

Participació a la VI Fira de la Ciència 

 

Tal com s’ha fet els darrers quatre anys, el CEDOC ha participat en la VI Fira de la 

Ciència, que organitza la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de 

les Illes Balears, a través de Fires i Congressos de Balears i amb la col·laboració de la 

Universitat de les Illes Balears. Enguany la Fira ha estat dedicada a les ciències de la 

salut, i s’ha fet els dies 8, 9 i 10 de març de 2007 al recinte de POIMA de Maó i els dies 

29, 30 i 31 de març de 2007 al recinte d’IFEBAL a Palma.  

 

El CEDOC hi ha estat present, ensenyant als estudiants i al públic en general les tasques 

de documentació i digitalització que es desenvolupen diàriament. Entre les activitats 

que hem desenvolupat hi ha un taller d’elaboració de diaris, els Cedocnews, alguns dels 

quals es troben disponibles a la pàgina web del CEDOC, a la secció de la Fira de la 

Ciència.  



 

Mostra de publicacions juvenils a les Illes Balears 

 

El CEDOC durant els darrers anys ha realitzat, amb una gran acollida, diferents mostres 

de publicacions de llibres i de revistes, enquadrades en fragments temàtics. Seguint en 

aquesta línia, el CEDOC, com cada mes d’abril, ha organitzat una mostra de 

publicacions juvenils de les Illes Balears. Aquesta mostra va estar exposada als halls 

dels edificis Ramon Llull i Guillem Cifre de Colonya els dies 17 i 18 d’abril. El 19 

d’abril la mostra es traslladà al Centre Universitari Alberta Giménez.  

 

I Olimpíada d’Història 

 

Aquest curs s'ha celebrat per primera vegada l’Olimpíada d’Història a les Illes Balears, 

així com, des de fa algun temps, fan altres estudis. L’objectiu era aproximar els estudis 

d’Història, i la Universitat de les Illes Balears en general, als estudiants preuniversitaris. 

 

L’Olimpíada es realitzà el 20 d'abril de 2007 a cadascuna de les tres illes. Atès el 

currículum de l’actual batxillerat, l’Olimpíada s’adreçava als alumnes de segon curs, els 

alumnes que cursen enguany Història d’Espanya i que, tot i que no tots, han cursat en 

altres cursos Història Contemporània i, com a optativa, Història i Cultura de les Illes 

Balears. El nombre total d’inscrits en la I Olimpíada d’Història eren 80 alumnes de 17 

centres de les Illes Balears: 64 alumnes de 14 centres de Mallorca, 6 alumnes de dos 

centres de Menorca i 10 alumnes de dos centres d'Eivissa. 

 

El patrocini de l’Olimpíada correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern 

de les Illes Balears amb la col·laboració del Consell de Mallorca, Sa Nostra, la Facultat 

de Filosofia i Lletres de la UIB i el CEDOC (Centre d’Estudis i Documentació 

Contemporània). Els coordinadors són el doctor Sebastià Serra, catedràtic d’Història 

Contemporània i director del CEDOC, i el doctor Miquel Deyà. Ambdós coordinadors 

han estat professors d’ensenyament secundari.  

 

 

CONFERÈNCIES ORGANITZADES PEL CEDOC DURANT EL CURS 2006-

2007 



 

1. Palestina: un genocidi silenciat? 

 

El CEDOC, amb la col·laboració del Departament de Ciències Històriques i Teoria de 

les Arts, va dur a terme la conferència Palestina: un genocidi silenciat? a càrrec de 

Laura Camargo Fernández, professora de Filologia Hispànica de la UIB i cooperant a 

Palestina. Es va dur a terme a l’aula 20 de l’edifici Ramon Llull el dimecres 24 de gener 

a les 12.30 hores. 

 

2. Els emigrants mallorquins a l’Uruguai i col·loqui sobre l’Uruguai en el temps 

present 

 

La Fundació Càtedra Iberoamericana i el CEDOC organitzaren una conferència sobre 

els emigrants mallorquins a l’Uruguai i un col·loqui sobre l’Uruguai en el temps 

present, a càrrec de Joan Estrades, emigrant mallorquí i professor a l’Uruguai. Aquesta 

activitat tingué lloc el dijous 25 de gener a les 12 hores. 

3. Taula rodona. El Marroc contemporani 

 

El CEDOC va dur a terme el passat 21 de març de 2007 una taula rodona amb: Ait 

Taib/Nihal, Ammour/Ikram, El Absi/Otman, El Morabet/Said, Issam/Mahfod, 

Raissouni/Malik, Rami/Khalid, El Farjani/Nawal, Msabri/Ghizlane, graduats a la regió 

de Tetuan-Tànger i alumnes del màster professional de Gestió del Patrimoni Cultural i 

Natural, en el marc del projecte europeu Tempus. En la taula rodona cada un dels 

estudiants presentaven als assistents una característica del Marroc. L’activitat, que 

comptà amb la col·laboració del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al 

Món Contemporani de la UIB, es va dur a terme el 21 de març a l’aula 15 de l’edifici 

Ramon Llull. 

 

4. Abd-el-Krim i la seva època 

 

El Departament de Ciències Històriques i el CEDOC organitzaren una conferència amb 

el títol Abd-el-Krim i la seva època, a càrrec de Mohamed Tahiri Jouri, secretari general 

de l’Associació Abd-el-Krim. La conferència tingué lloc el 28 de març de 2007 a l’aula 

12 de l’edifici Ramon Llull 



 

5. La diplomàcia pública dels Estats Units i Les eleccions als EUA. 

 

El Centre d'Estudis i Documentació Contemporània, CEDOC (Sa Nostra-UIB), 

organitzà dues conferències a càrrec del senyor John Charles Law, agregat de premsa de 

l'Ambaixada dels EUA. Col·laboraren en l'organització de l'acte la Secció de Cultura i 

Premsa del Consolat General dels Estats Units a Barcelona i el Grup d'Estudis de la 

Societat i la Cultura al Món Contemporani de la Universitat de les Illes Balears. 

Aquestes dues conferències varen tenir lloc el 25 d’abril de 2007. 

 

La primera conferència, La diplomàcia pública als Estats Units, es va dur a terme a la 

sala d’actes del Centre Universitari Alberta Giménez a les 16 hores, adreçada als 

estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual. La presentació fou a càrrec del 

doctor Sebastià Serra, professor de Periodisme i Comunicació Audiovisual del CESAG 

i d'Història Contemporània de la UIB i director del CEDOC.  

 

El senyor Law, agregat de premsa de l'Ambaixada dels EUA, impartí la conferència La 

campanya electoral als Estats Units a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull. La 

presentació anà a càrrec del doctor Antoni Marimon, professor d'Història 

Contemporània de la UIB.  

 

6. Presentació del llibre L’estat del món 2007 i conferència sobre la problemàtica 

urbana al món del segle XXI 

 

El CEDOC i la Fundació Sa Nostra vàrem dur a terme el passat 16 de maig la 

presentació del llibre L’estat del món 2007, informe anual del Worldwatch Institute, que 

publica el Centre Unesco de Catalunya, amb el patrocini de Sa Nostra, l’Obra Social del 

Banc Sabadell i la Generalitat de Catalunya. Val a dir que l’edició catalana de l’informe 

és l’única que es presenta simultàniament amb l’edició original en anglès.  

 

Amb aquest motiu, el CEDOC va convidar el Dr. Agustí Colomines, director del Centre 

Unesco de Barcelona, encarregat de l’edició catalana, perquè dissertàs sobre la 

problemàtica urbana mundial al segle XXI. Aquestes conferències varen tenir lloc a les 



16 hores a la sala d’actes del Centre Universitari Alberta Giménez i a les 19 hores a 

l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull.  

 

Curs de la Universitat d’Estiu 2007 Els Estats Units d’Amèrica. Història i temps 

present 

 

Com cada any, el CEDOC organitza un curs en el marc de la Universitat d’Estiu. 

Enguany, i atès l’èxit obtingut els anys anteriors amb els cursos sobre Àfrica i Àsia, el 

CEDOC ha preparat el curs Els Estats Units d’Amèrica: història i temps present (del 

9 al 13 de juliol a l’edifici Sa Riera), de trenta hores de durada. El curs compta amb la 

col·laboració de la Secció de Cultura i Premsa del Consolat dels Estats Units 

d’Amèrica a Barcelona. 

 

El curs s’impartí a l’edifici Sa Riera, al carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, de Palma. 

L’horari fou de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i el dimecres de 9 a 14 hores.  

 

El curs analitzà la situació dels Estats Units en l’època contemporània fent un èmfasi 

especial en el temps present. Per la seva importància internacional, resulta òbvia la 

necessitat de reflexionar sobre el passat i el present dels EUA. S’han ampliat, d'aquesta 

manera monogràfica, els estudis nord-americans a la nostra universitat. 

 

En aquest curs es tractaren temes referits a diverses disciplines científiques: història, 

política exterior nord-americana, Dret, economia, art, cinema, societat i cultura. El curs 

comptà amb la participació de prestigiosos professors de la UIB i també professors 

d’altres universitats espanyoles i nord-americanes, com també professionals liberals. A 

continuació us n’adjuntam el programa.  

 

Dilluns 9 de juliol 
16 h. Obertura del curs i lliurament del material 
16.15 h. Les tretze colònies dels EUA: del Self-Government a la Constitució, Dr. 
Miquel Deyà Bauzà 
17.30 h. Els moviments socials i culturals als Estats Units, Dr. Miquel Duran 
Pastor 
18.45 h. Taula de debat La percepció de les Illes Balears que tenen els estudiants 
universitaris nord-americans, a càrrec d'estudiants del Council on International 
Educational Exchange –CIEE– i moderada pel Dr. Sebastià Serra Busquets 



20 h. L'art nord-americà després de la II Guerra Mundial: l'internacionalisme i el 
canvi de mercat, Dr. Francisca Lladó Pol 
 
Dimarts 10 de juliol 
16 h. El beisbol com a factor integrador de la comunitat immigrant nord-
americana, Sr. John Law 
18 h. El panorama cultural als EUA: societat i valors, Dr. Gary Weaver 
19.30 h. Pop-art, art de consum o art típicament americà?, Dra. Francisca Lladó 
Pol 
 
Dimecres 11 de juliol 
9 h. El cinema nord-americà en la dècada dels setanta. De la crisi del sistema 
d’estudis a l’arribada del postmodernisme, Sr. Xavier Jiménez González. 
Projecció i comentari del film La última película (dir.: Peter Bogdanovich, 1971) 
 
13 h. EUA vs UE: dos models jurídics, polítics i socials, Sr. Antoni Bennàssar 
Moyà 
16 h. La diplomàcia pública als Estats Units, Sr. John Law 
18 h. Cultura, comunicació i conflictes, Dr. Gary Weaver 
20 h. La destrucció dels pobles indis als Estats Units, Dr. Antoni Marimon Riutort  
 
Dijous 12 de juliol 
16 h. Els EUA i el món: política exterior nord-americana contemporània, Dr. 
Charles Lipsom 
17.30 h. Hollywood, l’espectacle com a política, Sr. Matías Vallés 
19.30 h. La política dels EUA vista des d’Europa (primera part), Dr. Antoni 
Segura Mas 
 
Divendres 13 de juliol 
16 h. La tercera revolució industrial: la nova economia, Dr. Charles Lipson 
18 h. La política dels EUA vista des d’Europa (segona part), Dr. Antoni Segura 
Mas 
20 h. Cloenda del curs 

 
 

Els curs comptà amb 102 inscrits i, per primera vegada en la història, el curs d’estiu del 

CEDOC va exhaurir les places. 

Elaboració de dossiers de premsa especialitzats 

 

Durant el curs acadèmic 2006-2007 s’han elaborat diferents dossiers de premsa: 

 

- Història de les caixes d’estalvi de les Balears 

- Eleccions als EUA  

- Eleccions al Parlament de Catalunya 

- Eleccions al Parlament i als consells insulars de les Illes Balears 



- Canvi de govern 

 

LA PÀGINA WEB DEL CEDOC 

 

El portal web del CEDOC es troba operatiu des del 16 de setembre de 2004 i s’hi pot 

accedir de dues maneres diferents: 

a) introduint directament l’adreça: <http://cedoc.uib.es>  

b) o bé pel portal del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB: 

<http://www.uib.es/servei/biblioteca/cedoc/index.html>  

 

Al portal d’Internet del CEDOC hi podem trobar diferents seccions, algunes de caire 

general i que estan referides a la nostra entitat: Objectius, Directori, Promotors i 

Memòria. També hi trobam altres seccions dedicades a les activitats de documentació 

que realitza el CEDOC. Pel que fa a les activitats referides i/o organitzades pel CEDOC, 

es poden trobar distingides en cinc seccions diferenciades. 

 

Renovació i actualització de la pàgina web del CEDOC 

 

El maig de 2007, la pàgina web del Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

(UIB – Sa Nostra) ha estrenat un nou disseny, amb l’objectiu de facilitar l’accés dels 

usuaris a la informació. Aquest disseny només és transitori cap al nou, que consistirà a 

adaptar els continguts a una nova interfície estandarditzada per a totes les webs de la 

UIB.  

 

Documents del temps present 

 

El CEDOC ha continuat la tasca de recopilació i abocament de documents de 

rellevància política, econòmica, social i cultural per posar-los a l’abast de tota la societat 

al web. Enguany s’hi ha incorporat les proposicions i les reformes dels Estatuts 

d’autonomia d’Andalusia, de les Illes Balears i d’Aragó.  

 

Creació de les seccions: Diaris i butlletins oficials i Documents i declaracions 

 



En aquest sentit, s’han penjat en xarxa els butlletins oficials de totes les comunitats 

autònomes espanyoles, com també els del Senat, el Congrés dels Diputats i de les Corts 

Generals. També s’ha penjat el Butlletí Oficial de la Unió Europea.   

 

També s’ha incorporat una nova secció dedicada als documents i declaracions de caire 

més universal. 

 

Selecció de discursos significatius d’entitats i activitats socioculturals 

 

El CEDOC té oberta una nova finestra al portal web amb una selecció de discursos que 

determinades persones han realitzat amb motiu d’actes commemoratius, culturals, etc. 

Durant el curs acadèmic 2006-2007 hem incorporat els discursos de Fernando Alzamora 

Carbonell, president de «Sa Nostra», Caixa de Balears, sobre «El futur de l'empresa 

balear en un món globalitzat» i el discurs del president del Foment del Turisme de 

Mallorca, Álvaro Middelmann, que va fer amb motiu del 101 aniversari de l’entitat.   

 

Visites a la pàgina web del CEDOC 

 

Pel que fa a les estadístiques referides al nombre de visitants, cal tenir present que 

aquest 2006 s’ha hagut de canviar l’empresa encarregada de comptabilitzar les dades de 

la nostra pàgina web. El motiu del canvi és que, sense el nostre consentiment, apareixia 

publicitat mitjançant el sistema de pop-ups, fet que va motivar la rescissió del servei a la 

dita empresa. Així, a partir del passat mes de maig l’empresa encarregada de dur a 

terme aquesta qüestió és StatCounter.com, la mateixa empresa que utilitza el Servei de 

Biblioteques i Documentació de la UIB, i és allà on es troba allotjada la nostra pàgina. 

 

Pel que fa a les estadístiques del nostre web, i en el període comprès entre el setembre 

de 2006 i el juny de 2007, cal dir que fins al moment el web del Centre d’Estudis i 

Documentació Contemporània ha rebut un total de 7,047 visites (pàgines impreses), 

amb una mitjana de visites mensual de 705, i que, per mesos, es distribueixen de la 

manera següent: 

 

  Pàg. 
impreses 

Visitants 
únics

Visitants 1a 
vegada

Visitants que 
tornen



Total 7,047 3,384 2,467 917
Mitjana  705 338 247 92
  

Mesos Pàg. 
impreses 

Visitants 
únics

Visitants 1a 
vegada

Visitants que 
tornen

Jun 2007 506 238 115 123
Mai 2007 1,003 479 313 166
Abr 2007 638 326 269 57
Mar 2007 955 507 386 121
Feb 2007 675 390 325 65
Gen 2007 968 371 296 75
Des 2006 395 211 158 53
Nov 
2006 568 225 137 88

Oct 2006 704 377 273 104
Set 2006 635 260 195 65
 

 

Especialment significatius són els augments de visites als mesos de gener i març, 

períodes de forta activitat del CEDOC, i també al mes de maig, en què s’ha produït el 

canvi de la interfície de la pàgina i s’ha anunciat el curs d’estiu del CEDOC. 

 

Si tenim en compte el país de procedència dels internautes que visiten el nostre portal, 

cal destacar, segons indica el comptador StatCounter.com, que el 99 per cent de 

visitants es trobaven ubicats en el moment de fer la consulta al territori de l’Estat 

espanyol, i que la majoria de visites són de les Illes Balears. 

 

4. DONACIONS D’ARXIUS AL CEDOC 

 

Durant el 2006 i el 2007, el Centre d’Estudis i Documentació Contemporània ha rebut 

la cessió de diversa documentació, que està en procés de catalogació i que ben aviat serà 

abocada a la xarxa. 

 

En aquest sentit, la senyora Catalina Jiménez Salvà ha fet donació entre els mesos de 

juliol de 2006 i maig de 2007 d’un conjunt d’obres literàries i històriques, documents 

oficials, guies turístiques, etc. Aquests documents passaran a formar part de l’Arxiu 

Antoni Jiménez Vidal, i estan en procés de catalogació.  

 



D’altra banda, el senyor Joan Riera Munar ha fet donació al CEDOC d’una col·lecció de 

la Revista Quincenal Ilustrada Ibérica i un conjunt de llibres de caire tècnic.  

 

5. RESOLUCIÓ DE QÜESTIONS I SOL·LICITUDS 

 

Al Centre d’Estudis i Documentació Contemporània (UIB – Sa Nostra) estam oberts 

perquè distints elements de la societat civil es dirigeixin a nosaltres per fer-nos 

consultes. Durant el curs 2006-2007, han estat diverses les persones i institucions que 

han sol·licitat els nostres serveis o ajuda per poder desenvolupar part de la seva activitat 

diària. 

 

D’altra banda, al mes de novembre es va demanar de fer un dossier sobre la història de 

les caixes d’estalvis a les Illes Balears, per part del catedràtic de la Universitat de 

Barcelona Jordi Casassas Ymbert. Aquest dossier fou lliurat el mateix mes de 

novembre. 

 

La darrera setmana de novembre l’historiador Josep Villalonga Morell va demanar de 

consultar l’Arxiu Antoni Jiménez, per obtenir informació relacionada amb la relació 

d’obres art antigament ubicades al Palau Solleric de Palma. La consulta es va realitzar 

en data 23 de novembre. 

 

 

 

   

 

 
 



 
 
 
7. ACTIVITATS INSTITUCIONALS 
 
Obertura de l’any acadèmic 2006-2007 el dia 2 d’octubre de 2006 amb la lliçó 
inaugural a càrrec del doctor Camilo José Cela, amb el títol «Seréis como dioses. 
El concepto de lo humano para nosostros mismos». 
 
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2006-2007 de la Seu de la Universitat a 
Menorca a càrrec del doctor Camilo José Cela, amb el títol «Seréis como dioses. 
El concepto de lo humano para nosostros mismos», el dia 5 d’octubre de 2006, i 
lliurament dels diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el curs 
anterior. 
 
Lliçó inaugural de l’any acadèmic 2006-2007 de la Seu de la Universitat a Eivissa 
i Formentera a càrrec del doctor Camilo José Cela, amb el títol «Seréis como 
dioses. El concepto de lo humano para nosostros mismos», el dia 13 d’octubre de 
2006, i lliurament dels diplomes als estudiants que havien acabat els estudis el 
curs anterior. 
 
Celebració de la diada del Beat Ramon Llull el dia 27 de novembre de 2006 amb 
les activitats següents: 
 
— Missa concelebrada presidida pel vicari general de Mallorca, a la basílica de 
Sant Francesc, amb la participació del Cor de Mestres Cantaires i del Cor de la 
UOM (Universitat Oberta per a Majors). 
 
— Conferència: «La ciutat i l’entorn eticopolític en el pensament lul·lià», a càrrec 
del doctor Pere Ramis Serra, amb la presentació a càrrec del doctor Sebastià Trias 
Mercant. 
 
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor Miquel Barceló 
Artigues, el dia 1 de febrer de 2007 a l’edifici Arxiduc Lluís Salvador. 
 
Inauguració de les obres d’ampliació de la Seu de la UIB a Menorca, el dia 15 de 
març de 2007. 
 
Acte de presa de possessió de la doctora Montserrat Casas Ametller com a nova 
Rectora de la Universitat de les Illes Balears, el dia 23 d’abril de 2007 a la sala 
d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 
 
Celebració de la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2006-2007 el dia 25 de 
juliol de 2007. 
 
Establiment i enfortiment de relacions amb les institucions de les Illes. 
 

 
 
 



«FIL DIRECTE AMB LA RECTORA». RESUM 
Del 15 de juny al 15 de setembre 
 
Nombre de missatges rebuts (tots s’han contestat i tramitat): 156 
Juny ………………………………. 52 
Juliol ……………………………… 67 
Agost ……………………………… 20 
Setembre ………………………….. 17 
 
 
Nombre de missatges per col·lectius i percentatges 
 
Alumnes …………………………. 115 (73,71%) 
PAS ………………………………     4 (2,56%) 
PDI ……………………………….   25 (16,02%) 
Altres (externs a la UIB) …………   13 (7,71%) 
 
 



 
8. ACTIVITATS A L’ÀMBIT INTERNACIONAL I DE MOBILITAT 
UNIVERSITÀRIA 
 
Entenent la internacionalització de l’educació superior com el conjunt d’accions 
dirigides a promoure la resposta de la comunitat universitària als diversos requeriments 
i reptes derivats de la globalització de les societats, l’economia i el mercat de treball, la 
UIB ha començat el procés gradual en el qual s’han d’establir connexions progressives 
amb altres centres, institucions i empreses, assumint compromisos a mitjà i llarg termini 
amb aquests. La UIB ja fa anys que treballa en la línia de l’establiment de relacions 
internacionals a través de programes de mobilitat tant nacionals com internacionals, 
entre altres iniciatives. També algunes accions com la impartició d’assignatures en 
anglès (conjuntament amb l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea), els 
programes de formació per a estrangers i la convocatòria d’ajuts per a la 
internacionalització de facultats i escoles, entre altres, en són una prova. Dur a terme les 
accions referents a aquestes iniciatives és la tasca del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Mobilitat, a través principalment del Servei de Relacions Internacionals. 
 
Amb la intenció d’enfortir la relació entre els centres i el Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Mobilitat Universitària, el Consell de Direcció, el dia 29 de maig de 
2007, va aprovar la creació de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat, per 
fomentar la difusió i la coordinació de les accions relacionades amb els diversos 
programes d’intercanvi i mobilitat, com també avaluar i resoldre les convocatòries 
d’ajuts i beques. 
 
D’acord amb el que disposa la Resolució 8056, de dia 3 de juliol de 2007, es varen 
nomenar com a integrants d’aquesta comissió les persones següents: 
 

- Catalina Nativitat Juaneda Sampol 
- Josep Servera Baño 
- Joan Ernest de Pedro 
- Núria Borrull Cubo 
- Antoni Miralles Socias 
- M. Magdalena Massot Perelló 
- Antonio Conde Tejón 
- M. Dolors Forteza Forteza 
- Maria Juan Garau 
- Albert Sesé Abad 
- David Pons Florit 
- Iosune Salinas Bueno 
- Gabriel Oliver Codina 
- M. Antònia Ribas Bonet 
- Magdalena Lladó Lladó 

 
La Resolució 7948 del Rectorat, de dia 23 de maig de 2007, nomena directora del 
Servei de Relacions Internacionals la professora Maria Núria Borrull Cubo, en 
substitució de la doctora Maria Esther Garcia Buades. 
 
 
 
 
 
 



8.1. MOBILITAT DINS L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR 
 
8.1.1 Programa Sòcrates-ERASMUS 
 
El programa Sòcrates-ERASMUS permet la mobilitat dins la Unió Europea de 
l’alumnat matriculat en institucions d’ensenyament superior. Aquesta mobilitat 
s’emmarca en el conveni financer signat entre la UIB i l’Agència Nacional Sòcrates-
ERASMUS, amb el qual la UIB es compromet a reconèixer l’equivalència de crèdits per 
a totes les àrees d’estudi que tinguin un acord bilateral signat amb una altra universitat 
europea. Per al curs 2006-2007 hi ha hagut un total de 225 acords bilaterals ERASMUS 
signats, que han permès una mobilitat d’alumnat per a un total de 452 places. El 
programa Sòcrates-ERASMUS està finançat per la Unió Europea, la UIB, la Direcció 
General d’Universitat del Govern balear, el Ministeri d’Educació i Ciència, el Consell 
de Mallorca, els ajuntaments de Palma, Calvià, Inca i Manacor, i la Fundació Bancaja. 
 
 
ALUMNAT SÒCRATES-ERASMUS DE LA UIB 
 
El curs 2006-2007 la mobilitat de l’alumnat ERASMUS ha estat de 124 alumnes, amb 
un total de 800 mesos d’estada. Les titulacions en les quals hi ha hagut més mobilitat 
han estat la Diplomatura de Turisme, Mestre, Llengua Estrangera, Administració i 
Direcció d’Empreses, Dret, Filologia Anglesa i Psicologia, tal com es mostra a la taula 
següent: 
 

ESTUDIS Homes Dones Total 
Administració i Direcció d’Empreses 4 5 9 
Biologia 2 1 3 
Ciències Empresarials 4 4 8 
Diplomatura de Turisme 14 12 26 
Diplomatura de Turisme (Eivissa) 0 1 1 
Dret 2 7 9 
Economia 2 1 3 
Educació Social 1 1 2 
Enginyeria Tècnica Informàtica 2 0 2 
Enginyeria Tècnica de Sistemes 2 0 2 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació 2 0 2 
Filologia Anglesa 2 7 9 
Geografia 2 2 4 
Història 2 0 2 
Història de l’Art 0 2 2 
Hoteleria 1 5 6 
Infermeria 0 2 2 
Mestre. Educació Especial 0 3 3 
Mestre. Educació Infantil 0 2 2 
Mestre. Educació Musical 0 1 1 
Mestre. Educació Primària 0 1 1 
Mestre. Llengua Estrangera 4 6 10 
Mestre. Educació Física 1 1 2 
Pedagogia 0 1 1 
Psicologia 2 7 9 
Treball Social 0 3 3 



TOTALS 49 75 124 
 
 
Les dades contingudes a la taula anterior es representen al gràfic següent:  
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Els països de destinació amb més mobilitat continuen sent Itàlia, Alemanya, el Regne 
Unit i Suècia. La resta de països manté el nombre d’estudiants, excepte França, que 
experimenta una davallada de 5 alumnes, en referència al curs 2005-2006. 
 

País Total 
Alemanya 24 
Àustria 4 
Bèlgica 2 
Finlàndia 5 
França 5 
Grècia 2 
Irlanda 5 
Itàlia 34 
Països Baixos 7 
Portugal 2 
Regne Unit 19 
Suècia 15 
TOTALS 124 

 
 
En referència a l’evolució de la mobilitat de l’alumnat de la UIB en el marc del 
programa Sòcrates-ERASMUS des del curs 2002-2003 fins al curs 2006-2007, cal 



destacar l’augment que hi va haver el curs 2005-2006 i que s’ha mantingut en el curs 
2006-2007. 
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ALUMNAT SÒCRATES-ERASMUS QUE REP LA UIB 
 
La taula següent mostra el nombre d’alumnes que ha rebut la UIB, distribuïts per estudis 
i sexe.  
 

Estudis Homes Dones Total 

Administració i Direcció d’Empreses 6 7 13 
Biologia 4 2 6 
Ciències Empresarials 2 3 5 
Diplomatura de Turisme 4 20 24 
Dret 2 5 7 
Economia 1 3 4 
Enginyeria Informàtica 6 0 6 
Filologia Anglesa 0 2 2 
Filologia Catalana 0 1 1 
Filologia Hispànica 6 18 24 
Física 0 1 1 
Història de l’Art 3 2 5 
Hoteleria (SRI) 0 2 2 
Matemàtiques 2 1 3 
Educació Social 0 3 3 
Mestre. Educació Especial 0 4 4 
Mestre. Educació Primària 0 1 1 
Pedagogia 2 5 7 
Psicologia 4 8 12 
Treball Social 0 1 1 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Gestió 

1 2 3 

Enginyeria Tècnica Industrial. 
Especialitat en Electrònica Industrial 

0 1 1 

Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicació. Especialitat en 
Telemàtica 

0 1 1 



Enginyeria Tècnica Agrícola. 
Especialitat d’Hortofructicultura i 
Jardineria 

0 1 1 

TOTALS 43 94 137 
 
 
El gràfic següent mostra les dades totals de l’alumnat que rep la UIB segons els països 
d’origen.  
 

0

10

20

30

40

50

60

Alem
an

ya

Àus
tria

Bèlg
ica

Bulg
àri

a

Fran
ça

Grè
cia

Hola
nd

a

Irla
nd

a
Ità

lia

Polò
nia

Port
ug

al

Reg
ne

 U
nit

Rom
an

ia

Suè
cia

 
 
El següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat de l’alumnat d’altres universitats 
a la UIB en el marc del programa Sòcrates-ERASMUS els cursos 2004-2005, 2005-
2006 i 2006-2007. 
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APORTACIONS ECONÒMIQUES AL PROGRAMA SÒCRATES-ERASMUS 
 
Les aportacions econòmiques rebudes al programa Sòcrates-ERASMUS per al curs 
2006-2007 són les que es mostren a la taula següent. La quantia de la beca del Govern 
balear ha augmentat a 800 euros per alumne i estada. A més, s’ha de destacar l’augment 
de la subvenció del Ministeri d’Educació i Ciència a 100 euros per alumne i mes 
d’estada. 
 

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Consell d’Universitats 66.885,00 58.047,89 84.284,88 104.051,00 
Universitat de les Illes 
Balears 34.999,56 31.802,11 42.015,12 15.949,00 

Ministeri d’Educació i 
Ciència 20.543,53 27.251,14 26.778,51 80.000,00 

Govern de les Illes Balears 34.999,00 46.800,00 57.000,00 99.200,00 

Ajuntament de Palma*  12.000,00  12.000,00 12.000,00 

Consell de Mallorca 3.000,00  6.000,00 6.000,00 

Fundació Bancaja   75.000,00 60.200,00 

Totals 162.426,09 175.901,14 303.078,49 377.400,00 
 
 
Si es té en compte que la mitjana de mesos per al curs 2006-2007 ha estat de 6,5 per 
alumne, es pot preveure que un estudiant Sòcrates-ERASMUS a qui se li han concedit 
tots els ajuts, ha rebut com a màxim 4.201 euros per a l’estada a l’estranger, així com es 
detalla a continuació: 
 
 
 

                                                 
* Les aportacions dels ajuntaments d’Inca, Calvià i Manacor es donen en forma d’ajut a l’alumnat. 



Consell d’Universitats 845 

Universitat de les Illes Balears 130 

Ministeri d’Educació i Ciència 650 

Govern de les Illes Balears 800 

Ajuntament de Palma* 176 

Consell de Mallorca** 1.000 

Fundació Bancaja 600 

Totals 4.201 
 
 
 
MOBILITAT DEL PROFESSORAT ERASMUS 
 
El programa Sòcrates-ERASMUS permet la mobilitat del professorat a aquelles 
universitats amb les quals s’han signat els acords bilaterals. Per al curs 2006-2007 
l’import màxim de la beca ha estat de 1.000 euros per setmana/professor, i això s’ha 
reflectit en un augment del nombre de visites docents realitzades, en relació amb el curs 
passat. Les dades de mobilitat del professorat han estat les següents: 
 

Àrees d’estudi 
Ciències de l’Educació 4 
Ciències Socials 2 
Dret 1 
Economia 3 
Enginyeria 2 
Filologies 3 
Geografia 1 
Humanitats 5 
Psicologia 2 
Totals 23 

 
Pel que fa a la mobilitat del professorat en referència al país de destinació, les dades es 
mostren a la taula següent: 
 

País de destinació 
Alemanya 4 
Àustria 2 
França 5 
Grècia 1 
Itàlia 6 
Portugal 1 
Regne Unit 1 
Romania 3 
Totals 23 

 
                                                 
* Les aportacions dels ajuntaments d’Inca, Calvià i Manacor es donen en forma d’ajut a l’alumnat resident 
a cada municipi. 
** Només 6 alumnes poden gaudir de la beca del Consell de Mallorca. 



 
L’evolució de la mobilitat de professorat de la UIB en el marc del programa Sòcrates-
ERASMUS des del curs 2002-2003 fins al 2006-2007 es mostra al quadre següent: 
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Les aportacions econòmiques del Consell d’Universitats destinades a la mobilitat de 
professorat en el marc del Programa Sòcrates-ERASMUS, es concedeixen en funció de 
la mobilitat real del segon any anterior al curs en què es concedeixen. L’evolució de les 
aportacions econòmiques per aquest concepte és la següent:  
 
 

 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
Consell 
d’Universitats 15.497,96 15.497,96 14.110,88 9.686,77 16.087,64 

 
Aportació de la UIB  4.585,65 4.585,65 1.686,24 1.064,20 562,21 

Total 20.083,61 20.083,61 15.797,12 10.750,97 16.649,85 
 
 
 
8.1.2 PROGRAMA DE MOBILITAT D’ALUMNAT SICUE-SÈNECA 
 
El mes de novembre de 1999 es publica la primera convocatòria del Programa SICUE 
(Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols). Aquest programa permet 
als estudiants matriculats a estudis oficials de la UIB realitzar un període d’estudis en 
altres centres universitaris espanyols amb els quals la Universitat té subscrit un acord 
bilateral en el marc d’aquest programa. També permet a l’alumnat d’aquests centres 
realitzar un període d’estudis a la UIB. El SICUE es complementa econòmicament amb 
la beca Sèneca. La dotació econòmica d’aquesta beca és, per a l’any acadèmic 2006-
2007, de 500 euros mensuals més un ajut únic de 200 euros per a desplaçaments. 
 
ALUMNAT SICUE-SÈNECA DE LA UIB 
 
El nombre d’estudiants que ha realitzat un intercanvi a través d’aquest programa ha anat 
augmentant progressivament fins a arribar a un total de 64 estudiants sortints durant el 
curs 2006-2007. El gràfic següent representa l’evolució de la mobilitat d’estudiants de 



la UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca des de l’any acadèmic 2000-2001 fins al 
2006-2007. 
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La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi de l’alumnat de la UIB en el marc 
del programa SICUE-Sèneca durant el curs 2006-2007: 
 
   Nre. d’estudiants 
SICUE-Sèneca UIB 

Període d’intercanvi  
(en mesos) 

Total mesos 

59 9 531 
5 4 20 
64 estudiants  551 mesos 

 
 
La taula següent conté dades sobre els estudiants de la UIB que han realitzat un 
intercanvi seguint el criteri d’estudis cursats. Es distingeix entre homes i dones i es 
detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 

 Estudiants SICUE Amb beca 
Sèneca 

Estudis Homes Dones Total Total 
Arquitectura Tècnica 2 0 2 2 
Biologia 4 4 8 3 
Bioquímica 1 0 1 1 
Dret 0 4 4 2 
Economia 1 1 2 1 
Educació Social 0 1 1 1 
Enginyeria Informàtica 2 2 4 3 
Enginyeria Tècnica Agrícola. 
Hortofructicultura i Jardineria 2 0 2 1 

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 
Telemàtica 2 0 2 2 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Sistemes 1 0 1 1 

Enginyeria Tècnica Industrial. Electrònica 
Industrial 1 0 1 0 



Filologia Anglesa 1 1 2 2 
Filosofia 0 1 1 1 
Física 3 1 4 3 
Història 2 0 2 1 
Història de l'Art 0 2 2 0 
Mestre. Educació Especial 0 2 2 1 
Mestre. Educació Física 2 2 4 3 
Mestre. Educació Primària 0 1 1 0 
Mestre. Llengua Estrangera 0 1 1 0 
Psicologia 4 9 13 11 
Química 2 1 3 1 
Relacions Laborals 0 1 1 0 
Total 30 34 64 40 

 
 
La taula següent conté dades sobre els estudiants de la UIB que han realitzat un 
intercanvi seguint el criteri de la universitat de destinació. Es distingeix entre homes i 
dones i es detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 

 Alumnat SICUE Amb beca 
Sèneca 

Universitat de destinació Homes Dones Total Total 
Universitat del País Basc. Facultat de Filosofia i 
Ciències de l'Educació de Sant Sebastià 
(Guipúscoa) 

0 1 1 1 

Universitat Autònoma de Barcelona 0 3 3 2 
Universitat Autònoma de Madrid 4 0 4 4 
Universitat de Barcelona 4 11 15 8 
Universitat Complutense de Madrid 1 2 3 1 
Universitat de Còrdova 0 2 2 1 
Universitat de Girona 0 1 1 0 
Universitat de Granada 5 4 9 7 
Universitat de La Laguna 1 0 1 0 
Universitat d'Oviedo 0 1 1 0 
Universitat Politècnica de Catalunya. Escola 
Universitària d'Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona 

1 0 1 0 

Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat 
d'Informàtica de Barcelona 1 1 2 1 

Universitat Pompeu Fabra 1 0 1 1 
Universitat Politècnica de Madrid 2 0 2 2 
Universitat Rey Juan Carlos 1 0 1 1 
Universitat de Salamanca 8 6 14 8 
Universitat de Santiago de Compostel·la 1 1 2 2 
Universitat de València. Estudi General 0 1 1 1 
Total 30 34 64 40 
 
 
 
 
 



ALUMNAT SICUE-SÈNECA QUE REP LA UIB 
 
La UIB té un una trajectòria irregular, encara que creixent, quant als estudiants que rep 
en el marc d’aquest programa, tal com mostra el gràfic següent: 
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La taula següent recull el total de mesos d’intercanvi dels estudiants d’altres universitats 
que han arribat a la UIB en el marc del programa SICUE-Sèneca durant el curs 2006-
2007: 
 
   Nre. d’estudiants 
SICUE-Sèneca UIB 

Període d’intercanvi  
(en mesos) 

Total mesos 

9 9 81 
8 4 32 
20 estudiants  113 mesos 

 
 
La taula següent conté dades sobre els estudiants que rep la UIB per realitzar un 
intercanvi seguint el criteri dels estudis cursats. Es distingeix entre homes i dones i es 
detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 

 Alumnat SICUE Amb beca 
Sèneca 

Estudis Homes Dones Total Total 
Arquitectura Tècnica 0 2 2 0 
Diplomatura de Turisme 0 1 1 1 
Educació Social 0 1 1 1 
Enginyeria Informàtica 1 0 1 1 
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació. 
Especialitat en Telemàtica 1 0 1 0 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 1 0 1 1 
Filologia Catalana 0 2 2 0 
Filologia Hispànica 0 1 1 1 
Física 1 0 1 0 
Infermeria 0 3 3 1 
Mestre. Educació Especial 0 2 2 1 
Mestre. Educació Infantil 0 2 2 0 



Psicologia 0 1 1 0 
Treball Social 0 1 1 0 
Total 4 16 20 7 
 
 
La taula següent conté dades sobre els estudiants que rep la UIB per realitzar un 
intercanvi seguint el criteri de la universitat d’origen. Es distingeix entre homes i 
dones i es detalla si han rebut beca Sèneca. 
 
 

 Alumnat SICUE Amb beca 
Sèneca 

Universitat d’origen Homes Dones Total Total 
Universitat Autònoma de Barcelona 0 3 3 1 
Universitat de Barcelona 0 1 1 0 
Universitat de Cadis 0 1 1 0 
Universitat de La Corunya 0 1 1 0 
Universitat de Girona 0 2 2 0 
Universitat de Lleida 0 1 1 1 
Universitat Jaume I 0 1 1 1 
Universitat de Las Palmas de Gran Canària 1 0 1 1 
Universitat Politècnica de València 0 1 1 1 
Universitat Rovira i Virgili 1 1 2 1 
Universitat de Salamanca 0 1 1 0 
Universitat de València Estudi General 0 3 3 1 
Universitat de Valladolid 1 0 1 0 
Universitat de Vigo 1 0 1 0 
Total 4 16 20 7 

 
 
8.1.3. PROGRAMA DRAC 
 
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de tots els estaments de la 
comunitat universitària de les institucions membres de la xarxa d’universitats Institut 
Joan Lluís Vives (IJLV). El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, 
seminaris o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar una 
investigació o un projecte, per cursar una o diverses assignatures en una altra 
universitat, o per a l’organització d’altres activitats culturals. Tot això s’emmarca dins la 
xarxa d’universitats signatàries de l’acord, i pressuposa sempre un reconeixement mutu 
de l’activitat realitzada. Per tal d’assolir aquest objectiu, el programa conté sis accions 
ben diferenciades adreçades als tres col·lectius universitaris: alumnat, PAS i PDI.  
 
Accions adreçades a l’alumnat: 
 
1. DRAC-Estiu. Promou la mobilitat dels estudiants de primer i segon cicle per assistir 
als cursos o activitats que figuren a la Guia de cursos d’estiu que cada any edita 
l’Institut Joan Lluís Vives. L’import de l’ajut queda fixat en el quadre d’ajuts adjunt a la 
convocatòria.  
 
2. DRAC - Formació Avançada. Promou la mobilitat dels estudiants de doctorat per 
participar en activitats organitzades per l’Institut o en cursos, seminaris o estades de 
recerca en una universitat de la xarxa. L’import màxim de l’ajut és de 420 euros.  
 



3. DRAC-Hivern (estades curtes). Promou la mobilitat dels estudiants de primer i 
segon cicle per assistir a cursos, seminaris o altres activitats culturals que no s’inclouen 
a DRAC-Estiu, que organitza l’Institut i que suposen una estada de durada inferior a 
quinze dies. L’import màxim de l’ajut és de 240,50 euros. 
 
4. DRAC-Hivern (estades llargues). Promou la mobilitat dels estudiants de primer i 
segon cicle de les universitats de l’Institut que tinguin signat un acord SICUE/DRAC, 
per realitzar estades acadèmiques d’una durada mínima de tres mesos i màxima de nou. 
L’import màxim de l’ajut és de 240,50 euros.  
 
Accions adreçades al personal docent i investigador: 
 
5. DRAC-PDI. Promou la mobilitat del professorat universitari per assistir a cursos, 
seminaris o congressos organitzats per l’Institut, per les universitats membres de la 
xarxa, iniciar una investigació o projecte, o per a l’organització conjunta d’altres 
activitats culturals i acadèmiques. L’import màxim de l’ajut és de 420 euros. 
 
Accions adreçades al personal d’administració i serveis: 
 
6. DRAC-PAS. Promou la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar 
estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi a les universitats de 
l’Institut i per assistir a jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball i/o 
organitzar-les. L’import màxim de l’ajut és de 240,50 euros. 
 
Les universitats que participen al Programa DRAC són:  
 
        — Universitat d’Alacant 
        — Universitat Autònoma de Barcelona 
        — Universitat de Barcelona 
        — Universitat de Girona 
        — Universitat de les Illes Balears 
        — Universitat Jaume I 

— Universitat de Lleida 
— Universitat de Perpinyà Via Domícia 
— Universitat Politècnica de València 

        — Universitat Pompeu Fabra 
        — Universitat Rovira i Virgili 
        — Universitat de València 
        — Universitat de Vic 
 
El nombre total d’ajuts concedits en les modalitats d’alumnat i professorat del programa 
DRAC ha estat de 23 en el curs 2006-2007. Això suposa una caiguda de sol·licituds 
respecte als dos cursos anteriors, tal com es pot observar al gràfic següent.  
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A la taula següent es presenta el nombre total d’ajuts DRAC concedits en cada una de 
les accions. 
 
Acció Homes Dones Total 
DRAC-Estiu 2 7 9 
DRAC-Hivern (estades curtes) 0 1 1 
DRAC - Formació Avançada 4 2 6 
DRAC-PDI 6 1 7 
 
A les taules següents es presenta la distribució dels ajuts concedits dins cada una de les 
accions DRAC durant el curs 2006-2007.  
 
ALUMNAT 
 
DRAC-Estiu  
Estudis Universitat de 

destinació 
Total 

Història de l’Art UIB-UIMIR 4 
Psicologia UIB-Eivissa i 

Formentera 
1 

Empresarials València 1 
ADE UIB-UIMIR 1 
Mestre, especialitat d’Educació 
Infantil (estudiants del Centre 
d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez) 

València 2 

Totals  9 
 
 
DRAC-Hivern (estades curtes) 
Estudis Universitat de 

destinació 
Total 

Filologia Catalana València 
(Fundació 
Ausiàs March) 

1 

Totals  1 



 
DRAC - Formació Avançada 
Departament Universitat de 

destinació 
Total 

Química Jaume I  1 
Psicologia Barcelona i 

Pompeu Fabra 
1 

Pedagogia Aplicada i Psicologia 
de l’Educació 

Vic 4 

Totals  6 
 
 
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
 
DRAC-PDI 
Departament Universitat de 

destinació 
Total 

Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 

Autònoma de 
Barcelona 

1 

Pedagogia i Didàctiques 
Específiques 

Ramon Llull 2 

Ciències Matemàtiques i 
Informàtica 

Politècnica de 
Catalunya 

2 

Economia Aplicada Barcelona 1 
Psicologia Girona 1 
Totals  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2. MOBILITAT EN EL MARC DE CONVENIS BILATERALS 
D’INTERCANVI I ALUMNAT VISITANT 
 
8.2.1. CONVENIS BILATERALS D’INTERCANVI  
 
ALUMNAT DE LA UIB 
 
El mes d’abril de 2003 el Vicerectorat de Relacions Exteriors publica, per primera 
vegada, una convocatòria perquè estudiants de la UIB puguin realitzar part dels estudis 
en universitats amb les quals la UIB ha signat un conveni d’intercanvi d’alumnat fora 
del marc d’altres programes de mobilitat com ERASMUS o SICUE-Sèneca. D’aquesta 
manera es donen a conèixer i s’ofereixen de manera conjunta places en aquestes 
universitats. 
 
Atesos els bons resultats obtinguts arran d’aquesta publicació quant a l’increment de la 
mobilitat d’estudiants en el marc d’aquests convenis, i amb l’objectiu de millorar-ne la 
gestió, es publiquen dues convocatòries de convenis d’intercanvi d’alumnat més enllà 
de la Unió Europea anualment, des del curs 2004-2005. 
 
El gràfic següent representa l’evolució de la mobilitat d’estudiants de convenis de la 
UIB des de l’any acadèmic 2000-2001 fins al 2006-2007. 
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Per promoure la participació dels estudiants en aquestes convocatòries, diverses 
institucions ofereixen ajuts econòmics. Per a l’any acadèmic 2006-2007 són els 
següents:  
 
  El Govern balear ofereix un ajut únic màxim de 800 euros als estudiants 
seleccionats.  
 
  Les universitats suïsses ofereixen un ajut complementari als estudiants seleccionats 
per realitzar-hi un intercanvi. 
 
  La Universitat Nacional del Sud ofereix allotjament gratuït als estudiants 
seleccionats per realitzar-hi un intercanvi. 
 
  La Fundació Bancaja ofereix un ajut únic als estudiants seleccionats, en funció dels 
mesos d’intercanvi: de 400 euros per a estades de menys de 6 mesos i 800 euros per a 
estades de més de 6 mesos. 
 



  El CIEE (Council on International Educational Exchange) ofereix una beca de 
10.000 dòlars per fer una estada en una universitat dels Estats Units. (Vegeu l’apartat 
CIEE d’aquesta memòria.) 
 
Durant aquest curs, 19 estudiants de la UIB han fet un intercanvi a l’estranger a través 
d’aquesta convocatòria, principalment a Amèrica Llatina i als Estats Units. La taula 
següent conté dades sobre els estudiants de convenis de la UIB que han realitzat un 
intercanvi seguint el criteri d’estudis cursats: 
 
Estudis Estudiants 
Infermeria 4 
Pedagogia 1 
Filosofia 2 
Biologia 1 
Psicologia 2 
Geografia 3 
Filologia Anglesa 2 
Administració i Direcció d'Empreses 2 
Mestre. Llengua Estrangera 1 
Turisme 1 
Total 19 

 
La taula següent conté dades sobre els estudiants de convenis de la UIB que han 
realitzat un intercanvi seguint el criteri d’universitat de destínació: 
 
Universitat de destinació País Estudiants 
Universitat Diego Portales Xile 2 
Centre Universitari FEEVALE Brasil 1 
Universitat de Guanajuato Mèxic 2 
Universitat Nacional de La Plata Argentina 2 
Universitat Mayor Xile 1 
Institut Tecnològic de Monterrey Mèxic 2 
Universitat Nacional del Sud Argentina 3 
Universitat de Texas a Austin EUA 2 
Universitat de Wisconsin a Stout EUA 4 
Total  19 

 
 
 
ALUMNAT QUE REP LA UIB 
 
El nombre d’estudiants que rep la UIB en el marc dels convenis d’intercanvi d’alumnat 
fora de la Unió Europea ha augmentat considerablement durant els darrers anys. El 
següent gràfic representa l’evolució de la mobilitat d’estudiants de convenis d’altres 
universitats a la UIB des de l’any acadèmic 2000-2001 fins al 2006-2007. 
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La taula següent conté dades sobre els estudiants de convenis que rep la UIB seguint el 
criteri dels estudis cursats: 
 
Estudis Estudiants 
Administració i Direcció d'Empreses 2 
Psicologia 2 
Infermeria 1 
Turisme 11 
Dret 1 
Biologia 1 
Arquitectura Tècnica 6 
Mestre. Educació Física 1 
Enginyeria Tècnica Industrial. Electrònica Industrial 1 
Geografia 2 
Total 31 

 
 
La taula següent conté dades sobre els estudiants de convenis que rep la UIB seguint el 
criteri de la universitat d’origen: 
 
Universitat d’origen País Estudiants 
Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia Mèxic 2 
Universitat Estatal de Bolívar Equador 2 
Universitat Anàhuac de Cancún Mèxic 2 
Pontifícia Universitat Catòlica de Perú Perú 1 
Universitat de Colima Mèxic 1 
Universitat Diego Portales Xile 1 

Universitat Estatal de Gestió 
Federació 
Russa 3 

Universitat de Guanajuato Mèxic 4 
AMA i IBS de Lippstadt Alemanya 3 
Universitat de Londrina Brasil 2 
Institut Tecnològic de Monterrey Mèxic 7 
Universitat Nacional del Sur Argentina 2 
Universitat Anàhuac Xalapa Mèxic 1 
Total  31 



 
 
CONVENIS TRAMITATS 
 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 s’han tramitat convenis específics d’intercanvi 
d’alumnat amb les universitats següents: 
 
  Universitat Autònoma Juan Misael Caracho, Bolívia 
  Centennial College, Canadà 
  Universitat Hassan II-Mohammedia, Marroc 
 
 
 
8.2.2. ALUMNAT VISITANT 
 
D’acord amb el que es preveu a l’Acord normatiu del dia 26 de març de 2004 pel qual 
s’aprova la normativa de mobilitat de l’alumnat a la Universitat de les Illes Balears i 
ateses les demandes d’alumnat estranger (procedent d’universitats que no tenen acord 
de col·laboració amb la UIB) de venir a fer una part dels estudis a la nostra universitat, 
durant el curs 2006-2007, i d’estudiants de la UIB que s’interessen per estudiar en altres 
universitats, es va crear la figura d’alumnat visitant.  
 
Aquesta figura permet a alumnes procedents d’institucions d’ensenyament equiparable 
al nivell universitari espanyol, fora del marc dels programes o convenis subscrits per la 
Universitat de les Illes Balears, desplaçar-se a la UIB per completar la seva formació 
acadèmica. Enguany la UIB ha acollit un total de 43 alumnes visitants. De la mateixa 
manera l’alumnat de la UIB pot optar a visitar universitats amb les quals la UIB no té 
conveni. En aquest sentit, un total de 3 alumnes han estudiat en altres universitats.  
 
 
ALUMNAT VISITANT DE LA UIB 
 
La taula següent mostra el nombre d’alumnes de la UIB que han marxat durant el curs 
2006-2007, distribuïts per estudis, país i universitat de destinació i nombre de mesos 
d’intercanvi.  
 
Estudis Alumnes País i universitat de destinació Mesos 

d’intercanvi  
Filologia 
Anglesa 

1 Escòcia, Universitat de Strathclyde 6 

Mestre. 
Llengua 
Estrangera 

1 Suècia, Universitat d’Örebro  6 

Diplomatura 
de Turisme 

1 Gal·les, Universitat de Gal·les, 
Bangor 

6 

TOTALS 3  18 
 
 
 
ALUMNAT VISITANT QUE REP LA UIB 
 



La taula següent conté les dades sobre l’alumnat que ha rebut la UIB durant el curs 
2006-2007 per realitzar un intercanvi com a alumnat visitant seguint el criteri d’estudis, 
nombre d’alumnes, país i universitat d’origen, i nombre de mesos d’intercanvi.   

 
Estudis Alumnes País i universitat  Mesos 

d’intercan
vi 

ADE 3 Alemanya, Bergische Universität 
Wuppertal; Hochschule Bremen, 
University of Applied Sciences i 
Universität Paderborn 

15 

Química 1 Alemanya, Hochschule Bremen, 
University of Applied Sciences 

9 

Filologia 
Hispànica 

1 EUA, Michigan State University 9 

Filologia 
Anglesa 

1 Àustria, Karl-Franzens Universität 
Graz 

5 

Diplomatura de 
Turisme 

1 Alemanya, Hochschule Harz 5 

TOTALS 7  43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.3. PROGRAMES ESPECÍFICS PER A ALUMNAT ESTRANGER 
 
8.3.1.Programa per a l’alumnat d’universitats de la Federació Russa 
 
La taula següent recull el nombre d’alumnes de la Universitat Estatal de Gestió (UEG) i 
d’altres universitats i centres de Moscou que han assistit als cursos d’espanyol i anglès 
organitzats per la UIB.  
 

 Nombre d’assistents 

Període Cursos 
espanyol 

Cursos anglès Pràctiques TOTAL 

Juliol 2001 13 --- 3 16 
Juliol 2002 42 --- 4 46 
Juliol 2003 20 --- 9 29 
Juliol 2004 27 --- 7 34 

Setembre 2004 13 --- --- 13 
Juliol 2005 33 19 3 55 

Setembre 2005 31 12 --- 43 
Juliol 2006 20 16 8 44 

Setembre 2006 12 --- --- 12 
TOTAL 211            47             34 292 

 
 
8.3.2. Programa per a l’alumnat del Council on International Educational 
Exchange - CIEE.  
 
L’11 d’octubre de 2005 la UIB va signar un conveni de col·laboració amb el Council on 
International Educational Exchange – CIEE (EUA) per establir un programa de 
formació acadèmica i cultural per als estudiants del CIEE. 

 

Aquest programa preveu, en les modalitats anual, quadrimestral i d’estiu, la impartició 
d’assignatures de llengua espanyola; assignatures dels plans d’estudis oficials de la UIB 
en espanyol, principalment relacionades amb turisme, economia i empresa; assignatures 
obligatòries especials per als estudiants del CIEE impartides per professorat de la UIB; 
com també la possibilitat de realitzar pràctiques de treball en empreses/entitats de les 
Illes Balears, principalment del sector turístic.  

 

En el marc d’aquest programa, la UIB ha rebut un total de vint estudiants durant l’any 
acadèmic 2006-2007, dels quals nou han realitzat una estada anual i/o quadrimestral, i 
onze una estada d’estiu.  

 

La taula següent conté dades sobre l’alumnat CIEE que ha rebut la UIB durant l’any 
acadèmic 2006-2007 seguint el criteri de la universitat d’origen, i nombre de mesos 
d’intercanvi.  
 
 



Universitat d’origen Alumnes Mesos 
d’intercanvi 

University of Colorado Boulder 2 14 
Gustavus Adolfus College  2 10 
Eckerd College 1 5 
Villanova University 2 10 
Colorado State University 2 6,5 
University of Illinois 1 5 
George Washington University 1 1,5 
The Pennsylvania State University 3 4,5 
Cornell University 1 1,5 
Purdue University 1 1,5 
University of Iowa 2 3 
The University of Texas at San Antonio 1 1,5 
Temple University 1 1,5 
TOTALS 20 65,5 

 
 

D’altra banda, l’annex número IV del conveni preveu l’atorgament d’una beca de 
10.000 dòlars perquè estudiants de la UIB puguin realitzar una estada en una universitat 
nord-americana. Durant aquest curs acadèmic, la UIB i el CIEE han seleccionat per 
primera vegada una estudianta perquè pugui gaudir d’aquesta beca a la Duke 
University, Carolina del Nord.  

 

8.3.3. Programa International Student Exchange Program - ISEP 

 
El 5 de febrer de 2007 la UIB va signar un conveni de col·laboració amb l’International 
Student Exchange Program, Inc (EUA), per a l’intercanvi d’estudiants entre la UIB i les 
més de 135 universitats dels Estats Units membres de l’ISEP. L’ISEP és una 
organització nord-americana amb més de 25 anys d’experiència en l’intercanvi 
d’alumnes universitaris.   

 

El programa ISEP és un intercanvi recíproc, no una beca. L’estudiant de la UIB abonarà 
les despeses d’allotjament i manutenció a les Balears per a l’estudiant nord-americà, 
mentre que rep aquests beneficis de forma gratuïta a la institució de destinació. El 
període d’intercanvi podrà tenir una durada d’un quadrimestre o un any acadèmic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.4. PROGRAMES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
8.4.1. Programes amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI). 
 
Des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària es gestiona la 
convocatòria d’ajuts del Programa de cooperació interuniversitària. Aquesta 
convocatòria anual pretén impulsar i fomentar vincles estables per dur a terme activitats 
de docència i de recerca conjunta entre equips de la UIB i d’altres universitats, en 
l’àmbit d’Iberoamèrica (PCI-Iberaomèrica) i dels països del Mediterrani (PCI-
Mediterrani). Les modalitats d’aquesta convocatòria són les següents:  
A. Projectes conjunts de recerca 
B. Projectes conjunts de docència 
C. Accions complementàries 
D. Accions integrades 
 
D’altra banda, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional presenta anualment els 
diversos programes de la convocatòria de Beques MAEC-AECI, adreçada 
principalment a estudiants estrangers per realitzar estudis de postgrau a Espanya. El 
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària participa en la 
preselecció de sol·licituds de les persones que han demanat de fer estudis de postgrau a 
la UIB. 
 
PCI-Iberoamèrica 
 
El Programa de cooperació interuniversitària amb Iberoamèrica, conegut fins a l’any 
1997 com a Intercampus, es desenvolupa des de l’any 1994 i s’ha anat consolidant al 
llarg dels anys fins a convertir-se en un punt de referència en matèria de cooperació 
universitària, malgrat els canvis substancials que s’han produït aquests darrers anys. 
L’organisme responsable de la creació, la gestió i el finançament d’aquest programa és 
l’Institut de Cooperació Iberoamericana de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (AECI), que depèn del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 
 
A la convocatòria del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica 
entre Espanya i Iberoamèrica 2006 a la UIB es presentaren un total de vuit sol·licituds: 
set per a projectes conjunts de recerca i una per a accions conjuntes complementàries. 
D’aquestes sol·licituds l’AECI va atorgar ajudes als projectes següents: 
 
1. Departament de Filosofia i Treball Social: «Evaluación del impacto de género de 
las políticas públicas de empleo a nivel local en Rosario, Argentina. Una propuesta de 
fortalecimiento institucional en acciones públicas innovadoras desde una perspectiva de 
género», projecte conjunt de recerca amb la Universitat Nacional de Rosario. 
2. Departament de Ciències de la Terra: «La búsqueda de señas de identidad propias 
por parte de una comunidad indígena, San Andrés Cholula, como sistema de 
autodefensa frente a la globalización», projecte conjunt de recerca amb la Universitat 
de las Américas, Puebla (Mèxic). 
3. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica: «Diseño de un sistema de 
reconstrucción 3D mediante cámaras estereoscópicas y luz estructurada», projecte 
conjunt de recerca amb la Universitat Nacional de La Plata. 
4. Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació: «Red 
Interinstitucional de Integración Regional – Red UNPA: diseño, desarrollo e 
implementación de un centro de recursos virtual para el aprendizaje y de una red de 
integración para la formación», acció complementària amb la Universitat Nacional de 
la Patagònia Austral. 



 
PCI-Mediterrani 
 
A la convocatòria del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica 
entre Espanya i el Marroc 2006 a la UIB es varen presentar un total de tres sol·licituds, 
que varen ser seleccionades. Les ajudes atorgades són les següents: 
 
1. Departament de Dret Públic: «La descentralización política y administrativa en 
España y Marruecos: un estudio de derecho comparado», projecte conjunt de recerca 
amb la Universitat Hassan II. 
2. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica: «Calidad de servicios 
web», projecte conjunt de recerca amb la Facultat de Ciències de Tetuan de la 
Universitat Abdelmalek Essaâdi. 
3. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut: «Estudio comparativo 
de prevalencia del síndrome metabólico y su evolución en la población femenina del 
norte de África y sur de Europa (Marruecos y España)», projecte conjunt de recerca 
amb la Facultat de Ciències de la Universitat Chouaib Doukkali, El Jadida. 
 
A la convocatòria del Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica 
entre Espanya i Tunísia 2006 a la UIB es va presentar una sol·licitud, que va rebre 
l’ajuda següent: 
1. Departament de Biologia: «Exigences écophysiologiques et phénologie de deux 
arbustes méditerranéens (Periploca angustifolia et Rhus tripartita)», projecte conjunt de 
recerca amb la Universitat de Sfax. 
 
Beques MAEC-AECI 
 
En el marc del conveni de cooperació que varen signar l’Agència Espanyola de 
Cooperació Internacional (AECI) i la UIB en data 9 d’abril de 2002, s’ha desenvolupat 
un pla operatiu per a la convocatòria anual de beques MAEC-AECI. D’acord amb 
aquest pla, que es va signar el dia 28 de gener de 2004, la UIB cobrirà les despeses de 
matrícula en els cursos corresponents a programes oficials de doctorat de totes aquelles 
persones que siguin adjudicatàries d’una beca MAEC, fins a un nombre màxim de dotze 
places anuals.  
 
Per al curs 2006-2007 s’han atorgat tres beques: dues per a estudis de doctorat i una per 
realitzar el Postgrau en Interpretació Ambiental i del Patrimoni UOC-UIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.5. ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 
 
8.5.1. ASSIGNATURES EN ANGLÈS 
 

Aquest curs s’ha ofert per segon any un programa específic d’assignatures en anglès per 
a tot l’alumnat de la UIB. La dotació pressupostària ha estat de 25.400 euros, dels quals 
19.000 els ha aportat el Ministeri d’Educació i Ciència, i 6.400 la UIB. Aquests diners 
s’han destinat a l’elaboració, correcció i traducció dels materials didàctics, com també a 
classes d’anglès de suport per al professorat i alumnat participant.  

L’oferta per al curs 2006-2007 ha estat de 44 assignatures. D’aquestes, 33 formen part 
dels estudis de Filologia Anglesa i s’obren com a matèries de lliure configuració a la 
resta d’alumnat de la UIB; i 11 passen a ser assignatures en anglès en el marc d’aquest 
programa.  

Aquestes assignatures han resultat també atractives per als estudiants dels programes de 
mobilitat que rep la UIB. Les dades de participació d’aquests i de l’alumnat de la UIB 
són les que figuren a continuació: 

 
Nom de l’assignatura Alumnes de 

programes de 
mobilitat SRI 

Total alumnes 

Marine Biology  0 13 
History of Mathematics 0 12 
Introduction to Astronomy and 
Astrophysics 

2 24 

International Trade Law  6 12 
English for Social Sciences & 
Humanities and for Health & Behavioural 
Sciences 

2 7 

English for Natural & Technical Sciences 1 12 
Introduction to Cosmology  4 20 
Community Social Law 14 18 
Biochemistry of Membranes 1 5 
Introduction to Logistics and Supply 
Chain Management 

14 15 

Transport in Context 6 0 
Total alumnes UIB matriculats 50 144 

 

 

Una novetat d’aquest any 2006-2007 ha estat la impartició del curs «Giving a 
presentation in English», específic per al professorat de la UIB. El curs, amb una durada 
de 20 hores, ha consistit en una sèrie d’exercicis pràctics per conèixer les tècniques per 
fer presentacions en anglès a les aules, els seminaris i els congressos.  
 

 

8.5.2.  CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES 
D’INTERNACIONALITZACIÓ DE FACULTATS I ESCOLES 
 



L’objectiu d’aquesta convocatòria ha estat donar suport a les activitats adreçades a 
l’estudi i el desenvolupament de les relacions internacionals de les facultats i escoles. 
Entre d’altres, han estat objecte d’aquesta segona convocatòria, les activitats referides a:  

  L’elaboració de plans d’internacionalització. 

  La realització de diades o jornades per a la internacionalització.  

  La promoció de la mobilitat de l’alumnat. 

  Activitats conjuntes amb altres universitats. 

  Creació de perfils internacionals.  

Aquesta segona convocatòria ha comptat amb una dotació pressupostària de 48.000 
euros, dels quals 36.000 han estat aportats pel Ministeri d’Educació i Ciència, i 12.000 
pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària.  

Els projectes concedits en aquesta segona convocatòria, realitzats entre gener i juny de 
2007, han estat els següents:  

 

 

 

Facultat - escola universitària - 
centre 

Denominació del projecte 

Servei de Relacions Internacionals 
 

Creació de l’associació d’antics alumnes 
ERASMUS a la UIB. 

Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials i Escola 
Universitària d’Estudis 
Empresarials 

Docència en llengua anglesa:  
  Introduction to Logistics and Supply Chain 
Manangement. 
  Transport in Context. 

Escola Universitària d’Infermeria i 
Fisioteràpia 
 

Desenvolupament curricular conjunt amb 
universitats europees: estudis de Fisioteràpia. 

Facultat de Ciències Programa de professionalització dels estudis 
d’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat 
d’Hortofructicultura i Jardineria. 

Facultat de Psicologia 
 

Pla d’internacionalització de la Facultat de 
Psicologia. 

Facultat d’Educació 
 

Pla d’internacionalització dels estudis 
d’Educació Social. Projecte de desenvolupament 
curricular conjunt amb universitats europees (2). 

Facultat d’Educació  
 

Pla d’internacionalització dels estudis de 
Pedagogia i Psicopedagogia. Projecte 
d’establiment d’acords i de promoció de la 
mobilitat.  

Escola d’Infermeria i Fisioteràpia 
 

Projecte d’internacionalització dels estudis 
d’Infermeria.  

 

8.5.3. MOBILITAT DE PROFESSORAT I PAS EN EL MARC DE CONVENIS 
BILATERALS: PROGRAMA D’AJUTS PER A ACTIVITATS 
RELACIONADES AMB CONVENIS DE LA UIB 
 
 



El dia 13 de maig de 2004, el Consell de Govern de la Universitat, va aprovar el 
Programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis de la UIB. Aquest 
programa té com a objecte subvencionar activitats que es realitzin en el marc de 
convenis subscrits per la UIB, així com activitats preparatòries de nous convenis. 
S’adreça al professorat i personal d’administració i serveis de la UIB, com també a les 
persones procedents d’altres universitats o institucions amb les quals la UIB té subscrit 
un conveni o està realitzant activitats preparatòries per subscriure’n. 
 
Les ajudes concedides entre l’1 de juliol de 2006 i el 30 de juny de 2007 han estat les 
següents: 
 

Convocatòries 

Juliol de 2006 3.800,00 

Octubre de 2006 4.215,75 

Gener de 2007 2.302,43 

Abril de 2007 3.428,47 

Total 13.476,65 euros 
 
 
 
A la taula següent es detalla el nombre de professorat de la UIB i d’altres institucions 
que ha rebut un ajut dins el Programa d’ajuts per a activitats relacionades amb convenis 
de la UIB, en relació al departament universitari a què correspon. 
 

Departament Professorat UIB Professorat visitant 
Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació 2 1 

Ciències Històriques i TA 2 0 
Dret Privat 2 0 
Economia Aplicada 0 3 
Filosofia i Treball Social 2 5 
Física 1 2 
Matemàtiques i Informàtica 1 5 
Psicologia 2 0 
Química 0 1 
Total 12 17 

 
 
 
 
8.5.4. ACORDS MARC DE COL·LABORACIÓ 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària és el responsable 
de la firma dels nous acords que contemplen un marc general d’actuació. Els nous 
acords marc subscrits el curs 2006-2007, que han estat publicats al FOU entre l’1 de 
juliol de 2006 i el 30 de juny de 2007, han estat els següents: 
 

1437 Pontifícia Universitat Catòlica de Paranà Brasil 
1268 Universitat Federal de Rio Grande do Sul 



Canadà 1215 Universitat de Toronto (Facultat d’Infermeria) 
1311 RUDECOLOMBIA (universitats de Cartagena, Cauca, 

Caldas, Nariño, Tolima, Tecnològica de Pereira i 
Pedagògica i Tecnològica de Colòmbia) 

1312 Universitat de Tolima 

Colòmbia 

1304 Universitat Nacional de Colòmbia 
Cuba 1431 Universitat de les Ciències Informàtiques 

1428 Universitat de Cuenca Equador 
1287 Universitat Estatal de Bolívar 

Federació Russa 1380 Universitat Estatal d’Hoteleria i Turisme de Tolyatti 
Guinea Equatorial 1295 Universitat Nacional de Guinea Equatorial 
Kènia 1305 Universitat Moi 

1386 Institut d’Administració Pública de l’Estat de MichoacánMèxic 
1189 Universitat Autònoma Metropolitana, Unitat Iztapalapa 

Suïssa 1341 Universitat de Ginebra 
 
 
 
 
 
 
8.5.5. CÀTEDRA SOL MELIÁ D’ESTUDIS TURÍSTICS 
 
En el marc d’aquesta càtedra l’empresa Sol Meliá aporta anualment 60.000 euros per tal 
d’incentivar l’ensenyament, la recerca i la divulgació sobre temes turístics, dels quals 
12.000 es destinen a l’edició anual del Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel 
Escarrer i 48.000 a la realització d’accions relacionades amb l’activitat turística. 
 
La senyora Adelaida Lillo Bañuls, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat d’Alacant, va ser guardonada amb el IV Premi 
Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer, pel treball titulat «El capital humano 
como estrategia competitiva en el sector turístico español». 
 
La convocatòria del V Premi Internacional d’Estudis Turístics Gabriel Escarrer és 
oberta fins al dia 28 de setembre de 2007. 
 
Pel que fa a les accions finançades per aquesta càtedra, a la cinquena convocatòria, que 
es va resoldre el 10 de gener de 2007, es varen seleccionar les accions següents: 
1. Curs «Eines psicològiques per al disseny d’itineraris turístics urbans»; 
2. «Curso sobre Derecho del Turismo»; 
3. «El turismo residencial: un análisis económico»; 
4. «First Conference of the International Association for Tourism Economics»; 
5. «Nuevas estrategias de distribución y comercialización para la industria hotelera»; 
6. Seminari: La internacionalització de la indústria turística. 
 



9.1. Web de la UIB 
 
 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 la novetat més destacada ha estat el nou disseny de la 
pàgina principal i la reestructuració de tot el contingut del web de la UIB.  
El Centre de Càlcul es va ocupar del disseny i de la implementació, i el Servei 
d’Informació va establir l’estructuració de tots els continguts.  
A causa del gran cabal d’informació que hi havia al web, i per millorar les recerques, 
s’ha estructurat en els apartats següents: 

•  Informació sobre: en aquest apartat es concentra bàsicament tota la informació 
de la Universitat, classificada en: la Universitat; estructura i govern; serveis; 
estudis; recerca i portals universitaris. 

•  Informació per a: es dóna informació específica seleccionada per a diferents 
perfils: futurs estudiants; alumnes de la UIB; estudiants internacionals; PDI; 
PAS; Amics i Amigues de la UIB; empreses i ciutadans. 

•  Accessos directes: a Àgora; la biblioteca; la borsa de la UIB; Campus Extens, 
Gradus i el correu web. 

•  Ara interessa: en aquest apartat es publiquen les notícies més importants que es 
volen destacar. 

•  Actualitat: hi trobam un enllaç amb el FOU, les notícies, el resum de premsa i 
la revista Enllaç. 

 
Una altra millora important ha estat completar l’apartat d’accés a la UIB en castellà. El 
Servei d’Informació va seleccionar i estructurar els continguts que s’havien de traduir, 
tenint en compte els perfils. 
 
A la pàgina principal hi trobam també un enllaç a l’Agenda, on es poden consultar tots 
els esdeveniments que s’organitzen a la Universitat. A més, s’ha inclòs un bàner on es 
pot fer ressaltar informacions. 
 
D’altra banda, a la barra de navegació superior hi trobam: 

•  Directori 
•  Intranet 
•  Mapa de la web 
•  Cercador 
•  Idiomes  

 
S’ha cercat un model modern i senzill on la informació, no sols per a tota la comunitat 
universitària sinó també per a la resta de la societat, és prioritària, i volem que sigui 
clara i funcional. El que es pretén també és donar cohesió a la imatge institucional de la 
Universitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dades estadístiques 
 

Evolució d’entrades exitoses al web de l’any acadèmic 2004-2005 al curs 2006-2007  
(dades de juny a juny de cada curs) 

  

 
 
 
 

Evolució del nombre de màquines connectades al web de l’any acadèmic 2004-2005 al 
curs 2006-2007 (dades de juny a juny de cada curs) 

 

 
 
 
 
 
 



Evolució del volum de transferències d’informació fetes de l’any acadèmic 2004-2005 
al curs 2006-2007  

(dades de juny a juny de cada curs) 
 

 



9.2. SERVEI D’ACTIVITATS CULTURALS 
 
La memòria de les activitats del SAC comença amb la Universitat d’Estiu 2006 perquè 
les dades completes de la UE 2007 les obtenim a finals de setembre. 
 
Aquest any han augmentat els cicles de conferències vinculats a temes d’actualitat en 
els quals treballa el professorat de la UIB: reflexions sobre la salut, l’art, la llengua 
catalana, la universitat europea i l’economia. 
 
Però també consideram que la difusió cultural i artística és important: activitats de 
cinema, teatre, música i poesia tenen lloc en diversos edificis del campus i de Palma 
 
El nombre total d'assistents a les activitats s’ha aproximat a les 3.400 persones, 
comptant les activitats que organitza el SAC conjuntament amb l’Institut de Ciències de 
l’Educació. 
 
Però no avaluam només la quantitat, sinó també la qualitat de les activitats, que tenen el 
suport dels departaments de la UIB i en les quals molt sovint participen professorat i 
professionals d’altres universitats i entitats, estatals i internacionals, que afegeixen a la 
qualitat universitària la diversitat i la pluralitat de plantejaments i aportacions. 
 
 
 
 
UNIVERSITAT D'ESTIU UIB 2006 Dates Assistència
Àsia: passat, present i futur 10-14/07/06 86 
Art i comunicació 10-14/07/06 45 
Coneixement del paisatge vegetal a les Balears 6-15/07/06 21 
Curs d'iniciació a la investigació biomèdica 3-14/07/06 33 
El clima de la terra, del sistema solar i de la galàxia 3-7/07/06 24 
El món anglòfon més enllà de les fronteres 
britàniques: variables de diversitat 3-7/07/06 26 

El turisme i el Tercer Món: cooperació i 
desenvolupament sostenible 3-11/07/06 19 

Introducció a l'entomologia aplicada: artròpodes 
indicadors del medi, plagues i vectors de malalties 24-29/07/06 25 

Mediació intercultural i intervenció social amb 
persones immigrants 10-14/07/06 48 

Taller de creació i gestió de PIME turístiques 10-14/07/06 17 
Toponímia i geografia 3-15/07/06 16 
Videojocs 3D 3-14/07/06 30 
Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere: 10 anys 3-7/07/06 122 

Total   512 

Cursos d'idiomes   
Curs de Kanji i Gairaigo. Ideogrames xinesos i mots 
estrangers en la llengua japonesa 3-14/07/06 11 

Total   11 

Tallers   
La veu de la poesia 10-14/07/06 15 



In vino litterae. Vi, literatura i art 10-14/07/06 36 
Total   51 

Total estiu Palma   574 



 
VII UNIVERSITAT D'ESTIU D'EIVISSA I 
FORMENTERA 2006 Dates Assistènc

ia 
Curs pràctic de seguretat de les xarxes d'ordinador 18-22/09/06 19 
El Dret del comerç internacional i les tecnologies de la 
informació i les comunicacions (TIC) 18-22/09/06 11 

Història de l'art, novel·la i poesia. D'El somni de 
Polífil a El codi da Vinci 

del 18 al 
22/09/06 23 

L'alimentació i la nutrició a través de la història del 18 al 
22/09/06 35 

Prevenció i tractament de les conductes addictives del 18 al 
22/09/06 58 

      
Total Eivissa   146 

TOTAL ESTIU 2006   720 

ANY ACADÈMIC 2006-2007     

1. MÚSICA     
Recorreguts musicals 1r quadrimestre     
Els gèneres musicals, una aproximació als seus 
orígens 9/10-8/12/06 15 

Recorreguts musicals 2n quadrimestre     
L'estètica musical del romanticisme 29/01-2/04/07 20 

Total   35 

Concerts. 1r quadrimestre Dates Assistènci
a 

L'orquestra simfònica del Vallès 14/12/06 48 
Mozart en els 250 anys del seu naixement 18/12/06 150 
Accions musicals de petit format  29/5/07   
— Edifici Guillem Cifre de Colonya   250 
— Edifici Anselm Turmeda   120 
— Edifici Ramon Llull   300 
— Edifici Mateu Orfila i Rotger   120 
— Edifici G. M. de Jovellanos   50 

Total   840 
Òpera Oberta     

Òpera Oberta. Cinquena edició (Mallorca) 16/11/06-
21/05/07 7 

Total música   1.080 

2. CINEMA     
Cinemacampus primer quadrimestre     
"Quan la càmera despulla l'ànima" 10/10-19/12/06 10 
Cinemacampus segon quadrimestre     
"Commedia all'italiana" 9/01-13/03/07 20 
Cinemacampus tercer quadrimestre     
"L'erotisme més enllà de la mort: les produccions de 
la Hammer" 27/03-29/05/07 20 

Total cinema   50 



3. CONFERÈNCIES I CICLES. PALMA     
1r quadrimestre     
Commemoració del Primer Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana de 1906 2/11-14/12/06 67 

La universitat europea des del seu naixement fins al 
segle XXI 8/11/06-21/2/07 120 

2n quadrimestre Dates Assistènc
ia 

La romània conflictiva (I) 20/02-25/04/07 20 
Investigació i salut a les Illes Balears 7/03/07-4/04/07 50 
Ètica i direcció integral d'empreses. Construint 
l'empresa postconvencional 19 i 20/04/07 64 

Homosexualitat (s): una aproximació 28/02-23/05/07 200 
Total cicles   521 



 
4. TEATRE     
Magisteri Teatre-Mag Poesia     
La noia del gira-sol. D'Agustí Bartra 01/2007 100 
Aferra qui pot (El batle dels tres caramulls) de 
Bibiloni, Balutxo i Claret 01/2007 160 

Les Peparrines (Maura versus Brossa) 01/2007 90 
Heura Teatre    
Dona drac, de Maria Mercè Marçal (a Son Llaüt) 3/5/07 70 

Total   420 
Dies de poesia i teatre     
Nocturn per a acordió. Joan Manresa i Juan Tur 20/3/07 15 
Lectures poètiques. 11 hores 21/3/07 20 
Els (in)continents eufòrics. 20 hores 21/3/07 30 
Damià Huguet: poesia i cinema. 11 hores 22/3/07 15 
Batalla de gloses. 12 hores 22/3/07 10 
Quan la música és la paraula. 11 hores 23/3/07 40 
A peu de pàgina. 11.30 hores 26/3/07 10 
Anada an es teatre. Lectura de rondalles 
mallorquines. Don Juan Tenorio. 19.30 hores 23/3/07 100 

Lectura carnal d'Amic e Amat: Ramon Llull i Jacint 
Verdaguer. 11.30 hores 27/3/07 15 

Total   255 
Festa per a Palau i Fabre en els seus 90 anys. 
Lectura poètica a càrrec dels (In)continents eufòrics i 
Biel Mesquida 

24/4/07 40 

Total teatre   715 

5. ACTIVITAT FORMATIVA Dates Assistència
5.1. Mallorca     
5.1.1. Universitat Oberta 1r quadrimestre     
Cinc problemes ambientals i cinc respostes 
jurídiques  31/10-28/11/06 13 

Com podem conèixer el nostre cos a través dels 
sentits del 13-23/11/06 8 

Curs pràctic de disseny de xarxes Ethernet 20/11-18/12/06 17 
El triangle de l'amor 16/10-20/11/06 18 
Il·lusions visuals, uns miratges que no enganyen 26/10-24/11/06 8 
La Unió Europea i el seu paper en les relacions 
internacionals 26/10-14/12/06 11 

Total   75 
5.1.2. Tallers 1r quadrimestre   
Taller de robòtica 24/10-15/12/06 10 

Total   10 
Total primer q.   85 

5.1.3. Universitat Oberta  2n quadrimestre   
Immigració i integració social 28/02-30/03/07 7 
Societat i cultura en la república de Weimar 
(Alemanya 1918-1933). L'avantsala del III Reich 6/03-19/04/07 17 



Com es conten els contes.  Pràctica i teoria de la 
narració oral 12-23/03/07 12 

Els valors superiors de la Constitució i els drets 
fonamentals al segle XXI 20/02-3/04/07 15 

Total   51 
5.1.4. Tallers 2n quadrimestre Dates Assistència
Taller d'iniciació a la narrativa cinematogràfica 23/04-14/05/07 23 

Total   23 
Total segon q.   74 

     
TOTAL MALLORCA   159 



 
5.2. ACTIVITATS ICE-SAC Dates Assistència
5.2.1. Primer quadrimestre. Eivissa i Formentera   
Una mirada crítica a la televisió: com podem ajudar 
els alumnes a veure la televisió 27/10-4/11/06 4 

Dona i salut. Prevenció del principals problemes de 
salut de la dona en les esferes ginecològica i sexual: 
noves perspectives 

1-16/12/06 10 

Curs d'il·luminació medieval 10-18/11/06 9 
Activitats d'animació a la lectura 1-16/12/06 8 

Total   31 
5.2.2. Primer quadrimestre. Menorca Dates Assistència
Introducció a l'oceanografia física: de la regulació 
del clima a les rissagues (Centre Universitari de 
Ciutadella) 

3-11/11/06 16 

Activitats d'animació a la lectura 3-11/11/06 5 
Total   21 

Total 1r quadrimestre. Eivissa, Formentera i 
Menorca   52 

5.2.3. Segon quadrimestre. Eivissa i Formentera   
CURSOS     

Curs de mapes conceptuals 29, 30, 
31/03/07 12 

La diabetis i la malaltia celíaca en la infància i 
l'adolescència: pautes i tractament 

20, 21, 27, 
28/04/07 12 

Des de la violència de gènere cap a la igualtat 
d'oportunitats: dels problemes a les alternatives de 
solució 

18-19/05/07 15 

Cicle de conferències: Visions plurals de l'art 
contemporani 

22/02-8, 15, 22, 
29/03/07 25 

Total   64 
5.2.4 Segon quadrimestre. Menorca   
CURSOS     
Entrevista motivacional: com podem ajudar els 
pacients a modificar els hàbits 

4, 5, 11, 
12/05/07 13 

Una mirada crítica a la televisió: com podem ajudar 
els alumnes a veure la televisió 

16, 17, 23, 
24/03/07 10 

Cicle de conferències: Els reptes econòmics del segle 
XXI 

19, 26/04-3, 10, 
17/05/07 15 

Total   38 
Total 2n quadrimestre. Eivissa, Formentera i 

Menorca   102 

Total activitats ICE-SAC   154 
     

TOTAL ACTIVITAT FORMATIVA (Illes 
Balears)   1.033 

     
TOTAL ANY 2006-2007   3.399 



 
Activitats anul·lades   
Curs de clima històric 3-15/07/06  
El cant cubà. Ritmes i cançons de l'illa 17-21/07/06  
El nou model turístic. Turisme d'allotjament versus 
turisme residencial 10-14/07/06  

L'anglès dels negocis i l'entorn empresarial hoteler 3-14/07/06  
Taller d'anglès. Giving a presentation in English 3-21/07/06  
Una lectura del Tao (Dao de Jing) 4-27/07/06  
L'herència filosòfica del segle XX 23/10-21/11/06  
Models lingüístics en rondallística 24/10-28/11/06  
Inclusió social i lluita contra l'exclusió 22/02-29/03/07  
El Dret bancari i la protecció de l'usuari bancari 14/02-28/03/07  
Taller d'iniciació al disseny i fabricació de circuits 
impresos 27/03-16/05/07  

Taller de creació i gestió de PIME turístiques 24/11-2/12/06  
Polítiques d'igualtat com a estratègies per conviure 25/11/06  
Curs de mapes conceptuals (Centre Universitari de 
Ciutadella) 16-18/11/06  

Educació postural i salut en l'edat escolar 20-28/10/06  
Polítiques d'igualtat com a estratègies per conviure 17/11-18/11/06  
Problemes ambientals i respostes jurídiques 8, 9, 10/03/07  

Els reptes del multilingüisme a la societat actual 9, 10, 16, 17, 
23, 24/03/07  

 
 



9.3. CORAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
Sota la direcció del senyor Joan Company, ha continuat les tasques habituals amb 
l’estructuració següent: 
 Coral Universitat de les Illes Balears 
 Corals Infantils de Joventuts Musicals 
 Coral Juvenil de Joventuts Musicals 
 Cor de Mestres Cantaires 
 Orfeó Universitat de les Illes Balears 
 Poema Harmònic 
 AMCUIB 
 
SETEMBRE 2006 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
09/09/06 Parc de tecnologies 

ambientals (Son 
Reus) 

Enregistrament gala 
de presentació de la 
televisió a Mallorca 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
 
 
OCTUBRE 2006 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
02/10/06 Sala actes. Edifici 

Gaspar Melchor de 
Jovellanos. UIB 

Obertura de curs Corals de la UIB 

05/10/06 Auditòrium de Palma Concert 
d’obertura de la 
temporada de 
l’Orquestra 
Simfònica de 
Balears (OSB) 

Orquestra Simfònica de 
Balears (OSB) i Coral 
Universitat de les Illes 
Balears 

07/10/06 Església de Santa Creu. 
Palma 

Concert Coral Universitat de les 
Illes Balears i Coro de 
la Orquestra Sinfónica 
de Galicia 

11/10/06 Auditori del 
Conservatori. Palma 

Concert Coral Universitat de les 
Illes Balears 

20/10/06 Església 
parroquial.Campos 

Concert Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
 
NOVEMBRE 2006 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
11/11/06 Lluc Jornada convivència Cor de la UOM 
27/11/06 Basílica de Sant 

Francesc. Palma 
Missa pel Beat 
Ramon Llull 

Cor de la UOM 

 
 



DESEMBRE 2006 
DATA LLOC MOTIU PARTICIPANTS 
Del 6 al 10/12/06 Italia (Lanciano i 

Roma) 
Gira. Interpretació 
de l’oratori El 
Messies i actuació 
davant la Santedat 
Benet XVI 

Camerata Anxanum i 
Coral Universitat de les 
Illes Balears 

15/12/06 La Seu. Palma Concert de La 
Caixa. “El Messies 
participatiu” 

Coral i Orfeó 
Universitat de les Illes 
Balears, Cor de Mestres 
Cantaires i Orquestra 
Barroca de Mallorca 

16/12/06 Auditòrium. Palma Concert de Nadal 
de la UIB 

Totes les corals de la 
UIB 

22/12/06 La Seu. Palma Concert 
representació de la 
Processó dels 
profetes 

Coral i Orfeó 
Universitat de les Illes 
Balears, Cor de Mestres 
Cantaires , Blavets de 
Lluc i el quintet de 
metalls Cinc de Braç 

 
 
GENER 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
01/01/07 Casa de cultura. 

Felanitx 
Concert de Nadal Poema Harmònic 

20/01/07 Església de Sant 
Sebastià. Palma 

Concert. Festes de 
Sant Sebastià 

Poema Harmònic 

 
 
 
FEBRER 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
01/02/07 Campus universitari. 

Sala d’actes de 
l’edifici Arxiduc 
Lluís Salvador. UIB 

Honoris Causa den 
Miquel Barceló 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

02/02/07 La Seu. Palma Benedicció de la 
Capella del 
Santíssim 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

09/02/07 Església parroquial. 
Valldemossa 

Concert  Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 



 
 
MARÇ 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
18/03/07 Auditori d’Alcúdia.  Concert  Coral Universitat de les Illes 

Balears 
28/03/07 Eslgésia de Sant 

Gaietà. Palma  
Concert  Coral Universitat de les Illes 

Balears 
30 i 31/03/07  Granja escol Es 

Burotell. Calvià 
Cap de 
setmana 
musical 

Coral Infantil Onzetretze 

 
 
 
ABRIL 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
04/04/07  

 
Teatro 
Auditorio.Cuenca 

Semana de 
música religiosa 
de Cuenca. 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

(veus masculines) 
Joven Orquesta 

Nacional de España 
14/04/07 Convent de Sant Jeroni. 

Palma 
Musicam la 
Setmana Santa 

Poema Harmònic 

del 19 al 
22/04/07 

Mallorca Intercanvi amb el 
Cor Jove Hodei 
Truk de Tolosa 
(Guipúzcoa) 

Coral Infantil Onzetretze

21/04/07 Església de Sant Felip 
Neri. Palma 

Concert 
d’intercanvi 

Cor Jove Hodei Truk de 
Tolosa i Coral Infantil 
Onzetretze 

 
 



 
MAIG 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
10/05/07 Auditòrium. Palma Concert de 

cloenda de la 
temporada de 
l’Orquestra 
Simfònica de 
Balears 

Coral Universitat de les 
Illes Balears i Orquestra 
Simfònica de Balears 

11/05/07  
 

Església del 
Socors.Palma 

Festival Coral de 
Primavera 

Orfeó Universitat de les 
Illes Balears 

12/05/07 Claustre del Monestir 
de La Real. Palma 

Festival Coral de 
Primavera 

Cor de Mestres Cantaires

12/05/07 Colònia de Sant Jordi XXIV Trobada 
de Corals 
Infantils de 
Mallorca 

Corals Infantils Cincset i 
Vuitdeu 

13/05/07 Es Baluard. Palma Festival Coral de 
Primavera 

Cor de la UOM 

19/05/07 Església Es convent. 
Sóller 

Concert Orfeó Universitat de les 
Illes Balears i Coral 
Juvenil de Joventuts 
Musicals de Palma 

20/05/07 Església de Sant 
Bernat. Palma 

Presentació 
programa 

Cor de Pares i Mares 

26/05/07 Església de Santa 
Creu. Palma 

Concret de 
cloenda 

Cor de Pares i Mares, 
Coral Juvenil i Corals 
Infantils de Joventuts 
Musicals de Palma 

 
 
 
 



JUNY 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
02 i 03/06/07 Eivissa Concerts Coral Infantil Onzetretze 
09/06/07  
 

Església de Sant 
Felip Neri. Palma 

Concert 
celebració del 
XXX aniversari 
de la Coral 
Universitat de les 
Illes Balears i 
homenatge a 
Aureliano Mozo 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 

13/06/07 Església de Sant 
Felip Neri. Palma 

Concert de 
cloenda 

Orfeó Universitat de les 
Illes Balears, Cor de 
Mestres Cantaires, Cor 
de la UOM i Cor de 
Pares i Mares 

21/06/07 Sala d’actes. Edfici 
Melchor Gaspar de 
Jovellanos. UIB 

Cloenda alumnes 
5è curs de la 
UOM 

Cor de la UOM 

23/06/07 Església parroquial. 
Marratxí 

Concert. Festes de 
Sant Marçal 

Cor de la UOM 

30/06/07 Banyalbufar Concert. Festival 
de Banyalbufar 

Cor de Mestres Cantaires

 
 
 
JULIOL 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
Del 02/07/07 al 
08/07/07 

Granja escolaEs 
Burotell. Calvià 

XIII Colònies 
Musicals d’Estiu 
i VII Taller 
Orquestral 
Infantil 

Nins i nines de 8 a 16 
anys 

14/07/07 Església parroquial. 
Alaró 

Concert Coral Universitat de les 
Illes Balears 

12/07/07 Sala d’actes. Edifici 
Son Lledó. UIB 

Cloenda de la 
UOM 

Cor de la UOM 

25/07/07 Campus universitari Festa de 
graduació UIB 

Corals de la UIB 

del 25 al 31/07/07 Estocolm i Uppsala Gira per Suècia Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
 
 



AGOST 2007 
DATA LLOC  MOTIU PARTICIPANTS 
28/08/07 Castell de Bellver.  XXXVII Festival 

Internacional de 
Música Serenates 
d’Estiu 

Coral Universitat de les 
Illes Balears 

 
 



 
 

9.4 SERVEI MÈDIC 
 
 
1. ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
 
A l’abast de tota la població universitària  

 
Nre. de consultes: 6.073 
Desplaçaments per urgència: 35. 

  
2. VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 
Per al personal de la UIB. 
 
•  Reconeixements mèdics: periòdics (anuals o bianuals) i inicials (en incorporar-se al 

lloc de treball): 153. 
•  Promoció de la salut 

Vacunació (inclou vacuna diftèria-tètanus i específiques per als riscs laborals):  
Antigripal:   198 
Tètanus-diftèria:  215 
Hepatitis B:     15 
Hepatitis A:     23 
Febre tifoide:     36 
 

•   Cursos: 
Primers auxilis i reanimació cardiopulmonar bàsica: 5 

 
•  Gestió i prevenció interdisciplinària 

  Investigació de danys a la salut derivats del treball. 
  Estudi, seguiment i informes medicolaborals dels treballadors. 
  Participació al Comitè de Seguretat i Salut. 
  Control i provisió de farmacioles. 
  Elaboració del primer esborrany del Protocol d’actuació en matèria de riscs 
psicosocials (actualment en fase de redacció definitiva, nomenada una comissió 
específica). 
  Ampliació del personal de l’àrea de salut per la incorporació del tècnic 
especialista en Ergonomia i Riscs Psicosocials. 
 
Palma, setembre de 2007 
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9.5. Servei de Prevenció 
(període setembre de 2006 – agost de 2007) 
 
1. Antecedents 
El Servei de Prevenció de la UIB es va crear l’any 1999. Actualment depèn del Vicerectorat 
d’Infraestructures Universitàries. És un servei de prevenció mancomunat que dóna servei a 
la UIB, a la Fundació General de la UIB (FuGUIB) i a la Fundació Universitat-Empresa 
(FUEIB). El mes de juliol de 2007 s’hi va incorporar una nova tècnica superior de 
prevenció, psicòloga (a temps parcial), i així el Servei està actualment integrat per dos 
tècnics superiors, dues metgesses del treball i una tècnica bàsica. 
 
2. Activitat preventiva desenvolupada durant el període setembre de 2006 – agost de 
2007 
 
a) Avaluacions de riscs laborals i actuacions derivades dels informes 
•  Informes d’avaluació de riscs de l’àrea de Biologia Cel·lular (Guillem Colom 
Casasnovas), de l’edifici cientificotècnic (en curs), del grup de recerca del doctor Palou 
(Bioquímica, Mateu Orfila i Rotger) i del grup de recerca de la doctora Fernández de 
Mattos (ed. cientificotècnic). 
•  Revisió dels cabals d’aire de les vitrines de gasos dels laboratoris (febrer de 2007). 
•  Gestionar la compra i instal·lació de: 

— 1 armari de seguretat per a inflamables i 1 armari per a corrosius per a l’àrea de 
Microbiologia. 
— 1 armari de seguretat per a inflamables i 1 armari per a corrosius per al laboratori del 
doctor Cerdà i 1 armari de seguretat per a corrosius compartit pels doctors Àngel Garcia 
i Jeroni Morey (Química, edifici Mateu Orfila i Rotger). 
— rentaülls d’emergència per a diversos laboratoris. 
— reposapeus i faristols per a personal d’oficines. 
— extintors pendents (edificis Mateu Orfila i Rotger, G. M. de Jovellanos i Can 
Quintana). 
— alarmes en llocs on faltaven dels edificis Anselm Turmeda, Beatriu de Pinós, Mateu 
Orfila i Rotger i Sa Riera. 
— compra d’un monitor de mesura directa de gasos i un anemòmetre per al Servei de 
Prevenció. 
— transmissors telefònics per connectar les centraletes d’incendis de tots els edificis 
amb la central de l’empresa de seguretat i vigilància 24 hores. 
— extractor d’aire portàtil amb filtre per al laboratori de Biologia Marina. 

•  Gestionar l’eliminació d’un producte químic explosiu (àcid pícric) a través del delegat del 
Govern (Guàrdia Civil). 

 
b) Formació i informació 
— Cursos d’assistència obligatòria 
Curs de riscs en laboratoris (3 sessions de 2 hores, octubre) 
Curs bàsic de prevenció, semipresencial, adreçat als nous membres del Comitè de Seguretat 
i Salut i a la Unitat Tècnica (juny - juliol de 2007) 
Curs de riscs en oficines i despatxos, obligatori, adreçat a nou personal (4 sessions d’una 
hora) 
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Classes de prevenció per al procés de funcionarització del PAS 
Classes de les jornades d’acollida de nou alumnat. 
 
— Cursos d’assistència voluntària: curs de socorrisme laboral, curs bàsic de prevenció 
semipresencial (octubre - novembre de 2006), curs de prevenció d’estrès laboral, curs 
d’educació de la veu, tècniques per al control de l’estrès i curs de sensibilització de la 
postura i el moviment corporal II. 
 
 
c) Investigació d’accidents i incidents: l’any 2006 s’han produït 10 accidents amb baixa i 
16 incidents sense baixa. Tres baixes ha estat per sobreesforç, una per caiguda al mateix 
nivell, una per accident in itinere, dues per trepitjades sobre objectes i una per talls/cops per 
objectes o eines. Les altres dues baixes han estat per accidents a l’empresa principal del 
treballador (afectaren dos professors associats). 
 
L’evolució de la sinistralitat a la UIB durant els darrers anys ha estat la següent (segons 
dades anuals de la Mútua): 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Accidents amb baixa 
Malalties 
professionals 
Incidents sense baixa 
Total de dies de 
baixa 
Durada mitjana (dies)
Taxa d’incidència* 

4 
  
11 
143 
13 
27,7 

2  
  
4  
21 
11 
8,8 

7 
  
12 
166 
24 
25,3 

7 
  
10 
247 
35 
23,8 

10  
1 
17 
256 
25,6 
10,76 

8 
0 
9 
299 
37,4 
8,33 

7 
0 
9 
399 
57 
6,72 

10 
0 
16 
527 
52.7 
9,07 

* Taxa d’incidència: nombre d’accidents per cada 1.000 treballadors. Només comptabilitza 
el personal contractat i el PAS funcionari (no el PDI funcionari). 
 
d) Plans d’emergència 
•  S’han fet simulacres periòdics als edificis Beatriu de Pinós (14/11/06), Arxiduc Lluís 
Salvador (22/11/06, coordinat per personal de l’Escola d’Hoteleria), Guillem Colom 
Casasnovas (15/12/06 i 22/05/07), Guillem Cifre de Colonya (28/02/07), Anselm Turmeda 
(29/03/07), i Mateu Orfila i Rotger (17/05/07). 
•  S’ha implantat el pla d’emergència de l’edifici G. M. de Jovellanos: crear els equips 
d’emergències (caps d’emergència, intervenció, evacuació, transmissions), formació teòrica 
sobre emergències per a tot el personal propi i extern (5 sessions d’una hora, novembre), 
formació pràctica en incendis per a l’equip d’intervenció, realització d’un simulacre 
(28/11/2006). 
•  Pràctiques del funcionament de les centraletes amb els conserges: edificis G. M. de 
Jovellanos, Anselm Turmeda, Guillem Cifre de Colonya, Guillem Colom Casasnovas, 
Mateu Orfila i Rotger i Sa Riera. 
•  Curs d’emergències per als becaris de les aules d’informàtica (una sessió d’una hora). 
•  Supervisar revisions de centraletes d’incendis, extintors i mànigues d’aigua. 
•  Actualitzar dades de les centraletes d’incendis dels edificis Mateu Orfila i Rotger i 
Guillem Colom Casasnovas. 
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e) Vigilància de la salut: s’han fet reconeixements mèdics voluntaris i específics en funció 
del lloc de treball. Per a més dades, vegeu la memòria del Servei Mèdic. 
 
f) Altres activitats de prevenció 
•  Gestió dels residus sanitaris (mensualment) i dels residus químics (semestralment). 
•  Assistència a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut, de la Comissió de Formació i 
de la Comissió de Bioètica. 
•  Assistència a les jornades del grup de treball de la CRUE sobre prevenció (Màlaga). 
•  Elaborar el Pla de prevenció per al període 2007-2010. 
•  Gestionar la compra de bates i ulleres de seguretat per al personal i l’alumnat a través de 
la UIB. 
•  Elaborar un procediment de coordinació d’activitats empresarials (pendent 
d’implantació). 
•  Elaborar un protocol per al tractament de conflictes psicosocials a la UIB (pendent 
d’implantació). 
 



 
9.6. SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ 
 
Relació de caps del Servei de Biblioteca i Documentació 
 
Nom Càrrec Telèfon E-mail 
Miquel Pastor Director 971 17 28 15 miquel.pastor@uib.es 
Ángeles Insua  Subdirectora 971 17 25 31 paloma.insua@uib.es 
Marta Macias Responsable de qualitat 971 17 25 08 marta.macias@uib.es 
 
 
Definició  
 
La missió del Servei de Biblioteca i Documentació és facilitar a la comunitat 
universitària l’accés als recursos documentals de tot tipus, que continguin la informació 
científica, tècnica i cultural, que necessita per dur a terme amb la màxima eficàcia les 
tasques de docència, investigació, aprenentatge i extensió cultural. 
 
Aquesta missió es concreta a:  
•  Seleccionar, adquirir, processar, conservar i mantenir organitzat el fons bibliogràfic 

i documental de la Universitat de les Illes Balears 
•  Proporcionar accés a la informació, tant a la col·lecció bibliogràfica pròpia com a tot 

tipus de recursos informatius d’arreu del món, independentment del lloc on es trobin 
i del format.  

•  Oferir els serveis, els equipaments i l’assessorament necessaris per facilitar l’accés a 
la informació científica i tècnica a la comunitat universitària en el moment que ho 
necessita per cobrir les seves necessitats d’estudi, investigació i docència. 

 
Estructura 

El Servei de Biblioteca i Documentació s'estructura en dues grans divisions: els 
serveis centrals i les biblioteques de centre, al capdavant de les quals hi ha la 
direcció del Servei. Dins cada una de les divisions hi ha diverses unitats, al 
capdavant de les quals hi ha un cap d’unitat. 
La direcció del Servei és integrada per un director i una subdirectora; la vinculació 
funcional de tot el personal del Servei és respecte del director. Així mateix s’ha 
creat la figura de responsable de qualitat, que coordina el sistema de gestió de la 
qualitat segons la norma ISO 9000. 
La unitat de serveis centrals és integrada per les unitats següents: catalogació i 
processament tècnic, documentació i préstec interbibliotecari, adquisicions i 
subscripcions, patrimoni bibliogràfic i documental, i digitalització i web.  
Les biblioteques de centre són, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de 
les quals té el nom propi de l'edifici on s’ubiquen, una biblioteca en cada seu de les 
illes a Menorca i Eivissa-Formentera, i la Partituroteca i Centre de Documentació 
Musical, ubicada a Sa Riera, a Palma. 

 
La unitat de serveis centrals 
El Servei de Biblioteca i Documentació té les unitats centrals següents: 
a) Unitat de catalogació i processament tècnic  
b) Unitat de documentació i préstec interbibliotecari 
c) Unitat de patrimoni bibliogràfic i documental  



d) Unitat de digitalització i web 
e) Unitat d’adquisicions i subscripcions 
 
a) La unitat de catalogació i processament tècnic  
 És responsable del processament tècnic dels fons bibliogràfics i documentals de 
la UIB i de la distribució posterior dels materials processats a les biblioteques de la 
UIB. 
 La funció principal d'aquesta unitat és la catalogació i la classificació de tots els 
fons de la UIB, amb independència del suport de la documentació i de la modalitat 
d'adquisició (compra, intercanvi, donatiu). 
 Les normes de catalogació i de classificació dels fons bibliogràfics i 
documentals de la UIB seran fixades per la direcció del Servei de Biblioteca i 
Documentació d'acord amb les normatives internacionalment acceptades. Aquesta unitat 
també tindrà cura del manteniment del fitxer d'autoritats i del tesaurus. 
 
b) La unitat de documentació i préstec interbibliotecari  
 Té com a funció l'obtenció en préstec de documents no existents en els fons de 
les biblioteques de la UIB i el préstec de documents de la UIB a altres biblioteques amb 
les quals hi ha un règim de reciprocitat, i també possibilitar i controlar l'accés a bases de 
dades documentals, tant remotes com locals. 
 Aquesta unitat s'encarrega també de l'obtenció de fotocòpies, microfilms, etc., 
dels documents originals, dins les normes legals vigents. 
 
c) La unitat de patrimoni bibliogràfic 
 Té la funció de recollir, inventariar, organitzar i custodiar tota la documentació 
històrica propietat de la UIB i facilitar-ne la consulta i l'accessibilitat, com també la 
reproducció dels fons. Com també gestionar, catalogar i difondre el fons antic de la 
Universitat i aquelles col·leccions bibliogràfiques que per la seva especificitat o 
l’especial valor que tenen formen una unitat al marge de la col·lecció general de la 
Universitat. 

 
d) Unitat d’adquisicions i subscripcions 

Té la funció de supervisar les adquisicions de material bibliogràfic i les 
subscripcions de publicacions periòdiques, controlant el compliment de les prestacions 
dels proveïdors especialment pel que fa a les publicacions en format electrònic. 

Aquesta unitat ha passat a ser responsable també de l’intercanvi de publicacions, 
assumint les funcions que, respecte d’aquest procés, tenia abans el Servei de 
Publicacions. 

 
e) Unitat de digitalització i web 

Té la funció de dur a terme totes les tasques relacionades amb la digitalització de 
documents i la construcció de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears, com 
també del disseny i manteniment de la pàgina web del servei. 
 
Les biblioteques de centre  
 Hi ha, actualment, set biblioteques al campus, cadascuna de les quals té el nom 
propi de l'edifici que l'alberga: biblioteca Ramon Llull, biblioteca Mateu Orfila i Rotger, 
biblioteca Anselm Turmeda, biblioteca Guillem Cifre de Colonya i biblioteca Arxiduc 
Lluís Salvador, biblioteca Gaspar Melchor de Jovellanos. Biblioteca Son Lledó i una 
biblioteca en cada extensió de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera. Al capdavant 



de cada biblioteca de centre hi ha un cap de biblioteca amb la categoria de cap d’unitat. 
A cada biblioteca s'hi vinculen, amb criteris territorials, alguns dels diferents centres, 
departaments, facultats, escoles universitàries, centres de recerca i serveis en què està 
estructurada la UIB. Els fons bibliogràfics i documentals adquirits per aquestes entitats 
s'adscriuen a alguna de les biblioteques de la UIB. 
 
Volum del fons bibliogràfic 
 La Universitat disposa d'un fons de devers 550.000 llibres i més de 13.000 títols 
de publicacions periòdiques, de les quals 1.647 són subscripcions, 396, intercanvis o 
donatius, en format paper, i 11.748, publicacions electròniques, accessibles en línia i a 
text complet. 

Actualment al catàleg col·lectiu informatitzat amb el sistema INNOPAC-
Millenium hi ha 629.951 registres bibliogràfics, que corresponen a 251.166 títols, i el 
catàleg es pot consultar des de tots els terminals connectats a la xarxa informàtica de la 
Universitat i des de la pàgina web de la UIB.  

La Universitat té accés també a 1.022 bases de dades. 
 
Resum de la memòria del curs 2006-2007 
 
Plantilla de personal 
 
La plantilla del servei està integrada per una mitjana de 56 persones, de les quals 9 
tenen categoria laboral de tècnics (funcionaris de nivell A i B o laborals dels grups I i 
II). 
S’hi han incorporat dues persones més, finançades a través del capítol 6, com a 
documentalistes del Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament 
(CD2). 
 
Becaris i alumnes col·laboradors 
 
— S’han dotat 6 places d’alumnes col·laboradors per donar suport general a les 

biblioteques, i 2 places d’alumnes col·laboradors per donar suport a la gestió de la 
sala d’informació electrònica. 

— El CEDOC ha continuat dotant 2 beques per dur endavant els seus projectes. 
 
 
Locals 
— S’ha habilitat el local del CD2 i una mediateca i sala d’estudi en grup a la biblioteca 

Ramon Llull.  
— S’han iniciat les obres d’un nou dipòsit de monografies al soterrani de l’edifici 

Beatriu de Pinós. 
— S’ha presentat oficialment el projecte de biblioteca central. 
 
Equipaments 
 
— S’ha continuat la renovació del parc informàtic del servei, amb la incorporació 

progressiva de pantalles planes i ordinadors més potents. 
— S’han substituït 50 ordinadors procedents del rènting del G. M. de Jovellanos per 

altres de nous, als quals s’incorpora un sistema de targetes i de seguretat per 
funcionar als taulers de les biblioteques. 



— S’ha millorat la xarxa sense fils (Wi-Fi) a totes les biblioteques per tal que hi hagi 
cobertura per connectar-hi qualsevol ordinador portàtil dels usuaris. 

— S’ha adquirit i instal·lat un servidor per al programa Greenstone Digital Library que 
suporta la plataforma de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears, gràcies 
al qual augmenta molt la velocitat de processament i es permet d’instal·lar-hi les 
darreres versions del software. 

— S’han adquirit 22 ordinadors portàtils i 2 aules mòbils per poder prestar als alumnes. 
 
Formació 
— Realització dels cursos de formació del personal del Servei dins el Pla de formació 
de la UIB. 
— Realització de cursos i sessions de formació d’usuaris adreçats al PDI. 
— El Pla de formació d’usuaris adreçat als alumnes ha passat a integrar-se dins el Pla 

d’acolliment de nous estudiants. 
— Assistència a diversos cursos del Pla de formació de la UIB i a cursos i jornades 

externs. 
— Formació especialitzada per a la implantació de la ISO 9000 per a tot el personal. 
 
Projectes 
— Coordinació i administració del sistema del projecte CABIB (Catàleg Bibliogràfic 

de les Illes Balears). 
— Creació de la Biblioteca Digital Científica de les Illes Balears. 
— Digitalització dels articles d’opinió apareguts a la premsa de les Illes Balears, en 

col·laboració amb el CEDOC. 
— Desenvolupament del projecte de cooperació internacional per a la creació d’una 

biblioteca i un centre de documentació a la localitat de Guapi (Colòmbia), en 
col·laboració amb l’ONG Llevant en Marxa.  

— Coordinació del Centre de Documentació en Cooperació per al Desenvolupament 
(CD2) dins el conveni entre la UIB i la Direcció General de Cooperació de la 
Conselleria d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears. 

— Posada en marxa de nous mòduls del programa INNOPAC per millorar la integració 
de recursos electrònics i la DSI cap als usuaris. 

— Digitalització dels plànols del cadastre de Pere d’Alcàntara Penya de l’arxiu 
municipal de Manacor. 

— Informatització i catalogació del fons bibliogràfic de la Fundació Yannik i Ben 
Jakober. 

— Participació en el Projecte RACO, portal de revistes electròniques del CBUC. 
— Digitalització de 270.000 pàgines de revistes de l’Associació de Premsa Forana de 

Mallorca. 
 
 
Millora de la qualitat del Servei 
 
S’ha revalidat la certificació del Servei segons la norma ISO 9000 de 2000, amb el 
suport de l’OPP. 
S’ha acabat la implantació del SGQ sobre el programari CERTOOL. 
S’ha mantingut la certificació de qualitat de l’ANECA i s’han posat en marxa els 
projectes subvencionats. 
 
 



Contactes i assessorament 
 
— A l’Ajuntament de Capdepera per a la digitalització de documents d’arxiu. 
— A l’Ajuntament de Campos per a la digitalització de documents d’arxiu. 
— A l’Ajuntament de Manacor per a la digitalització de documents d’arxiu. 
— A la Societat Arqueològica Lul·liana, per a la catalogació dels seus fons 

bibliogràfics, la informatització de la biblioteca i la digitalització del BSAL. 
— A la Càtedra Ramon Llull per a un projecte d’investigació i la creació d’una 

col·lecció digital de les obres de Ramon Llull. 
— Al Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB per a la catalogació dels seus fons 

audiovisuals i per accedir-hi a través del catàleg. 
— Al Servei Lingüístic de la UIB per a la catalogació dels seus fons i per accedir-hi a 

través del catàleg. 
— A la Fundació Yannik i Ben Jakober per a la informatització i catalogació de la seva 

biblioteca. 
— A la Conselleria de Medi Ambient per a la informatització del seu centre de 

documentació. 
— A la Fundació B. March per a la gestió informatitzada de la seva biblioteca. 
— Al Bisbat de Mallorca per a la gestió i informatització dels seus fons bibliogràfics. 
— Al Centre de Documentació Europea per a la gestió i informatització dels seus fons 

bibliogràfics. 
— A l’IBAE per a la informatització dels seus fons bibliogràfics i la digitalització de 

publicacions. 
— A l’Escola Superior d’Art Dramàtic per a la informatització i catalogació de la seva 

biblioteca. 
 
Cooperació bibliotecària 
 
La UIB és membre associat del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 
(CBUC). 
 
La UIB és membre de la Línia 2: Biblioteca Digital, de REBIUN. 
 
Ampliació d’horaris d’obertura 
 
S’ha ampliat l’obertura de biblioteques durant els caps de setmana en èpoques 
d’exàmens, concretament s’obren les biblioteques dels edificis Ramon Llull i Gaspar 
Melchor Jovellanos, tant als mesos de gener i febrer com als de maig, juny i setembre. 
 
Obertura de la biblioteca del Ramon Llull durant els capvespres del mes d’agost. 
 
Estadístiques 
 
Dades estadístiques de 2006 
Servei de Biblioteca i Documentació 

Universitat de les Illes Balears (UIB) Dades 
1. Usuaris 19.564
1.1. Estudiants 14.439
1.2. Professors 1.135
1.3. Personal d’administració i serveis 479



1.4. Usuaris externs registrats 3.511
2. Hores i dies d'obertura   
2.1. Dies d'obertura anual 268
2.2. Hores d'obertura setmanal 65
3. Locals   
3.1. Punts de servei 10
3.2. Superfície (metres quadrats) 5.259
3.3. Llocs de lectura 1.209
4. Equipament   
4.1. PC i terminals de la plantilla 60
4.2. PC i terminals d'ús públic 89
4.3. Lectors i reproductors diversos (microformes, vídeo, etc.) 209

4.4. Fotocopiadores 6
5. Col·leccions i informatització   
5.1. Monografies   
5.1.1. Total de volums informatitzats a 31 de desembre de 2006 368.202
5.1.2. Ingressades el 2006 23.502
5.1.2.1. Compra 9.980
5.1.2.2. Donatiu o intercanvi 13.522
5.2. Publicacions periòdiques   
5.2.1. Total de títols en paper a 31 de desembre de 2006 7.188
5.2.2. En curs de recepció 2.043
5.2.2.1. Compra 1.647
5.2.2.2. Donatiu o intercanvi 396
5.2.3. Revistes electròniques a les quals es té accés 11.748
5.3. Bases de dades a les quals es té accés 1.022
5.4. Documents catalogats el 2006 10.937
5.5. Registres bibliogràfics informatitzats   
5.5.1. Volums 629.951
5.5.2. Títols 251.166
6. Serveis   
6.1. Préstecs domiciliaris 258.280
6.2. Consultes al catàleg 1.152.712
6.3. Visites a les pàgines web de les biblioteques 1.363.201
6.4. Articles descarregats de revistes electròniques 100.698
7. Préstec interbibliotecari   
7.1. Documents obtinguts d'altres biblioteques 3.446
7.2. Documents servits a altres biblioteques 1.352
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9. 7. CENTRE DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
Adreces 
Edifici Anselm Turmeda 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5. E-07122 Palma 
Tel.: 971 17 28 86. Fax: 971 17 29 04 
E-mail: consultes.cti@uib.es 
Web: http://www.cti.uib.es 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) es va constituir com un centre 
dedicat a facilitar l’ús de la informàtica i dels serveis de xarxa a tota la comunitat 
universitària, i s’encarrega de facilitar la integració d’aquestes tecnologies dins la UIB 
pel que fa a la docència, a la recerca i a l’administració. També es preveu la 
realització d’activitats de transferència de tecnologia cap a la societat balear. 
 
El CTI ofereix una sèrie de serveis a la comunitat universitària, com ara l’accés a 
Internet, correu electrònic, web corporatiu, suport per a eines de teleeducació i càlcul 
científic, entre d'altres. Per oferir aquests serveis, el CTI disposa de dos centres de 
processament de dades (CPD) en dues ubicacions geogràficament separades, 
comunicats entre si per línies de fibra òptica dedicades i redundants, per oferir una 
alta disponibilitat i qualitat de servei. 

El centre està estructurat en quatre àrees: sistemes, xarxes i comunicacions, 
enginyeria de software i general. 

L’àrea de sistemes del CTI és l'encarregada de vetllar per tota la infraestructura de 
servidors centrals de la UIB. A més, també dóna suport en qüestions  de computació i 
operativa.  

L’àrea de xarxes i comunicacions té com a objectiu fonamental oferir el servei de 
xarxa adequat a les necessitats de tots els membres de la comunitat universitària. El 
seu àmbit d’actuació geogràfic comprèn, principalment, el campus de la UIB, l’edifici 
Sa Riera, les seus universitàries d’Eivissa i Menorca, l’institut universitari de recerca 
IMEDEA d’Esporles, les escoles adscrites, els centres universitaris i la FUEIB. 

Dins l’àrea d’enginyeria de software s’ha donat suport a molts tràmits necessaris 
amb vista a la investigació i la convergència europea. Entre d’altres, s’han adaptat els 
programes per poder emetre suplements europeus al títol de doctorat i s’ha 
desenvolupat una nova aplicació de gestió acadèmica anomenada Gradus. 

L'àrea general del CTI té assignat tot el conjunt de funcions i tasques que no 
s'adeqüen a les altres àrees. Les diferents subàrees cobreixen les aules informàtiques, 
la gestió de la plataforma de teleeducació i l'explotació de les lectores de marques 
òptiques, entre d'altres. 

PERSONAL 
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Director Antonio Sola Venteo 

Caps d'àrea 

Sistemes: Miquel À. Garcies Salom 
Xarxes i comunicacions: Miquel Bordoy Marcó 
Enginyeria del software: Francisco J. Bastida López 
General: Josep Mañas Florit 

 

Amengual Guasp, Francesca 
Anciano Martín de la Fuente, Juan Luis 
Antich Cifre, Antoni  
Barceló Villanueva, Maribel  
Besga Coll, Jerònima  
Bonet Vaillo, Francesc Xavier 
Buades Fuster, Maria Magdalena 
Canals Noguera, Miquel  
Clar Matheu, Albert 
Costa Hofer, Antoni Guillem 
Domínguez Vázquez, Eduardo 
Fiol Vidal, Jaume 
Frau Coll, Josep Antoni  
Frontera Gallardo, Ramon 
García Montesinos, Felipe 
Gelabert Ferrer, Bàrbara 
Genestra Amengual, Simó 
Gilabert Flor, Josep Maria  
Grimalt Adrover, Maria Magdalena  
Jiménez Herranz, Juan Cristóbal 
Jiménez Vega, Adrián 
Juan Calafat, Jaume 

Juan Ríos, Miquel 
López Janáriz, Daniel  
Loshuertos Nadal, Francesca  
Marimon Malondra, Catalina 
Mas Mulet, Antoni 
Matas Ramis, Isabel Maria 
Muñoz Caballero, Carolina 
Oliva Suárez, Maria  
Pascual Cursach, Joan  
Perelló Bisellach, Isabel  
Pérez Sanchez, Antoni  
Pons Pons, Xavier  
Prohens Vadell, Jaume  
Quiles Evans, Miguel Ángel  
Rigo Piquer, Llorenç  
Roca Barceló, Nicolau  
Rosselló Ferrer, Vicenç Xavier  
Sánchez Lama, Eusebio 
Sánchez-Monge Aleñar, Mar  
Sánchez Tapia, Amparo  
Tapia Moreno, Maria Ascensión  

 
Becaris  
 
García Fidalgo, Emilio 
Gomara Prats, Sònia 
Martínez Peña, Carlos 
Sastre Escudero, M. del Mar 
Díaz Reviriego, Ricardo 
Veny Obrador, Apol·lònia 
 
 
ACTIVITATS DOCENTS 
 
Docència impartida pel personal del CTI:  
 

 Pla de formació del PAS i PDI 
 

o Mòdul 06. Informàtica  Any 2006 
 Microsoft Word (avançat)  G 060810 
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 Curs de correu electrònic  G 061111 
 Microsoft PowerPoint  E 061606 
 FileMaker  G 061805 
 Ús d’Àgora  E 063403 

 
o Mòdul 06. Informàtica Any 2007 

 Microsoft Excel  G 061010 
 Microsoft Access G 062806 
 Formats i intercanvis de fitxers G 065101 
 GNU/Linux corporatiu G 065201 

 
 Sessions formatives de Moodle: 

o Iniciació: 7, 8, 13 i 14 de setembre de 2006. 
o Tallers: 27 d’abril de 2007.  
o Qualificacions: 18 de maig de 2007. 

 
  “Curs pràctic de disseny de xarxes Ethernet”. Universitat Oberta. Campus de 

la UIB. Novembre i desembre de 2006 (40 hores) 
 
 “Curs de Formació en Oracle: Iniciació a Forms i Reports. Eines de 

desenvolupament d’aplicacions d’Oracle: Forms Developer i Report 
Developer”. Novembre i desembre de 2006 (60 hores) 

 
 “Curs pràctic d’encaminament (routing) IP avançat”. Universitat Oberta. 

Campus de la UIB. Del 26 de març al 25 d’abril de 2007 (40 hores) 
 

 “Sessions formatives de la xarxa sense fils de la UIB” (PAS i PDI). Campus 
de la UIB. Abril i maig de 2007 (3 hores) 

 
 “Curs pràctic de tallafocs (firewalls) informàtics”. Cursos d’estiu. Centre 

Universitari de Campos. Juliol de 2007 (20 hores) 
 

 “Xarxes d’ordinadors a la llar digital i les petites empreses. Curs pràctic”. VIII 
Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera 2007. Seu universitària d’Eivissa. 
Setembre de 2007 (20 hores) 

 

Ponències 
 

 Congrés MoodleMoot2006, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona; 18 i 19 de 
setembre de 2006: 

 
o  “Implantación de Moodle en la UIB”: Eduardo Domínguez, Antoni 

Mas, Josep Mañas, Gabriel Fontanet, Xavier Pons i Llorenç Rigo, del 
Centre de Tecnologies de la Informació; Bárbara de Benito, Catalina 
Ordinas, Margarita Inaraja i Cristina López-Polín, de l’Oficina de 
Suport al Professorat de Campus Extens. 

 
 Jornadas Técnicas RedIRIS 2006. Granada, Universitat de Granada; 15, 16 i 

17 de novembre de 2006  
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o Moderador de la sessió “Despliegue IPv6”, Antonio Sola  
 
o Presentació del pòster “Gestión de impresión para el alumnado”, 

Xavier Bonet, Miquel Canals, Josep Mañas i Antonio Sola. 
 

 V Foro de Seguridad RedIRIS. Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC); 13 
d’abril de 2007. “Detección de Intrusos”, Antoni Pérez 

 
 Evento de Dell sobre Soluciones Escalables. Presentació del “Proyecto de 

virtualización y consolidación de la UIB”. Xavier Pons i Antonio Sola. 
Barcelona; 16 de maig de 2007 

 
 JavaOne 2007. Designing Self-Evolving and Self-Configuring Java Platform, 

Enterprise Edition (Java EE) Applications, Fabiane Nardon, Zilics; Daniel 
López Janariz, Universitat de les Illes Balears; 10 de maig de 2007 
 

Articles 
 A Dynamic MVC Development Approach Using Java 6 Scripting, Groovy, 

and WebLEAF, Daniel López (06/19/2007) 
http://today.java.net/pub/a/today/2007/06/19/mvc-webappps-with-groovy-
scripting-and-webleaf.html 

 
 
 

INFRAESTRUCTURA 

Sistemes de la UIB 
El Centre de Tecnologies de la Informació ofereix una sèrie de serveis a la comunitat 
universitària, com ara correu electrònic, suport per a eines de teleeducació i càlcul 
científic, entre d'altres. 
 
Per oferir aquests serveis, el CTI disposa de dos centres de processament de dades 
(CPD) en dues ubicacions geogràficament separades, comunicats entre si per línies de 
fibra òptica dedicades i redundants, per oferir una alta disponibilitat i qualitat de 
servei. 
 
Ambdós CPD estan condicionats per allotjar les diferents màquines i dispositius 
d'emmagatzematge en les millors condicions per al funcionament. Es dóna suport a 
dos entorns hardware: un de basat en sistemes Alphaserver sobre els quals s’executen 
els sistemes operatius Tru64 UNIX i OpenVMS, i l’altre amb servidors Intel Xeon 
sobre els quals s’executa una capa de virtualització amb el sistema operatiu ESX de 
VMWARE.  
 
Entorn Alphaserver 
 
Es disposa de dos servidors GS1280 amb 8 processadors cadascun i 64 GB de RAM 
en un i 32 GB de RAM en l’altre. Els serveis que ofereixen aquests servidors són: 
correu electrònic, administració de bases de dades que s’executen sobre el SO 
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OpenVMS i capacitat de càlcul científic que es pot realitzar tant en OpenVMS com en 
Tru64 UNIX. 
 
El software disponible actualment, entre d'altres, és el següent: 
 

 Sistemes operatius: Tru64 UNIX i OpenVMS  
 Compiladors de C, C++, Pascal, Fortran, ADA, etc.  
 Gaussian 2003, 98, 94 i GaussView  
 Mathematica 5.1 
 Algunes biblioteques com DXML 

 
La capacitat de càlcul dels ordinadors instal·lats actualment, en CC*, és: 
 

Clúster OpenVMS: total de 102.528 CC/any. 
Clúster Tru64 UNIX: 170.880 CC/any 
 

* Es defineix un crèdit de computació (CC) com la capacitat de processament d’una 
CPU 21264 EV68 durant una hora. 
 
Entorn Intel Xeon 
 
Per aprofitar al màxim la utilització d’aquests servidors, es va optar per implementar 
una solució de virtualització. Aquesta configuració permet que sobre una mateixa 
màquina física es puguin crear n màquines virtuals. D’aquesta manera es pot aprofitar 
més eficientment la potència dels diferents equips físics. L’entorn creat ens ofereix 
eines per poder moure màquines virtuals entre diferents nodes físics en funció de la 
càrrega de cadascun, així com per poder administrar i gestionar centralitzadament tots 
els servidors Windows i Linux. 
 
Els servidors instal·lats actualment són DELL PowerEdge 6850 i 2650/2850 i 
disposen d’una SAN (Storage Area Network) estesa. Aquesta configuració disposa 
d’un total de 34 processadors Intel i 168 GB de RAM. 
 
Tots aquests servidors fan ús d'unitats d'emmagatzematge secundari. Per organitzar 
això, el CTI disposa d'una infraestructura en xarxa (SAN) formada per dues EMC2 
Clariion CX500 i dues HP EVA8000 amb una capacitat actual de 66 TB. 
 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 s’han fet una sèrie d’accions. Podem destacar les 
tasques següents: 

− Instal·lació dels nous ordinadors PowerEdge 6850. 
− Consolidació d’alguns servidors migrant a la infraestructura de virtualització. 
− Renovació dels equips obsolets dels usuaris dels serveis administratius de la 

UIB.  
 

Xarxa de la UIB 
La xarxa de dades del campus de la UIB està estructurada en tres nivells de servei. El 
primer nivell de servei el configura el nucli de la xarxa, al qual es troben connectats 
tots els edificis, o centres, de la Universitat i tots els servidors institucionals. Aquest 
troncal de la xarxa es troba redundant als dos CPD principals. 
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En el segon nivell es troba una xarxa de fibra òptica d'alta velocitat, Gigabit Ethernet, 
que interconnecta tots els edificis del campus amb topologia d'estel. 
 
Finalment, en el tercer nivell es troben xarxes Fast Ethernet (100 Mbps) i Gigabit 
Ethernet (1.000 Mbps) que formen les xarxes de l'interior dels edificis, les xarxes 
d’accés. En aquest nivell es connecten a la xarxa local tots els despatxos dels 
investigadors i els laboratoris d’investigació de la UIB. 
 
Els centres de la Universitat que no són al campus, com ara l'edifici Sa Riera, les seus 
universitàries d’Eivissa i Menorca, els centres universitaris, les escoles adscrites…, 
disposen de xarxes informàtiques pròpies connectades a la del campus mitjançant 
diferents tecnologies, com línies punt a punt, ADSL, C/DWDM, ATM i Gigabit 
Ethernet. 
 
La xarxa de la UIB està connectada a Internet a través de RedIRIS, la xarxa 
acadèmica i d’investigació nacional. Actualment més de 3.800 ordinadors connectats 
a la xarxa d’àrea local de la UIB poden accedir als recursos de la xarxa Internet. 
Aquests ordinadors comparteixen les dues línies d’ATM de 622 Mbps que connecten 
la xarxa telemàtica de la UIB amb RedIRIS. 
 
Durant l’any acadèmic 2006-2007 s’han dut a terme una sèrie d’ampliacions i 
millores de la infraestructura i configuració de la xarxa de comunicacions de la UIB. 
Les actuacions més destacades han permès, entre d’altres, completar les tasques 
següents: 

 Retransmissió en alta qualitat, a través de xarxa de dades, de quatre òperes 
representades al Liceu de Barcelona. Les retransmissions es realitzaren en 
directe a la sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. 

 Actualització de l’equipament de xarxa de diferents edificis que proporciona 
als usuaris la connectivitat a la xarxa de dades de la Universitat. 

 Implantació de la nova xarxa sense fils amb cobertura a tot el campus de la 
UIB, a l’edifici Sa Riera i a les seus universitàries d’Eivissa i Menorca. 

 Integració de la xarxa sense fils de la Universitat a la xarxa mundial Eduroam. 
 Instal·lació de xarxes d’àrea local sense fils en diversos esdeveniments 

(seminaris, jornades, congressos, reunions... ) que han tingut lloc a la UIB. 
 Millora de l’amplada de banda de la connexió amb la xarxa Internet. 
 Actualització dels equips que aporten la seguretat perimetral de la xarxa de 

dades de la Universitat. 
 

Aules d’informàtica 
 
La UIB posa a disposició d'alumnes i professors un total de 20 aules d’ordinadors a 
Mallorca (19 al campus i una a Sa Riera), una a Menorca i una a Eivissa. En total hi 
ha 544 ordinadors a Mallorca, 15 a Menorca i 15 a Eivissa. 
 
Aquestes aules permeten de fer-hi la docència que escau i permeten també als 
alumnes de poder fer les pràctiques que els encomanen. Les aules són gestionades per 
personal del CTI@UIB.  
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Totes disposen de connexió a Internet, malgrat que algunes la tinguin restringida 
només a la Intranet de la UIB (actualment l'aula AIJO01 del G. M. de Jovellanos). Les 
aules d'informàtica no disposen d'impressores, i les impressions de documents 
s'envien a les copisteries.  

Les aules d'informàtica funcionen gràcies als alumnes col·laboradors. Són aquests els 
encarregats d'obrir-les i tancar-les, de procurar que funcionin tan bé com sigui 
possible, de vetllar pel compliment de les normes d'ús de les aules i d'ajudar els 
usuaris quan tenen dificultats. Pot optar a ser alumne col·laborador qualsevol alumne 
de la UIB. Els alumnes col·laboradors se seleccionen mitjançant la borsa d'alumnes 
col·laboradors de les aules d'informàtica, que fou creada per Acord normatiu de 
23/9/1999. 
 
Tot el material retirat de les aules s’ha destinat al programa UIB Reutilitza. Per a més 
informació sobre aquest programa mirau la URL: <http://www.uib.es/solidaritat/>. 
 
Per a més informació sobre les aules informàtiques mirau la URL següent: 
<http://www.cti.uib.es/aulesi.html>. 
 
 
TASQUES I PROJECTES 
 
En aquest apartat es mostra una breu descripció dels projectes que s’han iniciat o 
realitzat durant aquest curs acadèmic. 

UIBdigital  
Aquest projecte té com a repte identificar, definir i implantar els processos i les 
comunicacions electròniques de la nostra universitat. El projecte UIBdigital es va 
posar en marxa el curs acadèmic anterior, i durant aquest curs ja s’han començat a 
oferir alguns dels seus serveis. 
 
Algunes de les línies de treball del projecte són les següents: 
 

 Convergència amb l’espai europeu d’educació superior. 
 Signatura digital: introducció de la signatura digital i d’altres funcions 

associades amb el tractament de documents electrònics que es considerin útils 
per als processos interns de la Universitat, per eliminar els processos manuals i 
documents en format de paper; utilització també per a les relacions externes, 
moltes de les quals són obligatòries per decret o llei. 

 Treball col·laboratiu: incorporar les eines i l’entorn adequats per facilitar la 
feina de tots els membres de la comunitat universitària. 

 Teleeducació: impuls i promoció de l’ensenyament en línia. 
 Seguretat TIC: millora de la seguretat del tràfic i de l’accés, introduint el 

concepte de control d’accés d’usuari i d’admissió de dispositiu a la xarxa de la 
UIB. 

 Programari lliure: foment de l’ús, sempre que pugui aportar un valor al 
projecte. 

 
Per tal de facilitar el seu desenvolupament, UIBdigital s’estructura en diferents 
subprojectes, per als quals s’han creat grups de treball multidisciplinaris. A 
continuació es descriuen algunes de les tasques dutes a terme per aquests grups. 
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Gestió d’identitats corporativa 
S’han començat a fer les primeres passes cap a una gestió d’identitats corporativa, 
eina fonamental per disposar d’una intranet amb tots els serveis telemàtics 
centralitzats. Aquest any s’ha aconseguit tancar el circuit principal que, en aquests 
moments, segueixen les identitats dins la infraestructura universitària. Una vegada 
analitzades les diferents alternatives tecnològiques, s'ha procedit a implementar un 
projecte pilot, basat en la combinació d’un software obert i les bases de dades de la 
plataforma de gestió acadèmica actualment en producció. La plataforma de gestió 
acadèmica es nodreix de les fonts naturals de les identitats, i a partir d’aquí la nova 
implementació en primer lloc les consolida, i finalment proporciona serveis d’accés i 
gestió segurs a les identitats per a les diferents aplicacions, segons com aquestes ho 
requereixin (actualment directoris LDAP estàndard i sistemes Active Directory de 
Microsoft). 

Carpetes i fòrums de discussió 
El mes de febrer de 2007 es va posar en funcionament un pilot que pretén posar a l’abast 
de la comunitat universitària, d’una banda, un gestor documental que permeti als usuaris 
compartir i publicar informació; i de l’altra, disposar de fòrums de discussió. Es va 
seleccionar un producte de codi obert (opensource) anomenat Alfresco. Al pilot hi 
participen diferents grups d’usuaris, i s’està personalitzant l’aplicació perquè s’adapti a les 
seves necessitats.  

Migració de la plataforma de teleeducació 
A l’inici del curs 2006-2007 va produir-se la migració de la plataforma de teleeducació de 
WebCT a Moodle. Aquesta plataforma és usada per Campus Extens, entre d’altres, però és 
oberta a qualsevol altre ús relacionat amb la teleeducació. Aquesta migració va suposar 
canvis de hardware (servidor, emmagatzematge, etc.) i software (base de dades, servidor 
web, llenguatges, etc.).  
 
Durant el segon quadrimestre del curs anterior es va executar un projecte pilot i tot un 
conjunt de desenvolupaments i processos per suavitzar la transició (formació dels usuaris, 
migració dels continguts de les assignatures, sincronització amb les bases de dades 
acadèmiques  Àgora/Gradus , manteniment del sistema de login delegat, etc.). 
 
S’ha desenvolupat un mòdul eMail per incorporar-se a Moodle. eMail és una eina de 
correu intern que permet als usuaris distingir entre els missatges que reben de les 
assignatures i els que reben a la seva adreça de correu electrònic corporatiu. La data d'inici 
del projecte és desembre de 2006.  
 

Gradus (Gestió dels Recursos Acadèmics i Docents Universitaris) 
Aplicació web que facilita les tasques docents i de gestió acadèmica als membres de 
la comunitat universitària (principalment docents i alumnat). També dóna suport a les 
necessitats que planteja el nou espai europeu d'educació superior (EEES). 

La posada en marxa de la primera versió de la nova aplicació Gradus per al 
professorat fou a l’inici de l'any acadèmic 2006-2007. A més de les funcionalitats 
d’Àgora, l’aplicació n’oferia altres de noves com:  
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 Llistats d’alumnes: matriculats per grups i activitats, amb dret a examen a cada 
convocatòria, amb prerequisits 

 Exportació i importació de qualificacions amb format Excel  
 Consultes de dades personals i acadèmiques  
 Estadístiques de notes i matrícules de les assignatures impartides 
 Introducció i modificació de dades de contacte del professor, que seran 

visibles per a tota la comunitat universitària 

La posada en marxa per a l’alumnat fou a final del primer quadrimestre de l'any 
acadèmic 2006-2007. La consulta de les qualificacions dels exàmens de la 
convocatòria de febrer es va fer mitjançant Gradus. Les noves funcionalitats que 
ofereix aquesta aplicació són: 

 Consulta dels expedients acadèmics de l’alumne de qualsevol cicle, 
qualificacions per convocatòria, assignatures de què s’ha matriculat, data i lloc 
dels exàmens… 

 Introducció i modificació de dades de contacte de l’alumne, que seran visibles 
per a tota la comunitat universitària 

Durant aquest any s’aniran introduint noves funcionalitats de manera progressiva, tant 
per al personal docent i investigador com per a l’alumnat. 

Suplement europeu al títol (SET) 
S’ha desenvolupat una aplicació que permet adjuntar el suplement europeu al títol, per 
als alumnes matriculats a partir de 2003, amb el propòsit de millorar la transparència 
internacional i facilitar el reconeixement acadèmic i professional de les qualificacions. 
Es va posar en marxa el mes de febrer de 2007.  

Tempus 
El projecte Tempus agrupa els serveis que s'ofereixen al personal de la comunitat 
universitària (PAS i PDI) des de la intranet de la Universitat. Aquests serveis 
actualment són:  

 Control horari: permet consultar els fitxatges d'un any mostrats mes a mes i les 
incidències que s'hagin produït, com també el saldo horari de cada mes. 
Només PAS. Febrer de 2007 

 Control de vacances: permet consultar els dies de vacances i permisos de l'any 
actual (tant gaudits com pendents de gaudir), com també els dies de vacances i 
permisos pendents de gaudir de l'any anterior. Només PAS. Febrer de 2007 

 Consulta de nòmines: permet veure i imprimir les nòmines de l'any actual i de 
l'any anterior agrupades per any i mes. Per al PAS (final d’abril de 2007) i el 
PDI (juny de 2007). 

Lectores de marques òptiques 
Durant el 2006 s’ha produït la renovació d’una de les lectores de marques òptiques de 
què disposa la UIB, usada tant per a funcions d’avaluació (exàmens tipus test, 
oposicions, etc.), com per a suport a la investigació (processament d’enquestes, etc.). 
El model de la nova lectora és DATAWIN SCMI-300H, que afegeix a la lectura de 
marques òptiques i codis de barres la captura i la indexació simultània d’imatges. 
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Enquestes 
S’ha desenvolupat un mecanisme de gestió genèric d’enquestes que es poden adreçar 
electrònicament a tota la comunitat universitària o part d’aquesta i que és a l’abast de 
la UIB per fer-ne l’ús que sigui adient. Ara s’empra per a enquestes als alumnes que 
participen en pilots d’ECTS i per a l’avaluació docent del professorat. 

Gestor de continguts 
Durant aquest curs acadèmic s’han iniciat les primeres passes per disposar d’una eina 
que faciliti l’edició i la publicació centralitzada de la informació corporativa a la web 
o a la intranet de la UIB. 

Pilot d’interfícies de webmail 
A finals de gener es varen posar en marxa dos projectes pilot per substituir la 
interfície de webmail emprada fins ara (SAKE). Les dues propostes eren: Atmail i 
Horde. 

Atmail és un software comercial, programat en perl i php, amb interfície intuïtiva i 
que ofereix una sèrie de funcionalitats com llibreta d’adreces, calendari, tasques 
pendents, i accés al webmail a través de telèfons mòbils.  

Horde és un software de lliure distribució, que ofereix eines col·laboratives 
(Groupware) basades en web. Actualment tenim instal·lats els mòduls webmail, canvi 
de password, filtres, accés a través de telèfons mòbils al correu, llibreta d’adreces i 
calendari.  

Web de la UIB 
Com a resultat del projecte de renovació del web de la Universitat de les Illes Balears, el 
desembre de 2006 se’n va publicar la nova versió. 
 
La primera fase del projecte va consistir en una reestructuració de la informació i un canvi 
en la imatge corporativa, per afavorir l’accés al contingut, la facilitat d’ús i orientar-la a 
complir les normes d’accessibilitat. Aquesta fase va acabar satisfactòriament quan es va 
publicar el 15 de desembre, amb la renovació del primer nivell del web universitari i 
d’alguns serveis, entre els quals, el web del Centre de Tecnologies de la Informació. 
 

Òpera Oberta 
Òpera Oberta és un projecte d’iniciació a l’òpera, l’originalitat del qual recau en la 
transmissió en directe de diferents títols de la temporada del Gran Teatre del Liceu. 
Aquestes retransmissions es projecten en sales preparades en cada universitat que participa 
en la iniciativa, amb pantalles de 3 x 5 metres aproximadament i equips de so estèreo 
Dolby Digital 5.1. El curs 2006-2007 hi va haver una mitjana superior als 4.500 alumnes 
en cada retransmissió. 
 
Les sessions d’Òpera Oberta a la UIB es duen a terme al campus de la UIB. El Centre de 
Tecnologies de la Informació és l’encarregat de retransmetre el senyal de l’òpera, a través 
de la xarxa de dades de la Universitat, a la sala del campus de la UIB. 

 
Els quatre títols que s’han projectat a la UIB el curs 2006-2007 són els següents: 
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 Lucia de Lammermoor, de G. Donizetti (23 de novembre de 2006) 
 Don Carlo, de G. Verdi (14 de febrer de 2007) 
 Cavalleria Rusticana, de P. Mascagni, i I pagliacci, de R. Leoncavallo (29 de 

març de 2007) 
 Khovantxina, de M. Mussorgski (21 de maig de 2007) 

 

Implantació de la nova xarxa sense fils 
La xarxa sense fils de la Universitat de les Illes Balears permet als diferents col·lectius de 
la comunitat universitària accedir a Internet sense la necessitat d’una connexió per cable 
del seu dispositiu, i afavoreix així la mobilitat dels usuaris. 
 
La infraestructura tecnològica en què es fonamentava la xarxa sense fils inicial, s’ha 
actualitzat per tal d’oferir un millor servei a la comunitat universitària, estendre la 
cobertura a pràcticament la totalitat dels espais de la Universitat i integrar-la en la 
iniciativa internacional Eduroam. 
 
Eduroam (Educational Roaming) és una infraestructura mundial de xarxa sense fils que 
permet la mobilitat entre les institucions participants. Aquest espai únic de mobilitat 
consisteix en un grup nombrós d'organitzacions que mitjançant una política d'ús i una sèrie 
de requeriments tecnològics i funcionals, permeten que els usuaris puguin desplaçar-se 
entre elles disposant en tot moment dels serveis mòbils que necessiten. 
 

Actualització dels dispositius perimetrals de la xarxa de dades 
El mes de juny de 2007 es varen actualitzar els dispositius perimetrals de la xarxa de dades 
de la Universitat. La funció principal d’aquests dispositius és el control del tràfic de dades 
entre la xarxa de la Universitat i la xarxa de RedIRIS, la qual proporciona accés a Internet.  
 
Aquests elements es varen substituir per uns de més bones prestacions i funcionalitats. A 
més, se’n va modificar el disseny per configurar una solució redundant que eviti la 
interrupció del servei de xarxa de dades en cas de la caiguda d’alguns dels elements que 
formen part d’aquest perímetre de la xarxa. 

Aplicació de gestió de comptabilitat i financera 
S’ha desenvolupat una aplicació de gestió de comptabilitat i financera per a la FUEIB, 
que permetrà fer una gestió més eficient dels projectes d’investigació a la FUEIB i 
que entrarà en funcionament durant l’any 2007. 

Herbari Virtual del Mediterrani Occidental 
Col·laboració en el projecte d'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental dissenyant i 
implementant la infraestructura tècnica per recollir i gestionar la informació que s'hi 
publica. Per a més informació mirau la URL següent: <http://herbarivirtual.uib.es/>. 

Migració de l’entorn de bases de dades de desenvolupament 
Migració de l'entorn de bases de dades de desenvolupament de la versió Oracle10g 
Release1 (10.1.0.3) a Oracle10g Release2 (10.2.0.2). Aquest pas permet estudiar els 
avantatges i inconvenients abans de dur a terme la migració en l'entorn d'explotació, que es 
preveu que es farà efectiva pròximament. 
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Magatzem de dades de l'Àrea de Sistemes del CTI  
S'ha continuat treballant en l'addició de nous indicadors. En particular, s'han afegit els 
indicadors de connexions SMTP, classificació de missatges com a correu brossa (spam) i 
missatges enviats a llistes de distribució. 
 



 
 

 
9.8. Servei de Comunicació  

 
Àrea de relació amb els mitjans de comunicació 

 
 
El Servei de Comunicació de la Universitat de les Illes Balears el formen dues àrees: 
l’àrea de projectes de comunicació, integrada per Macamen Colom; i l’àrea de relació 
amb els mitjans de comunicació, integrada per Joan Pericàs, Guillem Balboa i Maria 
Bel Pocoví, que n’és la responsable tècnica. La direcció política del Servei recau en el 
doctor Martí X. March, vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària. 
 
L’àrea de relació amb els mitjans de comunicació assumeix tasques molt diverses i 
transversals, encara que les funcions primeres del Servei són gestionar informació 
interna i externa. Això vol dir que els membres del Servei intentam atendre tant les 
peticions dels diferents estaments que conformen la UIB (Rectorat i resta de comunitat 
universitària) per a la difusió d’informació, d’esdeveniments, convocatòries de mitjans, 
organització d’actes…; com també les peticions que arriben de mitjans de comunicació 
que s’interessen per temes relacionats amb la direcció estratègica de la Universitat, o per 
l’anàlisi i la valoració que fan els experts de la UIB entorn dels temes que afecten 
l’actualitat econòmica i social de les Illes Balears.  
 
Accions de comunicació 
 
L’any acadèmic 2006-2007, el Servei de Comunicació ha dut a terme aproximadament 
723 accions de comunicació, que englobarien notes de premsa, rodes informatives, 
reportatges, dossiers de premsa per a mitjans i per a la web, actes institucionals amb 
presència de mitjans de comunicació… 
 
Accions de comunicació 
Taula 1 
 
 Notes de 

premsa 
Rodes 
informatives 

Reportatges Dossiers Actes 
amb 
mitjans 

Total 

Agost       
Setembre 38 4 3 1 6 52 
Octubre 52 2 10 3 10 77 
Novembre 53 5 8 2 15 83 
Desembre 43 8  7 4 4 66 
Gener 39 4 5  5 53 
Febrer 55 3 5 1 16 80 
Març 72 3 5 2 13 95 
Abril 41  2  10 53 
Maig 56 1 5  7 69 
Juny 35 3 5 2 1 46 
Juliol 30 5 6 1 7 49 
Total      723 



 
 
Com es pot veure a la taula superior, al llarg del curs acadèmic 2006-2007 des del 
Servei de Comunicació s’han gestionat un mínim de 46 (juny) i un màxim de 95 (març) 
accions de comunicació mensuals. Aquestes accions tenen un impacte important en els 
mitjans de comunicació, és a dir, cada acció de comunicació que fa el servei es tradueix 
en la presència de la UIB en algun mitjà, escrit o audiovisual, de les Illes Balears, i 
també, encara que en menor mesura, nacional. 
 
Tot i que la presència de la UIB és massiva especialment en mitjans audiovisuals, el 
Servei no té cap eina que permeti comptabilitzar els impactes en aquests mitjans. Sí que 
els podem comptabilitzar en premsa escrita no gratuïta de l’illa de Mallorca, és a dir, 
Diario de Mallorca, Diari de Balears, Última Hora i El Mundo. El Día de Baleares. 
Queden fora de còmput els diaris gratuïts, com AND, Diario QUE!, Ciutat, Metro, Bon 
Dia Mallorca; els diaris digitals com Vilaweb, Mallorcadiario, Libertad Balear…; els 
diaris de Menorca, Eivissa i Formentera, com també les ràdios i televisions de totes les 
Illes Balears. Per tant, l’anàlisi dels impactes als mitjans no és completa. 
 
Pel que fa a Diario de Mallorca, El Mundo. El Día de Baleares, Última Hora i Diari de 
Balears, els impactes són els següents:  
 
Impacte en mitjans escrits (diaris no gratuïts) de Mallorca 
Taula 2 
 
 D de 

Mallorca 
D de 
Balears 

Última 
Hora 

El 
Mundo 

Total 

Agost 16 13 12 7 48 
Setembre 17 13 14 15 59 
Octubre 59 15 32 22 128 
Novembre 58 26 33 14 131 
Desembre 38 18  24 16 96 
Gener 34 11 11 9 65 
Febrer 57 29 26 22 134 
Març 85 59 74 37 255 
Abril 33 25 35 20 113 
Maig 54 23 26 17 120 
Juny 52 24 26 28 130 
Juliol 29 22 24 22 97 
Total 532 278 337 229 1.376 
 
 
Divulgació de la recerca 
 
Un dels grans reptes del Servei de Comunicació de la UIB és fer arribar a la societat tot 
el que es fa a la UIB quant a recerca, innovació, resultats d’investigació… És per això 
que el Servei de Comunicació va posar en funcionament una web dedicada a la 
divulgació de la recerca. En el decurs d’aquest any acadèmic ha suposat la difusió de: 
 
33 notícies d’interès científic generades en el si de la UIB i els instituts de recerca. 
 



28 reportatges sobre tesis defensades a la UIB. 
 
17 ressenyes sobre articles en revistes especialitzades d’especial impacte i interès.  
 
6 informacions relacionades amb la transferència de resultats al teixit empresarial.  
 
3 informacions sobre novetats quant a patents i llicències d’explotació. 
 
50 ressenyes sobre novetats editorials d’Edicions UIB o d’altres editorials, sempre que 
l’autor fos un membre de la UIB. 
 
 
Edició de la revista digital EnllaçCampusUIB 
 
Des de juny de 2006 a juny de 2007 el Servei de Comunicació ha elaborat i editat cinc 
números del butlletí electrònic EnllaçCampus UIB, amb un total de 71 notícies.  
 
El butlletí s’ha tramès a la comunitat universitària: alumnes, professors i PAS, com 
també als mitjans de comunicació, centres de secundària, organismes de les 
administracions educatives i empreses. És una altra manera de fer arribar a la societat la 
raó de ser de la Universitat de les Illes Balears. 
 
 
La UIB: el teu present, el teu futur 
 
Així mateix, amb motiu de la cerimònia de graduació, el Servei de Comunicació elabora 
cada any una guia amb el títol La UIB: el teu present, el teu futur, amb tota l’oferta 
formativa per als titulats (postgrau, doctorat), tota l’oferta cultural i esportiva; els 
avantatges del programa Amics i Amigues de la UIB; els serveis que la UIB posa a 
l’abast per a la inserció laboral, i tota l’oferta adreçada a l’empresa que centralitza la 
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.  
 
 
El SC com a ajudant de producció del programa Dies de Campus 
 
El Servei de Comunicació esdevé sovint una porta d’entrada a la UIB. Els mitjans de 
comunicació demanen, a través del Servei de Comunicació, el suport, l’atenció i 
sobretot la informació acurada que necessiten per construir les seves informacions i 
també les idees que volen desenvolupar. És el cas del programa Dies de Campus, un 
programa dedicat exclusivament a la realitat humana i social de la Universitat de les 
Illes Balears. En cada capítol els protagonistes han estat gent relacionada, directament o 
indirectament, amb la comunitat universitària. El Servei de Comunicació de la UIB ha 
col·laborat en la producció directa dels continguts, les històries i els personatges 
escollits per explicar la Universitat als espectadors. 
 
Dies de Campus han estat 13 capítols que s’han emès al llarg del curs acadèmic 2006-
2007 per IB3 Televisió. La producció i la direcció del programa és de dues productores: 
M7 i Mancances Produccions. Els protagonistes dels 13 capítols han estat gent de la 
UIB que ha explicat a les càmeres com fan la seva feina i per què aquesta feina és fer 



universitat. El Servei de Comunicació ha estat sempre atent al desenvolupament del 
programa i present en qualsevol decisió que s’ha pres en la producció i la direcció. 
 
 



 
 
9.9. Servei Lingüístic de la UIB 
 
El Servei Lingüístic (dependent el curs 2006-2007 del Vicerectorat d’Estudiants), 
d’acord amb les finalitats de la seva fundació, treballa per promoure l’ús de la llengua 
catalana en l’àmbit d’actuació de la Universitat de les Illes Balears, a partir de vetllar 
per l’aplicació del Reglament d’ús intern i normalització del català i d’oferir a tota la 
comunitat universitària i a la societat de les Illes Balears en general suport terminològic 
i onomàstic; dóna suport al Voluntariat Lingüístic de la UIB; gestiona ajuts econòmics 
per a la recerca (tesines i tesis) en català i també ofereix un servei de correcció i 
traducció de documents de la comunitat universitària a les principals llengües (anglès, 
francès, alemany, italià...). 
 
Durant l’actual curs hem continuat el desenvolupament del Pla lingüístic proposat pel 
Vicerectorat d’Estudiants, responsable el present curs de la política lingüística, per 
fomentar l’ús del català. Les dues assessores de Suport Lingüístic han ampliat la seva 
atenció a les necessitats en llengua catalana (traducció de programes, informació 
terminològica, classes específiques de català, apunts, etc.) del professorat dels 
departaments d’Infermeria i de Psicologia a dos departaments més de la UIB. 
 
Per tercer any consecutiu a la nostra universitat hem realitzat el III cicle Les Llengües 
Orientals a la UIB, en homenatge a Antoni Binimelis, amb una oferta de cursos 
d’iniciació i perfeccionament de xinès, de japonès i de sànscrit que han tingut una gran 
demanda: més de cent vint persones s’han matriculat en aquestes llengües. 
 
El Servei Lingüístic també participa, amb els altres serveis de llengua de l’Institut Joan 
Lluís Vives, en les reunions de treball de la Comissió de Llengua i a les trobades de 
formació.  
 
El Servei Lingüístic va crear a principis de 2006 el Gabinet de Didàctica de Llengües 
per assessorar en matèria d’aprenentatge i autoaprenentatge de català, de llibres i 
revistes de didàctica de la llengua i per donar informació per Internet sobre llengües 
modernes i orientals.  
 
També aquest curs hem continuat amb la figura d’una persona de suport tècnic per 
atendre qüestions relacionades amb la coordinació i l’actualització de totes les activitats 
que apareixen a la xarxa del Servei. 
 
 
 
A continuació presentam un resum més detallat de les activitats de cada àrea concreta 
del Servei Lingüístic. 
 
 
1. Àrea de correcció i traducció 
 
L’àrea de correcció i traducció fa una tasca doble, per una part les correccions i 
traduccions institucionals, i per l’altra, les correccions i traduccions per als diferents 
membres i col·lectius de la comunitat universitària (PAS, PDI). També hi ha les 



correccions en llengua catalana per desenvolupar la normalització lingüística, i les 
correccions i traduccions a llengües estrangeres, en el progressiu desenvolupament del 
marc europeu d’ensenyament superior, pel que fa als escrits, articles i comunicacions 
presentats internacionalment. 
 
Durant el curs 2006-2007, des de l’octubre fins al 19 de juny de 2007, s’han gestionat 
305 sol·licituds entre correccions i traduccions al castellà i a altres llengües estrangeres 
de documents acadèmics institucionals i científics amb la col·laboració de traductors i 
correctors externs. I s’han realitzat més d’un centenar de correccions i traduccions en 
català. 
Des de l’octubre fins al 19 de juny de 2007, l’àrea d’assessorament de correcció i 
traducció de llengües estrangeres ha gestionat més de 300 sol·licituds per a documents 
acadèmics, institucionals i científics amb la col·laboració de traductors i correctors 
externs. S’han corregit 106 documents: 26 documents en català, 61 en anglès, 4 en 
francès i 15 en castellà. 
S’han traduït 199 documents de i a diverses llengües (vegeu la taula 2). 
 
En el cas concret del català, s’han corregit més de 3.000 documents, a part dels que 
s’han adjudicat a col·laboradors externs. 
 
 
Dades generals de sol·licituds 
 
1. Taula comparativa de feines de correccions 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007. 
 

Idiomes 
corregits 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

Anglès 46 41 48 58 48 61  
Català 23 28 29 24 44 26  

Espanyol 7 2 0 0 8 15  
Francès 5 1 2 1 3 4  

Italià 1 0 0 0 0 0  
Alemany 0 0 0 0 0 0  

Total 82 72 79 84 103 106  
 
 
2. Taula comparativa de feines de traduccions 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006 i 2006-2007. 
 
 

Idiomes 
traduïts cap 

a: 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

Anglès 69 87 79 87 100    110 
Català 30 27 27 40 25 25  

Castellà 17 17 22 19 40 46  
Francès 23 18 18 13 13 8  

Italià 0 2 1 2 3  5 



Alemany 1 3 3 0 1 4 
Portuguès 0 1 0 0 1 1  

Total 140 155 150 161 183 199  
 
 
 
 
 
2. Àrea de planificació i dinamització lingüística 
 
Com cada any, s’han convocat els ajuts a la recerca en català per al curs 2006-2007, i 
s’han adjudicat els de l’any anterior, amb el finançament de la Direcció General de 
Política Lingüística, que suposen la concessió d’ajuts de 400 euros per a cada tesi 
doctoral redactada en català i de 175 per a les memòries d’investigació i els projectes de 
fi de carrera. Per al curs 2005-2006, s’han atorgat 34 ajuts, dels quals 19 són per a 
projectes de fi de carrera, 14 són per a memòries i 1 per a una tesi.  
 
S’han organitzat, juntament amb el Gabinet de Didàctica, dos cursos per a 
l’ensenyament de català a persones no catalanoparlants i catalanoparlants, que varen 
tenir lloc al mes de gener i al mes de febrer. A cada curs—els cursos duien el nom de 
Didàctica del català per a no catalanoparlants i Didàctica del català per a 
catalanoparlants— hi han assistit 21 persones. 
 
S’han organitzat cursos de català bàsic per a alumnat de programes de mobilitat. En el 
primer quadrimestre s’han organitzat 3 cursos de català bàsic 1, amb un total de 33 
persones amb dret a certificat. En el segon quadrimestre s’han preparat 2 cursos de 
català bàsic 1, amb un total de 15 persones amb dret a certificat, i 1 curs de català bàsic 
2, per a aquelles persones que volien aprofundir en el coneixement de la llengua pròpia 
de les Balears, amb un total de 8 persones amb dret a certificat. 
 
A més d’això, s’està treballant en dues iniciatives que estaran enllestides a 
començament del curs 2007-2008. La primera és una secció web amb vídeo a través de 
la qual els alumnes dels programes de mobilitat donen la seva opinió sobre la UIB i 
expliquen els avantatges que han tingut per aprendre català. La segona és l’elaboració 
d’un material didàctic a través de les llegendes de Palma. 
 
S’ha realitzat el llibre Cuina per a universitaris. Se’n féu presentació al mes de març a 
la Fundació la Caixa de Palma. Se’n regalaren prop de 1.300 exemplars a tota la 
comunitat universitària, i la resta s’han repartit a les llibreries de les Illes Balears. 
L’objectiu de l’obra és potenciar i normalitzar la llengua catalana a través del lèxic 
culinari. El disseny pertany al senyor Jaume Falconer, del Gabinet Tècnic de la UIB, i 
les receptes, a la cuinera i escriptora Antònia Serrano. 
 
S’ha organitzat el III cicle Les Llengües Orientals a la UIB, amb tres cursos de llengua 
japonesa, de l’octubre al desembre de 2006, del gener a l’abril, i de l’abril al maig de 
2007; dos cursos de llengua xinesa, de l’octubre al gener i del febrer a l’abril, i un 
d’iniciació al sànscrit el mes de juliol de 2007. 
 



Hem col·laborat amb el Servei d’Afers Generals en l’organització dels cursos de llengua 
catalana nivells B, C, D i E del Pla de formació 2007 per a PDI i PAS de la Universitat, 
fent classes a un total de 103 matriculats. 
 
Hem participat en l’elaboració d’unes proves d’anivellament per a professorat de la 
UIB, així com en la realització de programes de llengua catalana per a personal de la 
UIB, segons els criteris europeus. 
 
També, amb el suport Servei de Relacions Internacionals, s’han organitzat els cursos 
d’anglès, francès, italià i alemany per a estudiants que han de participar al programa 
ERASMUS, que han tingut lloc durant la primera quinzena de juliol. 
 
Hem difós l’opuscle Taula parada, editat pel Consell de Mallorca, al bar de les 
instal·lacions esportives de la Universitat perquè facin servir la llengua catalana de 
manera correcta als seus escrits i cartes gastronòmiques, així com els hem ofert el nostre 
suport puntual en matèria de correcció. 
 
Per facilitar els tràmits administratius, hem perfeccionat les plantilles electròniques de 
documents creades el curs passat i n’hem creat dues de noves: la sol·licitud i l’acta de 
reunió.  
 
A part de tot això, hem participat en la comissió ALTE del Govern de les Illes Balears 
per a l’adaptació dels nivells de català al sistema europeu, hem participat a la Jornada 
d'estudi i debat «Llengua, educació i revernacularització: el valencià a la ciutat 
d'Alacant». S’ha col·laborat amb el Centre d’Autoaprenentatge de Català de la UIB en 
la difusió dels recursos d’aprenentatge de la llengua catalana. 
 
 
3. Cursos de català, d’idiomes moderns i de llengües orientals realitzats el curs 2006-
2007. Matrícula 
 
a.1. Cursos de llengua catalana (realitzats en col·laboració amb el Pla de formació 
2007-2008 del Servei d’Afers Generals): 
 
Any 2007 
Cursos 

Admesos 
(PAS + PDI) 

Total

Llengua catalana. Nivell B  21 + 4  25
Llengua catalana. Nivell C 30 + 5  35
Llengua catalana. Nivell D 20 + 4  24
Llengua catalana. Nivell E 19 + 0  19
TOTAL  103
 
Els diferents cursos de l’àrea d’idiomes moderns i del III cicle de Les Llengües 
Orientals han tingut una matrícula global de 496 inscrits, repartides de la manera que 
s’indica: 

 
a.2. Àrea d’idiomes moderns 
  Alemany I 18 + 12 + 21 = 51 
  Alemany II 10 



  Alemany III 7 
SUBTOTAL ALEMANY 68 

  Anglès II 16 + 25 + 21 + 25 = 87 
  Anglès III 25 

SUBTOTAL ANGLÈS 112 
  Francès I 28 
  Francès II  12 
SUBTOTAL FRANCÈS 40 
  Italià I 26 
SUBTOTAL ITALIÀ 26 
TOTAL IDIOMES MODERNS 246 

 
a.2.1. Cursos d’idiomes moderns per a l’alumnat d’ERASMUS de la UIB (juliol de 
2006) 
 
Anglès  8 
Alemany  8 
Total 16 
 
a.3. Cursos de llengües orientals 

  Introducció a la llengua japonesa (I) 36 
  Curs de llengua japonesa (II) 13 
  La llengua japonesa (III) 7 
  Introducció a la llengua xinesa (I) 36 
  La llengua xinesa (II) 8 
  Introducció al sànscrit  15 
TOTAL                                                       = 115 

 
TOTAL MATRICULATS: 103 (cat) + 262 (IM) +115 (LO) + 16 (Er) = 496  (2 de 
juliol de 2007)  
 
 
4. Gabinet d’Onomàstica 
 
El Gabinet d’Onomàstica ha atès, durant el curs 2006-2007, aproximadament 1.300 
consultes puntuals. L’àrea més consultada ha estat toponímia. La major part de la 
demanda prové de la Conselleria de Medi Ambient, seguida dels ajuntaments de les 
Illes Balears i del COFUC. 
 
A més de les consultes puntuals, el GO ha participat en la revisió de diversos repertoris, 
entre els quals destaquen Itineraris del torrent de Pareis, de Cala d’Hort, illes Bledes, 
Mondragó, península de Llevant, etc., a petició de la Conselleria de Medi Ambient. 



També ha participat en la revisió de les talaies i fortificacions de Mallorca, a petició del 
Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca. 
 
Així mateix, el Gabinet ha fet el II Seminari de Metodologia en Toponímia i 
Normalització Lingüística com a conseqüència de l’èxit obtingut l’any 2005. 
A més, enguany s’ha celebrat la XX Jornada d’Antroponímia i Toponímia, duta a terme 
el dia 17 de març a la Real, amb una gran participació, tant de ponents com d’assistents.  
 
PUBLICACIONS 
 

 

BASSA, R.; CASELLAS, E.; PLANISI, H. (ed.) (2007): Jornades d'Antroponímia i 
Toponímia de 2006. Palma: Universitat de les Illes Balears. ISBN 978-84-7632-996-2. 
229 pàg. (Jornades, 5).  

Conté les ponències i comunicacions presentades el dia 25 de març de 2006 a Muro a la 
XIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia.  

 
 

 

BASSA, R.; CASELLAS, E.; PLANISI, H. (coord.) (2007): II Seminari de Metodologia 
en Toponímia i Normalització Lingüística (2006). Palma: Universitat de les Illes 
Balears. ISBN 84-7632-686-2. 85 pàg. (Jornades, 6).  

És un volum que recull les cinc ponències presentades per estudiosos de la toponímia i 
la normalització lingüística dels diferents territoris del domini lingüístic català durant 
els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 2006.  



 
Com a activitats permanents de dinamització onomàstica, volem destacar l’àmplia 
difusió electrònica a través de les pàgines web del GO, en les quals es poden trobar totes 
les comunicacions i ponències presentades a les jornades i als seminaris passats, 
recollides en els sis volums de la nova col·lecció, Sèrie Jornades, impulsada per 
l’esmentat Gabinet. 
 
D’altra banda, hem mantingut actualitzada la biblioteca del Gabinet amb l’adquisició de 
les novetats onomàstiques de l’àmbit lingüístic català i amb les novetats de caire 
internacional d’interès per al Gabinet i els seus usuaris. 
 
 
RESUM DEL TOTAL DE CONSULTES FORMULADES AL GO DURANT EL CURS 
2006-2007 
  

Tema Recompte 
    
Toponímia 1.109 
Antroponímia 146 
    Consultes diverses 84
    Cognoms 62
Certificats de cognoms expedits 58 
Notes informatives 16 
    Cognoms 7
    Noms 8
    «i» entre cognoms 1

Total 1.329 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Gabinet de Terminologia 
 
El Gabinet de Terminologia ha atès, durant el curs 2006-2007, aproximadament 1.200 
consultes terminològiques puntuals. Per àrees temàtiques, la més consultada ha estat la 
d’economia domèstica i alimentació, seguida de construcció, de política, sociologia i 
antropologia i de ciències de la vida. La majoria de consultes provenen d’organismes 
dependents del Govern i de la mateixa UIB, seguits dels mitjans de comunicació. 
 
Ha publicat el Vocabulari d’història de l’art: català-castellà-francès-anglès, que conté 
713 termes en les llengües esmentades, de la col·lecció Vocabularis Universitaris de 
l’Institut Joan Lluís Vives, i també el Lèxic bàsic de fotografia: català-castellà-francès-
anglès, que conté 544 termes en aquestes llengües, de la col·lecció Lèxics Bàsics del 
Servei Lingüístic. 
 
Així mateix, el GT ha revisat el Vocabulari de l’associacionisme, que inclou 140 termes 
i definicions, elaborat per Bartomeu Font i Vicente Juan Torres, per al Consell de la 
Joventut de les Illes Balears. Ha participat en la revisió del Vocabulari d’educació 
musical de la UB, juntament amb la URV, que conté 663 termes en català i castellà, el 
qual s’editarà pròximament a la col·lecció Vocabularis Universitaris de l’Institut Joan 
Lluís Vives. Ha fet la primera revisió del Diccionari d’afàsies i patologies del 
llenguatge: català-castellà-anglès, de Guillem Amengual, que inclou aproximadament 
180 termes en català i les equivalències en castellà i anglès, a més de les definicions. 
Juntament amb els Serveis Lingüístics de la UB, ha fet la revisió final de la Guia de 
conversa mèdica multilingüe. D’altra banda, ha revisat gairebé 600 denominacions de 
productes de supermercat per encàrrec d’una gran superfície comercial, a més de 34 
termes de l’àmbit de l’hoteleria i la restauració en català i les equivalències en castellà, 
anglès i alemany, a petició d’una empresa de retolació. 
 
Ha encetat la col·lecció Terminologies Universitàries en format de tríptic per als 
alumnes de la UIB. Aquests tríptics contenen generalment entre 50 i 60 termes en 
català, castellà i anglès i es fan en col·laboració amb professors de la UIB. S’han editat 
Infermeria Comunitària, Promoció de la Salut i Estadística. Estan a punt d’editar-se 
Infermeria Comunitària II, Aprenentatge i Llenguatge en l’Educació Infantil I i II i hi 
ha en curs Sistemes d’Informació Geogràfica. A més d’iniciar aquesta col·lecció, el GT 
continua treballant en la col·lecció pròpia Lèxics Bàsics amb el Lèxic bàsic de cinema: 
català-castellà-francès-anglès. 
 
D’altra banda, la UIB, a través del GT, i l’Associació Catalana de Terminologia han 
organitzat la II Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics: Nous reptes dels 
professionals en la comunicació especialitzada, que es va dur a terme a la UIB el dia 25 
de maig de 2007, amb 75 inscrits i 25 participants. 
 
Cal dir que el Gabinet és un centre de consulta per als estudiants de les assignatures de 
català cientificotècnic i de català per a humanitats per als treballs que han de 
desenvolupar. Així mateix s’ha convertit en un lloc de pràctiques per als alumnes de 
tercer curs dels estudis de Filologia Anglesa que fan l’assignatura Introducció a la 
Lingüística Aplicada, que imparteix la professora Maria Juan. Durant aquest curs han 
fet les pràctiques guiades al GT sis alumnes, que han participat en la recerca de termes 
en anglès per al Lèxic bàsic de cinema: català-castellà-francès-anglès. 



 
Així mateix ha atès consultes relacionades amb diccionaris i bases de dades 
terminològics en línia i també de criteris lingüístics. 
 
Com a tasques permanents, s’ha d’esmentar principalment l’actualització del fons 
documental, l’intercanvi de material amb diverses institucions, l’actualització de les 
pàgines web del GT i el manteniment de les relacions institucionals amb altres centres i 
serveis relacionats amb la terminologia, especialment a través de la Subcomissió de 
Terminologia de l’Institut Joan Lluís Vives. 
 
 
 
6. Gabinet de Didàctica 
 
L’any 2006 es va posar en marxa el Gabinet de Didàctica de les Llengües. El gabinet 
més recent del Servei Lingüístic neix a partir del conveni de col·laboració de la UIB i la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. 
 
La tasca inicial del Gabinet fou donar-se a conèixer. Per això, es va elaborar, editar i 
distribuir un díptic informatiu, on s’apuntaven els objectius, tasques i funcions. Va ser 
distribuït als centres educatius públics, privats i concertats de les Illes, com també als 
responsables dels serveis lingüístics universitaris pertanyents a la Xarxa d’Universitats 
Institut Joan Lluís Vives. També se’n va fer la presentació pública a través de la premsa 
i amb l’assistència a la jornada d’acolliment a la UIB. 
 
La creació i l’actualització constant de la pàgina web del Gabinet és una altra tasca 
destacada. Es fa amb la finalitat de difondre de manera virtual el material bàsic i útil per 
a l’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana, de les llengües modernes i 
d’algunes llengües orientals com el xinès, el japonès i el sànscrit. A la pàgina web 
igualment trobam l’actualitat bibliogràfica i editorial, com també un servei de consulta 
per a dubtes i suggeriments sobre didàctica de la llengua. Durant aquest curs s’han 
realitzat 32 consultes. 
 
Cada mes es pengen nous continguts a la web, com ara els personatges, el llibre del mes 
i l’article o el tema del mes. 
 
El Gabinet de Didàctica també ha creat un fons bibliogràfic que està en ampliació 
constant. Actualment hi podem trobar unes 200 obres, majoritàriament emmarcades en 
dues matèries: didàctica i educació. Les finalitats d’aquest fons són dotar el Gabinet 
d’un suport intel·lectual i proporcionar als usuaris un servei de consulta. 
 
Les activitats de formació són una altra tasca clau del Gabinet. Entre aquestes activitats 
destacam la realització de dos cursos de formació del professorat en: Didàctica del 
català per a catalanoparlants (19, 21, 23 de febrer de 2007) i Didàctica del català per a 
no catalanoparlants (22, 24 i 26 de gener de 2007), realitzats amb el suport de l’àrea de 
dinamització del mateix Servei Lingüístic, del Departament de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació de la UIB i de Paraula, Centre de Serveis Lingüístics, impartits 
per les professores Maria Pia Verger i Ester Cáceres, i amb un total de 21 matriculats 
cada curs. 
 



També recopilam diàriament les notícies de premsa relacionades amb educació i 
llengües, que ens donen una visió global de l’actualitat del nostre àmbit en la societat. 
 
Altres tasques que s’han iniciat el 2007, i que veuran la llum a finals d’any, són 
l’organització i la realització d’una jornada especialitzada en didàctica de la llengua, i el 
projecte d’investigació en comprensió lectora dels estudiants universitaris. 
 
Per acabar, estam treballant en l’edició d’un llibre d’aprenentatge de japonès en català, 
com també enllestint els darrers detalls per a la publicació del llibre Mètode complet de 
xinès parlat i escrit, que consta d’un llibre d’aprenentatge de xinès en català i del DVD 
corresponent per a les audicions.  
 
 
7. Suport Lingüístic (Pla lingüístic) 
 
Durant el curs 2006-2007, el Pla lingüístic ha actuat per augmentar l’ús de la llengua 
catalana a la docència en quatre departaments de la Universitat de les Illes Balears. 
Aquests departaments són: el Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, el 
de Psicologia, el de Filosofia i Treball Social, i el d’Infermeria i Fisioteràpia. 
 
Les activitats que s’han dut a terme poden dividir-se en dos grans blocs: servei de 
correcció i traducció, i servei de formació. Quant a la tasca de correcció, s’han revisat 
118 documents de diferent extensió (programes, apunts, exàmens, etc.): 41 del 
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, 7 del Departament de Psicologia, 
i 70 del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. D’altra banda, pel que fa a la formació 
del professorat, s’han atès les necessitats de 10 professors del Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica, d’1 del Departament de Psicologia, i de 4 del Departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia. Més o menys, 2 hores a la setmana per a cadascun. 
 
També convé afegir que s’ha elaborat, juntament amb al Gabinet de Didàctica, una 
prova d’anivellació i una de suficiència perquè es pugui avaluar el nivell de català del 
professorat dins el Marc europeu comú de referència. A més, s’ha preparat un projecte 
d’ampliació del Pla lingüístic als departaments de: Ciències de la Terra, Economia de 
l’Empresa, Economia Aplicada i Biologia. Hem triat aquests quatre departaments tenint 
en compte les estadístiques de l’ús del català a la docència a la UIB, elaborades per 
l’àrea de Dinamització.  
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9.10. SERVEI D’INFORMACIÓ 
 
1. INTRODUCCIÓ 
  

Enguany la tasca més important que ha realitzat el personal del Servei d’Informació 
ha estat la reestructuració dels continguts de la pàgina web de la Universitat. Juntament 
amb el CTI, que s’ha ocupat del disseny i la implementació, hem treballat per millorar 
el web institucional, creant un model modern i senzill on la informació, tant per a tota la 
comunitat universitària com per a la resta de la societat, és prioritària, i volem que sigui 
clara i funcional.  

Des del Servei d’Informació seguim amb la voluntat d’oferir un servei universitari 
complet i personalitzat; volem continuar adaptant-nos a tots els canvis tecnològics i 
socials i a les demandes dels usuaris. 

La nostra feina, cada dia més, gira entorn d’Internet, que avui s’ha convertit en 
l’eina bàsica per a la nostra feina diària en tres sentits:  

1. Actualització de la informació a la web de la UIB 
2. Elecció i discriminació de la informació ajustada a les demandes dels 

usuaris (l’excés d’informació no pertinent i no actualitzada que hi ha a 
Internet es va convertint en un problema) 

3. Difusió de la informació a través d’aquest mitjà de comunicació.  
       Així i tot, un dels puntals del nostre servei és oferir als usuaris tot allò que no 
s’aconsegueix amb les noves tecnologies: l’atenció directa i personalitzada, és a dir, que 
els escoltam i els ajudam. 

D’altra banda, la nostra manera de treballar ha evolucionat sobretot per la manca 
progressiva d’estudiants universitaris. El fet constatat de la progressiva manca d’interès 
en l’educació en general i l’educació superior en particular, ens ha obligat a ampliar els 
nostres objectius i adaptar les nostres funcions per tal de planejar i portar a terme 
activitats de promoció i/o captació d’estudiants. De fet, aquesta àrea d’activitat és la que 
més ha augmentat al servei els darrers anys. 
 
 
2. TASQUES 
 

Totes les tasques que duem a terme al Servei d’Informació responen a la nostra 
funció bàsica i a la nostra raó de ser: som el punt de referència i de confluència de la 
UIB perquè concentram informació acadèmica, administrativa, cultural i general tant de 
la UIB com de l’exterior; oferim assessorament i atenció personalitzada amb informació 
actualitzada, completa i fiable; i estam al servei dels usuaris i donam a conèixer la UIB 
a la societat en general amb diverses activitats de promoció. De fet, el Servei 
d’Informació és un espai obert adreçat a la comunitat universitària i a la societat en 
general, perquè pugui obtenir la informació pròpia de la Universitat de les Illes Balears i 
d’altres institucions de l’àmbit de l’educació i la cultura. 

La tasca que es duu a terme diàriament al Servei d’Informació es pot definir segons 
els nostres objectius en les àrees següents: 
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  Informar: 
o Donar informació completa, actualitzada i clara als usuaris. 
o Fer atenció personalitzada. 
o Ser un servei integral de la UIB: centralitzar tota la informació i ser el 

primer punt de referència i punt d’unió entre la societat i la Universitat. 
o Facilitar l’atenció als usuaris per diverses vies. 

  Orientar: 
o Organitzar i gestionar activitats d’orientació. 
o Elaborar i gestionar material informatiu per a l’orientació. 

  Promocionar:  
o Organitzar i gestionar la promoció de la UIB. 
o Gestionar el material promocional de la UIB. 

  Gestionar la informació: 
o Gestionar la difusió de la informació per diversos canals: Agenda, llistes 

de distribució, Ara interessa, Borses, publicacions diverses i elaboració 
de material, enviaments massius a universitats, centres universitaris, 
centres i punts d’informació juvenil... 

o Crear, gestionar i mantenir la pàgina web del Servei d’Informació. 
o Gestionar i mantenir la pàgina web de la UIB i d’altres serveis, 

departaments... 
 

Analitzem ara cada una de les àrees amb els aspectes més rellevants. 
 

2.1. Informar 
 

Una de les característiques de la nostra feina diària ve determinada per la tasca 
d’informar. Aquesta feina està condicionada bàsicament per la gran diversitat d’usuaris 
que tenim. Per tant, aquesta diversitat d’usuaris implica tenir informació preparada per a 
cada tipus d’usuari. Principalment tenim estudiants universitaris i altres membres de la 
comunitat universitària, professors i personal d’administració i serveis. Ara bé, també 
tenim moltes de demandes que vénen de l’exterior. Hem de pensar que el fet de ser el 
punt de referència i d’unió entre societat i Universitat implica estar en contacte directe i 
al servei de la societat en general.  

Part de la nostra feina s’adreça als alumnes i orientadors de centres d’ensenyament 
secundari. Però al llarg de l’any, hem pogut observar que han augmentat les demandes 
d’informació d’un altre tipus d’usuari: estrangers i gent adulta sense estudis que vol 
accedir a l’ensenyament superior per raons diverses o, simplement, que s’apropen a la 
Universitat per la seva oferta complementària (Universitat Oberta per a Majors, cursos 
d’Universitat Oberta, tallers, cursos d’estiu, etc.). Segurament aquest canvi és degut als 
canvis en la societat.  

D’altra banda, l’horari continuat, de 8 a 21 hores, i el fet de no tancar durant els 
períodes de vacances fan que l’afluència d’usuaris al Servei d’Informació sigui 
altíssima. 

 
Informació completa, actualitzada i clara als usuaris 

Els temes de les demandes que ens fan són molt variats. Algunes de les preguntes 
més freqüents són sobre l’accés a la Universitat, els estudis que s’ofereixen, els cursos 
de postgrau, cursos amb crèdits de lliure configuració, allotjament, beques, horaris, 
adreces i telèfons... De totes maneres, una de les demandes que va en augment és la de 
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cursos amb crèdits de lliure configuració, ja que els estudiants ens tenen com a punt de 
referència per a la informació sobre aquests cursos i, en molts de casos, per a la 
inscripció. Des del Servei d’Informació gestionam la borsa de cursos amb crèdits de 
lliure configuració, fem la inscripció de molts de cursos a través d’un formulari a la 
nostra pàgina web, repartim certificats d’assistència, etc. 

Dins la secció d’Altres s’inclouen consultes molt variades...; hem de dir que ningú 
no se’n va del nostre servei sense una resposta, ja que si ens demanen alguna cosa que 
no sabem, o que no correspon a la UIB, etc., adreçam la persona interessada al servei o 
institució on pot aconseguir la informació que necessita. 

L’augment dels usuaris es podria atribuir, bàsicament, a una sèrie de factors que ens 
han ajudat a donar a conèixer el nostre servei entre els estudiants:  

  Els cursos amb crèdits de lliure configuració mouen molts d’estudiants. Per tant, 
ens coneixen quan cerquen la informació, quan s’han d’inscriure o han de recollir el 
certificat d’assistència. A més, fem arribar a través de la llista de distribució d’alumnes 
informació sobre aquest tipus de cursos; per exemple, els informam dels cursos que 
passen per la darrera Comissió Acadèmica, etc.  

  Les activitats de promoció (les jornades Vine a la Universitat, les visites als 
centres de secundària, la presència en diverses fires, etc.) permeten als futurs estudiants 
entrar en contacte amb el Servei, conèixer-nos i convertir-se en usuaris habituals. 

  La ubicació i la senyalització. Aquests factors són molt importants per donar-nos 
a conèixer entre la comunitat universitària. A l’apartat de Recursos queda palesa la 
importància d’aquest fet i els canvis que es van introduint. 

  L’espai que oferim és acollidor i ens permet fer atenció personalitzada, que és el 
que cerquen la majoria dels usuaris.  

 

Tipus de demandes
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Recopilació de dades 
Una de les tasques que hem de dur a terme diàriament és la recopilació de dades. 

Per això, estam inclosos en diferents llistes de distribució (InfoSIOU, Infojove, Estudies 
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o Treballes, Becas.com) i consultam bases de dades per Internet. A partir del material 
aconseguit, completam les nostres carpetes d’autoconsulta i la Borsa de la UIB.  
 
El dia a dia 

Pel que fa a la temporalització de la nostra feina, hem de dir que el volum de 
demandes varia molt d’uns mesos a uns altres. Els mesos que solem tenir més gent són 
els mesos en què hi ha classes, però especialment els períodes de preinscripcions, 
matrícules, etc.  

Els mesos d’agost i de desembre són els més baixos, ja que no hi ha temes vigents 
(com accés, cursos, nous estudis, etc.). En general aprofitam els mesos en què hi ha 
menys afluència d’usuaris per planejar i organitzar les activitats de promoció que 
realitzam cada any, i per gestionar temes interns (recopilació i classificació 
d’informació, etc.).  

 
Facilitam l’atenció als usuaris 

Els usuaris ens poden adreçar les consultes per diverses vies: personalment, 
telefònicament, per correu postal, per fax i per correu electrònic. Per tant, no s’han de 
desplaçar innecessàriament i sempre tenen resposta. Una altra facilitat que donam és no 
tenir restriccions horàries. És a dir, que mentre el SI està obert, els atenem, no tenim un 
horari específic d’atenció al públic. Ens poden trobar de 8 a 21 hores. Segurament, 
aquest és un dels motius pels quals tenim tantes de demandes. 

El nombre total de demandes ateses és de 54.073. Les vies que han augmentat 
especialment són la telefònica i el correu electrònic. 

 
a) Personalment 

El nombre de demandes que hem atès personalment al llarg de l’any acadèmic 
2006-2007 ha estat de 23.243. Hem de tenir en compte que aquesta quantitat no 
reflecteix el gran nombre de persones que diàriament passen pel Servei d’Informació 
només per fer consultes a Internet, per llegir la premsa del dia o publicacions 
especialitzades, o per fer servir el material d’autoconsulta... 

La majoria d’usuaris que vénen personalment al SI són estudiants del campus, però 
també vénen molts de joves preuniversitaris, sovint acompanyats dels pares, sobretot 
durant els mesos previs a l’accés a la UIB. Un altre tipus d’usuari que ha anat en 
augment els darrers anys ha estat l’estudiant estranger que vol iniciar o continuar els 
estudis a la UIB, fruit dels fluxos migratoris que viu la nostra societat. Sovint aquests 
usuaris requereixen molta més atenció perquè la informació que necessiten és bastant 
complexa. 

També hi ha molt d’interès d’estudiants que han conegut la UIB a través de 
programes d’intercanvi per continuar-hi els estudis universitaris. 
 
b) Telefònicament 

El nostre número de telèfon està molt difós entre els estudiants, ja que figura en un 
lloc destacat en la majoria de fulls informatius, guies, etc., que publica la UIB. D’altra 
banda, és el número que es dóna com a referència per aconseguir més informació als 
anuncis a la premsa, etc. 

Al llarg d’aquest curs 2006-2007, al SI hem atès 20.988 telefonades que demanaven 
informació. 
 
c) Per correu postal i fax 
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Al llarg dels anys cada vegada hem tingut menys demandes d’informació per correu 
postal i per fax, mitjans que s’han vist substituïts en gran part pel correu electrònic. Així 
i tot, hi ha una sèrie d’enviaments que fem periòdicament utilitzant aquests mitjans: 

  Cada curs enviam a totes les oficines d’informació de les universitats de l’Estat 
espanyol un exemplar de la Guia d’accés, els fullets de la Universitat d’Estiu, i a més, 
tots els fullets que van sortint sobre els estudis a la UIB (Estudia a la UIB, fullets 
d’estudis, etc.). 

  Cada dues setmanes (o més prest si és necessari) enviam a tots els centres 
universitaris dels pobles, a les seus universitàries de les altres illes i a les oficines 
d’informació juvenil, tots els fullets, cartells, etc., que hagin sortit amb informació 
d’activitats de la UIB. 

Així i tot, de vegades encara rebem demandes d’informació escrita de particulars, 
departaments d’orientació i oficines d’informació juvenil d’altres comunitats 
autònomes, organitzadors de fires i mostres sobre educació superior, etc.  

Quan utilitzam més el fax és per rebre les inscripcions de les jornades que 
organitzam o gestionam.  

Al llarg del curs 2006-2007 hem enviat 1.743 cartes per correu postal i 202 per fax. 
 
d) Per correu electrònic 

A través del correu electrònic ens arriba molta de la informació que després 
processam, classificam o distribuïm. En molts de casos aquesta distribució de la 
informació es fa també mitjançant el correu electrònic, responent les demandes que ens 
arriben per aquesta via i enviant missatges a les llistes de distribució. 

Al SI responem diàriament les demandes que arriben a la bústia de la web de la 
UIB (informacio@uib.es). Els missatges que arriben demanant informació es compten 
per desenes i arriben de tot el món. A més, constitueixen un indicador molt útil per 
orientar-nos en la nostra tasca. Per exemple, de vegades observam que una informació 
que és a la web resulta difícil de trobar, i per això en canviam la ubicació; o de vegades, 
hem tingut moltes demandes sobre un tema que no coneixíem i que hem hagut de 
preparar...  

Aquest any acadèmic 2006-2007 hem contestat 7.897 missatges de correu 
electrònic. 
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e) L’autoconsulta 

El SI disposa de material d’autoconsulta i vuit ordinadors que permeten accés 
gratuït a Internet per fer recerques d’informació. A part d’augmentar el nombre 
d’ordinadors, enguany tots tenen lector de targeta, cosa que permet imprimir a les 
copisteries del campus. Per això, i pel fet que a l’edifici Ramon Llull no hi ha aules 
d’ordinadors, el SI s’ha convertit en un lloc de trobada per organitzar treballs, fer 
recerques puntuals d’informació, etcètera. 

El material d’autoconsulta és majoritàriament d’elaboració pròpia (bases de dades, 
dossiers informatius...) però, a més, també hi ha publicacions, guies, revistes 
especialitzades, informació d’altres universitats, etc.  

Tota la informació disponible al SI està classificada en carpetes temàtiques, que els 
usuaris poden consultar directament. Normalment ens fan la consulta i després els 
indicam on poden trobar la informació. Adesiara, anam reestructurant aquestes carpetes 
per oferir la informació de manera més clara i fàcil.  

Els dos expositors ens han permès oferir d’una manera més ordenada i agradable 
els fullets dels estudis que es poden fer a la UIB, els tríptics dels cursos que 
s’organitzen, els serveis que ofereix la UIB, etc. A més, ens han servit per tenir el servei 
més organitzat i ordenat. Fins i tot, els hem utilitzat per assistir a les fires. Així era molt 
més agradable consultar la informació que teníem perquè estava més ben organitzada i 
era més fàcil de trobar. 
 
2.2. Orientar 
 
Organitzar i gestionar activitats d’orientació 

 
Bona part de la feina que fa el SI està relacionada amb l’orientació adreçada als 

nous estudiants. Les activitats que realitzam en aquest àmbit es poden resumir en les 
accions següents: 

•  Organització d’activitats d’orientació sobre la UIB 
•  Elaboració i gestió de material informatiu 
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L’organització i la gestió d’aquestes activitats és una de les accions que ens ocupa 

més temps de la nostra feina. Les activitats que organitzam i/o gestionam són: 
 
a) Col·laboració i gestió del programa La UIB amb tu 
A principis de gener vàrem publicar en col·laboració amb el POTU una 

programació única d’activitats d’orientació adreçada als estudiants de secundària per 
donar-los a conèixer la Universitat i motivar-los per continuar estudiant i formant-se. 
Des del SI ens vàrem encarregar de gestionar i difondre aquest programa, a través del 
qual s’oferien activitats molt diverses: conferències de motivació, sessions informatives 
d’accés, col·loquis, conferències de divulgació, visites, el programa Vine a la 
Universitat. 

Vàrem difondre la informació d’aquest programa a tots els centres de secundària, 
als centres estrangers, als centres concertats que fan ESO i batxillerat, als CEPA i a les 
escoles d’art de les Illes i als centres universitaris.  

En total vàrem tenir 86 peticions: 28 conferències de motivació, 25 sessions 
informatives d’accés, 21 visites al campus, 6 conferències de divulgació i 6 demandes 
per fer l’itinerari ambiental. 

La tasca de gestió d’aquest programa ha consistit a preparar la informació, fer-ne la 
difusió i gestionar totes les peticions.  

 
b) Xerrades als centres d’educació secundària 
Dins el programa La UIB amb tu hem ofert dos tipus de sessions informatives als 

centres d’educació secundària: 
•  Sobre accés i estudis a la Universitat. Hem realitzat entre els mesos de gener 

i abril 24 sessions a Mallorca. A Eivissa, Formentera i Menorca férem 17 
sessions informatives dins les jornades de Portes Obertes que organitzen les 
seus universitàries. 

•  Sobre la Universitat i els seus serveis. Hem realitzat 20 sessions a Mallorca, 
de les quals dues d’elles anaven adreçades a pares i mares. 

Més de 2.000 alumnes han acudit a aquestes sessions informatives. 
 

c) Organitzar i gestionar el programa Vine a la Universitat  
Cada any se celebren les jornades Vine a la Universitat per a estudiants, amb 

l’assistència de quasi cinc mil estudiants preuniversitaris. Aquestes jornades s’adrecen 
als alumnes de segon curs de batxillerat i cicles formatius de grau superior de tots els 
centres de les Illes Balears.  

Al campus universitari hem celebrat les jornades els dies 16 i 23 de març hi han 
participat 3.728 alumnes que han pogut visitar el campus, participar a les conferències 
d’orientació dels diversos estudis de la UIB a càrrec de professors especialitzats en la 
matèria, i en altres activitats que s’ofereixen perquè coneguin millor el campus i els 
estudis que ofereix la UIB.  

El SI s’ocupa de tot el procés d’organització: contactar amb els centres de 
secundària i inscriure’ls, demanar als degans i directors que designin els professors que 
s’han d’ocupar de fer les sessions informatives, demanar als serveis que proposin 
activitats complementàries, coordinar tota aquesta programació, preparar les carpetes 
amb material informatiu que es donen a cada estudiant… El balanç d’aquesta activitat 
és molt positiu. Per a la majoria d’estudiants és la primera vegada que vénen al campus, 
i tenen ocasió d’escoltar les explicacions d’un professor sobre els estudis que els 
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interessen, i a més, poden visitar els serveis amb algú que els guia (per exemple, les 
instal·lacions esportives, les biblioteques…). 

Fins i tot, cada any cream una pàgina web destinada a aquest programa a través de 
la qual els centres, i tothom en general, poden consultar el programa de la jornada, el dia 
que té assignat cada centre, l’objectiu de la jornada, etc.: <www.uib.es/lauibambtu07/>. 
També hi ha un formulari d’inscripció que poden emplenar i enviar en línia. Des del 
Servei ens encarregam de dissenyar, crear i gestionar aquesta pàgina i de fer les 
inscripcions. També s’han fet les xerrades sobre consideracions generals dels estudis, a 
través de les quals s’ha explicat l’estructuració dels plans d’estudis, els crèdits i s’ha 
introduït el tema de l’espai europeu d’educació superior. 

A les seus d’Eivissa i Formentera i de Menorca vàrem celebrar aquestes jornades 
els dies 19, 20, 21 i 22 de febrer a la Seu d’Eivissa i Formentera, i el personal del SI va 
impartir 9 sessions informatives sobre l’accés a la Universitat; i els dies 12, 13 i 14 de 
febrer a Menorca, amb un total de 8 sessions. Hi ha participat més de 500 alumnes 

En aquest cas, vàrem programar conjuntament les jornades amb les seus 
universitàries. L’objectiu de les jornades era apropar-los la Universitat i, en especial, 
donar-los a conèixer la Seu universitària. Per això, a part de la sessió informativa que 
els vàrem fer, també varen poder conèixer de primera mà el funcionament de la Seu, els 
serveis que se’ls ofereixen, els estudis que s’hi imparteixen, la modalitat de Campus 
Extens, etc.  

Les jornades Vine a la UIB per a professors s’adrecen als professors de 
secundària, especialment de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i a 
orientadors de tots els centres de Mallorca. L'objectiu d'aquesta jornada ha estat establir 
contacte entre el professorat de secundària i el professorat universitari i posar-lo al dia 
de les novetats de les facultats i escoles de la UIB. Vàrem establir un programa específic 
per a ells: lliurament de material, benvinguda institucional, visita a la facultat o escola 
específica (explicació dels estudis, presentació de les línies de recerca principals, 
col·loqui i recorregut pel centre). Al SI ens hem encarregat d’organitzar i coordinar 
aquestes jornades, a més de fer la inscripció i els certificats pertinents als assistents. 
Hem tingut més de 40 assistents. 

 
d) Col·laborar amb les jornades d’acolliment 
A finals de setembre es varen dur a terme unes sessions d’acollida per als alumnes 

de nou ingrés a la Universitat. Vàrem participar-hi amb una taula informativa on els 
alumnes podien disposar de material i fer-nos qualsevol tipus de consulta. 
 

f) Quarta jornada La Universitat us Informa  
Enguany hem organitzat la quarta jornada La Universitat us Informa. S’ha celebrat 

el dia 17 de novembre de 2006. L'objectiu d'aquesta jornada és posar al dia els 
orientadors i informadors dels canvis que s'han produït a la Universitat i també presentar 
algunes eines útils per a totes les persones que informen i orienten els futurs estudiants 
universitaris. Alguns dels temes que s’han tractat són: l’orientació que dóna el Servei 
d’Informació als futurs estudiants, l’accés a la Universitat, l’espai europeu d’educació 
superior, la percepció que té el personal universitari de l’alumnat de secundària, etc.  

Aquesta jornada anava adreçada a orientadors de centres d’educació secundària, 
responsables de les oficines d’informació juvenil i de centres universitaris i persones 
interessades en el tema d’informació sobre estudis universitaris. 

En la presentació de ponències hi va participar la responsable del Servei 
d’Informació, Margalida Mas, amb la ponència La UIB amb tu: valoració i propostes. 
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En total hi varen assistir 121 persones, algunes de les quals hi participaren per 
videoconferència des de les seus universitàries d’Eivissa i Formentera (15) i de Menorca 
(11). 

Per fer difusió de la jornada, vàrem crear una pàgina web. En aquesta pàgina 
<www.uib.es/informa> hi havia una explicació de la jornada, el programa i el formulari 
d’inscripció que ens havien d’enviar per poder tenir un control d’assistència. A més, 
enviàrem missatges a les llistes de distribució, una carta a cada centre de secundària, 
etc. 

Per completar la informació que es va donar als assistents (també als de les seus), 
els preparàrem una carpeta amb material divers de la Universitat: DVD, Guia de 
serveis, punts de llibre, postals, adhesius, bolígraf, etc. També se’ls va repartir molt de 
material a cada una de les sessions.  

A més d’organitzar i coordinar la jornada, des del Servei d’Informació també hem 
presentat l’orientació que es dóna als futurs estudiants i hem preparat el material 
informatiu per als assistents. 

 
g) II Jornada Educació Secundària-Universitat 
El Servei d’Informació també va participar en l’organització i la inscripció a la II 

Jornada Educació Secundària-Universitat: La transició a la Universitat, fets i 
perspectives, juntament amb el POTU. Aquesta jornada va tenir lloc el dia 7 de març de 
2007. 

Estava destinada a crear un espai de participació i de relació dels principals 
col·lectius implicats en els processos d’orientació i transició a la Universitat, i es va 
aconseguir una gran participació (157 persones de totes les illes). 
 
Preparació de material informatiu 
 

Una manera de difondre la informació de la Universitat i poder orientar és 
mitjançant material informatiu. Per això, des del Servei d’Informació ens encarregam de 
l’elaboració d’aquest tipus de material. Col·laboram en la preparació d’algunes 
publicacions pròpies de la UIB i, d’una altra banda, elaboram també material informatiu 
per a la web de la UIB i concretament per penjar a la nostra pàgina 
(www.uib.es/informacio).  

 
El curs acadèmic 2006-2007 ens hem encarregat d’elaborar les publicacions 

següents: 
•  Actualitzar una part de la Guia d’accés, que es dóna a tots els estudiants de 

secundària. Concretament, hem actualitzat l’apartat d’estudis en altres 
universitats de l’Estat espanyol, classificat en estudis de cicle curt i de cicle 
llarg, el directori d’universitats, accessos a segon cicle, la informació sobre 
allotjament a les Illes Balears i a fora i el directori dels principals serveis 
adreçats als alumnes. 

•  La UIB amb tu. Hem col·laborat també en l’edició del fullet informatiu 
general sobre els estudis que es poden cursar a la UIB, de la mateixa 
manera que hem col·laborat en la publicació de l’oferta única d’activitats 
de La UIB amb tu. 

•  Fullet dels estudis de la UIB amb els itineraris d’especialització i els 
diplomes universitaris. Hem fet aquest fullet informatiu per repartir als 
assistents a les sessions informatives que hem fet als centres de secundària 
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i a les visites al campus. Quan fem aquestes sessions encara no s’ha 
publicat la informació completa per al pròxim curs i per això hem fet 
aquest fullet. 

•  Presentacions en PowerPoint de les sessions informatives sobre accés i 
sobre la universitat. Hem fet aquestes presentacions per tenir de manera 
organitzada i estructurada tota la informació que anam explicant a les 
sessions informatives per als alumnes de secundària i per als majors de 25 
anys. Per tant, hem elaborat tres presentacions, una per a cada tipus 
d’accés. 

 
2.3. Promocionar 
 
Organitzar i gestionar activitats de promoció 
 

Dins l’àrea de promoció realitzam activitats molt diverses com ara: 
•  Organització d’activitats de promoció de la UIB 
•  Elaboració de material promocional de la UIB 
•  Gestió del material promocional de la UIB 
•  Gestió de material divers per a congressos, esdeveniments... 
•  Assistència i coordinació de fires 

 
a) Organització d’activitats de promoció de la UIB 

 
Una de les principals accions que fem de promoció de la UIB és l’organització i la 

gestió de visites concertades al campus. 
Durant l’any acadèmic 2006-2007, especialment entre els mesos de febrer i maig, 

hem fet visites guiades pel campus per als centres de secundària, els qual les demanen a 
través del programa La UIB amb tu. Des del SI ens hem encarregat d’organitzar les 
visites en funció del nombre de visitants i adaptades als seus interessos. De totes 
maneres, i amb la perspectiva de l’experiència, tenim la intenció amb vista al pròxim 
any d’especialitzar-les una mica més i modificar alguns recorreguts. L’objectiu 
d’aquestes visites és donar a conèixer els serveis i les activitats de formació i recerca 
que es duen a terme a la UIB i, especialment, motivar els alumnes que vénen perquè 
continuïn estudiant. 

Hem realitzat 21 visites amb uns 800 visitants aproximadament. 
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b) Elaboració de material promocional de la UIB 
 

•  Postal de la borsa. És una postal que explica les borses de la UIB: de 
beques, de cursos amb crèdits de lliure configuració, d’habitatge, de llibres 
de segona mà, de premis, tauler d’anuncis. 

•  Punt de llibre. Una altra manera de difondre la Universitat és a través del 
punt de llibre del SI, en el qual es troben el telèfon, l’adreça, el correu 
electrònic... 

•  Carpeta i bolígraf: oferim aquest material als alumnes que participen a les 
jornades Vine a la Universitat 

 
c) Gestió de material promocional de la UIB 
Una altra de les tasques que duem a terme és gestionar el material informatiu i 

promocional. El material que gestionam és molt divers i va adreçat a activitats que 
organitza o en les quals participa la Universitat. Algunes d’aquestes activitats són: 
visites d’estudiants a la UIB, visites als centres de secundària, jornades, congressos, 
estades de professors visitants, estudiants de fora, fires... Hem gestionat una 
cinquantena de peticions de material per a 3.300 persones aproximadament. 

El material que hem gestionat és el següent: 
   Material del SI: postal de la borsa, punt de llibre del SI, bolígraf, La UIB 
amb tu (fullet general dels estudis, carpetes Vine a la Universitat). Aquest 
material va destinat a donar a conèixer i presentar el nostre servei. Aquest 
material cada any s’actualitza. I va orientat principalment al programa Estudia a 
la Universitat. Encara que també en fem difusió en gairebé totes les visites, fires, 
congressos...  
   Material del POTU: 
•  ExpoUIB: es tracta d’una exposició de set plafons informatius sobre la 

Universitat. N’hi ha un joc a cada seu universitària i dos jocs al Servei 
d’Informació. Ens hem encarregat de distribuir l’exposició als centres que ho 
han demanat. Hem gestionat 6 sol·licituds entre centres de secundària, 
centres universitaris i algunes fires concretes, la qual cosa implica controlar 
les entrades i sortides de l’exposició. Tot i que enguany s’ha ofert a tots els 
centres d’educació secundària i a centres universitaris, han disminuït les 
peticions. 
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•  Cartells de benvinguda. Són uns cartells de benvinguda per als estudiants 
que vénen a les jornades Vine a la Universitat i els que s’han d’examinar de 
selectivitat. Al Servei disposam dels que es col·loquen al campus i ens 
encarregam de coordinar-ne la col·locació. 

•  Clauers 
  Material de la UIB: 
•  Fullets d’estudis. De la majoria dels estudis que s’imparteixen a la UIB hi ha 
un fullet informatiu que explica què és cada estudi, quines sortides professionals 
té, què s’hi estudia... Aquests fullets són molt útils per donar difusió dels estudis 
de la UIB, especialment en el cas de les fires. 
•  Fullet general d’Estudia a la Universitat. Estudia a la UIB (el coneixem com a 
«paó»). És un fullet general de la UIB que explica els estudis universitaris i els 
crèdits, què t’ofereix la UIB i els motius pels quals convé aprofitar la nostra 
universitat. 
El material de què disposam per a les fires és: clip de plàstic de la UIB, etiquetes 

imantades, caramels, llapis de fusta de la UIB, clauers, punts de llibre diversos 
(del Servei Lingüístic, de l’Herbari Virtual, etc.). 

El material de què disposam per a altres activitats és: 
•  Bosses de cotó amb anses de la UIB: per a alumnes matriculats a primer curs. 

Hem donat 256 bosses a alumnes de nou ingrés. 
•  Carpetes de la UIB: per a activitats concretes, especialment congressos.  
•  Camisetes de màniga curta de la UIB: per a alumnes col·laboradors en les 

accions desenvolupades pel Servei d’Informació i en el marc del pla d’acció del 
POTU i per a professors de secundària que hi participin. 

•  Capsetes de pinturetes de la UIB: per a nins i nines fins a 10 anys que 
participen a fires, visites, etc. 

•  Plafons institucionals: són dos plafons promocionals de la UIB que serveixen 
per muntar els estands institucionals a les fires. Els eslògans d’aquests plafons són 
«A la UIB de tu a tu» i «A les Illes estam preparats». 

•  Plafó del Servei d’Informació: du l’eslògan “Jo SI, i tu?” que ens acompanya   
  a les activitats en les que participam (sessions informatives, jornades, actes 
diversos ...) 

 
d) Gestió de material divers per a congressos, esdeveniments... 
També ens hem encarregat de gestionar material divers per a congressos i 

esdeveniments concrets que s’han celebrat a la UIB. Per això, sol·licitam material a 
l’Oficina d’Informació Turística de Palma i del Consell Insular de Mallorca. A 
continuació trobareu una relació del material que hem gestionat: mapes de Palma; 
mapes de Mallorca; fullet d’agrorutes de Mallorca, revista de L’altra Mallorca en 
català, castellà i anglès; fullets de restaurants, excursions, museus, oficines d’informació 
turística, cafès... 

 
e) Assistència i coordinació de fires 
Quan la UIB decideix tenir un estand en una fira, el personal del Servei 

d’Informació s’ocupa d’atendre’l: fa la publicitat prèvia a través dels seus mitjans i 
contactes, hi fa l’atenció al públic i subministra el material informatiu i promocional 
adient al perfil del públic de la fira. A més, ens encarregam de la coordinació tècnica de 
la presència institucional de la UIB en fires, de manera que des del nostre servei estam 
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més implicats en aquestes activitats. Per això, un any més, hem assistit a diverses fires i 
hem col·laborat amb la preparació de material per a altres fires com per exemple la Fira 
Jove de Campos, Aula Madrid, etc. Pel que fa a la coordinació que hem fet de fires, es 
tracta bàsicament de sol·licitar material de tots els serveis de la UIB. Pensam que a 
l’estand institucional hi ha d’haver una representació de tota la institució. És per això 
que sol·licitam tot aquest material. Enguany hem assistit a les fires següents: Fira Futur 
Jove, Fira de la Ciència (a Menorca i a Palma) i Fira del Llibre.  

En totes les fires vàrem demanar un punt de xarxa per tenir tota la informació de la 
Universitat a mà i actualitzada. D’aquesta manera, podíem atendre qualsevol demanda 
d’informació com si el SI només s’hagués traslladat de lloc. És a dir, que oferíem un 
servei bastant semblant al que donam al campus. A més, instal·làrem un ordinador 
perquè els usuaris poguessin consultar la informació de la UIB a través de la pàgina 
web. Aquest sistema d’oferir informació és molt pràctic i, a més, habitua la gent a trobar 
tota la informació que genera la Universitat a través de la web. D’altra banda, demostra 
que la Universitat es preocupa de tenir tota la informació actualitzada, completa i que 
tot allò que treu és fiable i de qualitat.  

També vàrem poder disposar d’un telèfon mòbil de la Universitat per comunicar-
nos amb la resta de personal del Servei i per poder resoldre qualsevol problema des 
d’allà on érem. 

L’objectiu de l’assistència a les fires és acostar-se a les persones interessades en 
general i informar-los de les possibilitats que ofereix la UIB en ensenyament superior. 

 
Fira Futur Jove 

Aquesta fira es va celebrar a l’aeroport de Son Sant Joan (recinte firal de Palma) els 
dies 15, 16 i 17 de febrer de 2007. Enguany cal destacar les següents novetats: 

•  L’empresa Trui Espectacles ens va fer un estand de disseny. 
•  S’ha organitzat un sorteig d’un ordinador portàtil entre els estudiants d’ESO, 

batxillerat i de CFGS. 
El Servei d'Informació hi participà en representació de la Universitat de les Illes 

Balears amb l'objectiu d'acostar-se als joves i a les persones interessades en general i 
informar-los de les possibilitats que ofereix la UIB en ensenyament superior. 

 

 
 
Fira de la Ciència 
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La Fira de la Ciència s’ha celebrat els dies 8, 9 i 10 de març de 2007 a Maó 
(Menorca) i els dies 29, 30 i 31 de març de 2007 a la terminal A de l’aeroport de Palma. 
A Mallorca vàrem disposar del mateix estand de disseny que a la Fira Futur Jove, i per 
motivar als participants a conèixer la universitat vàrem organitzar les següents 
activitats: 

•  Pintam amb la UIB: activitat adreçada a nins i nines fins a 10 anys. Es 
tractava de crear un dibuix partint dels símbols de la universitat: ona i lluna. 
Per poder desenvolupar aquesta activitat vàrem comprar mobiliari i material 
adequat. 

•  Endevina: activitat adreçada a joves. Mitjançant un joc, endevinar estudis, 
serveis, ... de la UIB. 

•  Sorteig d’un ordinador portàtil 
A la fira de Menorca no hi va poder assistir el personal del Servei, per la qual cosa 

hi vàrem enviar dues alumnes col·laboradores que atenien l’estand amb l’ajuda del 
personal de la Seu de la UIB a Menorca.  
 
Fira del Llibre 

Un any més, el Servei d’Informació ha col·laborat en l’estand de la Universitat a la 
Fira del Llibre. L’edició d’enguany es va celebrar del dia 25 de maig al 3 de juny de 
2007 al Parc de ses Estacions de Palma. Vàrem compartir l’estand amb el Servei de 
Publicacions i Intercanvi Científic. Ens vàrem encarregar de donar informació a la gent 
interessada. Les peticions més comunes foren: cursos d’estiu, cursos d’espanyol, UOM, 
preinscripció, accés a la Universitat per als majors de 25 anys i per a estudiants amb 
estudis estrangers. 

El material promocional va tenir moltíssim d’èxit, els punts de llibre, els caramels, 
les etiquetes imantades, els fullets d’estudis... 
 
f) Sorteig d’un ordinador portàtil 

El Servei d’Informació ha organitzat el sorteig d'un ordinador portàtil Toshiba 
Satellite A110-179 (per gentilesa de la CAM) entre els alumnes d’ESO, de Batxillerat i 
de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior que hagin encertat diverses 
preguntes sobre la Universitat de l'enquesta que se'ls va lliurar a alguna de les activitats 
de promoció que fa la UIB. 

Aquestes enquestes es varen  repartir a les fires (Futur Jove, Fira de la Ciència i 
Fira del Llibre), a les sessions informatives que fa la UIB als centres de secundària, a les 
visites al campus...Varen participar uns 2.000 alumnes. 

El sorteig es va celebrar el dia 25 de juny de 2007 i el lliurament va tenir lloc el 
dia 28, a l’edifici Son Lledó. La guanyadora del sorteig fou na Margalida Mateu 
Cantallops, estudianta de primer de batxillerat de l'IES Sa Pobla.  

A l’acte varen assistir la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB; la 
senyora Margalida Mas, responsable del Servei d'Informació i el senyor Diego José 
Hidalgo, director de l'oficina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al campus 
universitari. 
 
 
2.4. Gestionar la informació 
 
a) Gestionar la difusió de la informació 
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Una tasca molt important és difondre la informació sobre la Universitat perquè 
arribi al major nombre de persones. A part d’atendre les demandes que ens adrecen els 
usuaris, fem una important tasca de difusió activa de la informació. Això suposa 
estudiar cada nova informació que va sorgint per veure primer de tot a qui pot interessar 
(per definir el perfil de l’usuari) i en segon lloc quina és la millor manera de fer-la-hi 
arribar (per decidir la via de difusió més efectiva).  

El web de la UIB constitueix, evidentment, la principal eina de difusió de la 
informació, però també hi ha altres recursos i mitjans que fem servir habitualment. 
Podem destacar-ne els següents: 

•  Enviaments selectius d’informació 
•  Llistes de distribució 
•  L’Agenda 
•  Ara interessa 
•  Borses 

 
Enviaments selectius d’informació 

Cada dues setmanes enviam als vint-i-cinc centres universitaris i a les dues seus una 
selecció de la informació més destacada que ens ha arribat. També els procuram 
subministrar tot el material informatiu de la UIB que es va publicant.  

D’altra banda, també fem enviaments puntuals als punts d’informació jove, casals 
de joves, centres d’educació secundària, col·legis professionals, etc. Aquests enviaments 
es fan quan hi ha informació específica que els pot interessar o quan tenim material que 
els podem oferir.  

D’altra banda, tenim un contacte constant amb les oficines d’informació de les 
altres universitats de l’Estat espanyol, a través d’unes llistes de distribució de RedIRIS i 
també amb enviaments postals. Així doncs, ens ocupam cada any d’enviar a totes les 
universitats informació de caràcter general, com ara els terminis de preinscripció i 
matrícula, la Guia d’accés, la informació sobre la implantació de nous estudis, els 
cursos d’estiu, etc. 

 
 
Llistes de distribució 

Una de les vies de difusió d’informació més efectives sol ser el correu electrònic, 
per això estam autoritzats per fer enviaments massius a través de llistes de distribució.  

Tenim una llista de distribució pròpia, <info_uib@uib.es>, on estan inscrits els 
departaments d’orientació dels centres de secundària, els serveis d’informació juvenil 
dependents d’ajuntaments i Govern balear, alguns centres d’educació d’adults, i altres 
institucions dedicades a informar, orientar o impartir estudis. A través d’aquestes llistes 
podem tenir tots els professionals de la informació al dia de les novetats de la 
Universitat (terminis de sol·licitud de plaça, nova normativa, cursos d’estiu, etc.).  

També fem servir molt sovint la llista de distribució on s’inclouen tots els centres 
universitaris dels pobles i les seus universitàries de Menorca i Eivissa-Formentera, 
<cun-uib@uib.es>. Alguns d’aquests centres realitzen tasques administratives 
(matrícula, registre, etc.), i d’altres no, però el que sí que fan tots és oferir informació 
sobre la UIB als estudiants universitaris i preuniversitaris. Així doncs, ens interessa 
molt que disposin de tota la informació necessària ben actualitzada. Els enviam tots els 
missatges de la llista que hem comentat abans, i també informació més específica o 
administrativa, com per exemple les modificacions del Reglament acadèmic, els 
terminis d’ampliació de matrícula, anuncis de cursos, etc. 
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També ens encarregam d’enviar missatges a la llista de distribució del personal 
docent i investigador (uib-pdi@uib.es), del personal d’administració i serveis (uib-
pas@uib.es),  del personal docent i investigador de les escoles adscrites i dels alumnes 
(classificades en facultats i escoles).  

Aquest curs 2006-2007 hem enviat 1.743 missatges a les llistes de distribució. 
 
L’Agenda 

El SI reuneix tota la informació sobre cursos, conferències, jornades... que 
s’organitzen a la UIB. Tots aquests actes s’anuncien a l’Agenda, al web de la UIB, que 
és una eina ideal per posar a l’abast de tothom una programació detallada i actualitzada 
de totes les activitats que s’organitzen a la UIB. 

El nombre d’actes que s’anuncien a l’Agenda al llarg del curs és altíssim. El 
requisit per poder-hi figurar és que ho hagi organitzat, o hi hagi col·laborat en 
l’organització, un òrgan o unitat organitzativa de la Universitat, tant acadèmica o de 
recerca com administrativa. Al dia d’avui, a finals de juliol, a l’Agenda hi ha anunciades 
126 activitats, i al llarg del curs 2006-2007 hi hem inserit 1.468 actes. 
 
Ara interessa 

Un altre apartat molt important de la pàgina web de la Universitat és el que es diu 
Ara interessa, que també ens encarregam de gestionar i actualitzar. La informació que 
es pot incloure en aquest apartat ha de ser aprovada pel Rector o per un vicerector. A 
més, ha de ser informació actualitzada i molt destacada del moment, com ara els 
terminis de preinscripció, les notes de selectivitat, llistes d’admesos, publicacions de 
decrets que afecten la Universitat... 
 
Borses 

També ens encarregam de la gestió de la Borsa de la UIB: borsa d’habitatge, borsa 
de cursos amb crèdits de lliure configuració, borsa de beques, borsa de premis, tauler 
d’anuncis i borsa de llibres de segona mà. Trobareu les entrades que hem fet a l’apartat 
d’estadístiques. 
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b) Gestió i manteniment de la web del Servei d’Informació 
 

Una de les tasques diàries que duem a terme és la gestió, el manteniment i la 
coordinació del contingut de la pàgina web. La pàgina web s’ha convertit en una de les 
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eines més utilitzades per a la difusió de la informació, per això és molt important tenir-
ne cura constantment.  

A la nostra pàgina tenim informació sobre el servei (directori, horaris, objectius, 
memòries, activitats, etc.) però també informació d’interès per als nostres usuaris. Així i 
tot, incloem sempre un apartat per a la informació més destacada del moment; per 
exemple: preinscripció, matrícula, cursos, beques, jornades, etc. 

Dins l’apartat d’activitats hem afegit un formulari a través del qual els interessats 
ens envien les seves dades per incloure-les a la llista de distribució info_uib. D’aquesta 
manera, reben informació de darrera hora, com ara de l’oferta de nous estudis, cursos 
d’interès, informació d’accés, etc. 

Un apartat de la pàgina que rep moltes consultes és el d’informació acadèmica, on 
els usuaris poden trobar informació sobre estudis de la UIB i d’altres universitats, dates 
de preinscripció de totes les universitats de l’Estat espanyol, directoris, etc. 

També hi ha un apartat d’enllaços d’interès (sobre beques, treball, voluntariat, 
viatges, idiomes, etc.) que molts d’usuaris consulten. A més, un indicador de l’èxit 
d’aquesta pàgina és la sol·licitud freqüent d’inserció d’enllaços que ens fan empreses. 
Constantment rebem sol·licituds d’empreses que estan interessades per aparèixer en 
aquesta llista d’enllaços d’interès. Una vegada analitzada la pàgina web en qüestió, 
decidim si l’hem d’incloure o no. 

Un apartat que hem ampliat és el de material, a través del qual tenim tres formularis 
de petició de material: un per a material informatiu i promocional de la UIB, un altre per 
a l’ExpoUIB i un per al DVD. A través d’aquests formularis els interessats ens fan 
arribar les sol·licituds i s’agiliten els tràmits.  

D’altra banda, seguim mantenint l’apartat de suggeriments perquè ens serveix per 
millorar i modificar el servei. A través d’un formulari els nostres usuaris ens poden fer 
arribar les queixes, els suggeriments, comentaris, etc., sobre el servei. És una eina molt 
útil per poder avaluar la nostra feina. 

Finalment, l’apartat que darrerament ha tingut molt d’èxit és un formulari a través 
del qual es poden fer inscripcions a cursos. Des de sempre ens hem encarregat de fer la 
inscripció de molts de cursos. Aquesta feina ens ocupava molt de temps, i vàrem pensar 
que havíem d’actualitzar aquest servei; de manera que, creant aquest formulari, hem 
agilitat la feina i pensam que hem millorat la qualitat del servei. Enguany hem aprofitat 
aquest formulari per fer la inscripció de 19 cursos amb un total de 1.672 inscrits. 

És interessant destacar que tenim la pàgina disponible en català, espanyol i anglès, 
aquestes dues darreres versions les anam ampliant a mesura que tenim les dades 
traduïdes. 
 
c) Gestió i manteniment de la pàgina web de la UIB i d’altres serveis, 
departaments... 

Al mes de desembre es va posar en marxa la nova pàgina web. El Servei 
d’Informació ha tingut un paper molt important en aquest projecte de renovació i, en 
aquests moments, treballa conjuntament amb el Centre de Tecnologies de la Informació 
per dur a terme una reestructuració del contingut de la nova pàgina.  

D’altra banda, al llarg d’aquest curs hem continuat centrant-nos en l’organització de 
la informació a la web, per tal d’aconseguir que sigui encara més clara i funcional, de 
manera que qualsevol persona que hi accedeixi pugui trobar amb facilitat i rapidesa la 
informació que necessita. Així és que la nostra tasca principal és introduir els continguts 
de la web de la UIB i anar adaptant i millorant l’estructuració d’aquests continguts. 
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Hem seguit mantenint els continguts d’algunes pàgines de departaments, serveis..., 
de les quals ens encarregam des de cursos passats. En la majoria d’aquestes pàgines no 
sols ens hem ocupat de la part d’actualització dels continguts, sinó que també ens hem 
fet càrrec de la creació i del disseny. En aquests casos hem procurat seguir el mateix 
estil en totes les pàgines, és a dir, que tinguin l’estructuració del contingut fàcil de 
consultar i trobar. Aquestes pàgines són: 
 

•  Accés (selectivitat, majors de 25 anys, cicles formatius, titulats, preinscripció) 
•  Acolliment d’alumnat nou (pla d’acció tutorial i sessions d’acollida) 
•  Actes institucionals 
•  Amics i Amigues de la UIB 
•  Àrea de Dret Internacional Públic del Dept. de Dret Públic 
•  Àrea de Serveis Virtuals 
•  Borsa de la UIB 
•  Campus de la UIB 
•  Càtedra Ramon Llull 
•  Centres universitaris 
•  Claustre 
•  Comunicats 
•  Consell de Govern 
•  Consell Social 
•  Coral Universitat de les Illes Balears 
•  Cursos d’espanyol (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina) 
•  Departaments de Biologia, de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, de Dret 

Públic, de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, de Pedagogia Aplicada i 
Psicologia de l’Educació i de Pedagogia i Didàctiques Específiques 

•  Eleccions a la UIB 
•  Emprenedors 
•  Escola Universitària d’Estudis Empresarials 
•  Esports 
•  Estructura i organització de la UIB 
•  Estudis (presentació, plans d’estudis, programes de les assignatures, accés, 

orientació) 
•  Facultats d’Educació i de Ciències Econòmiques i Empresarials 
•  Fitxes de facultats i escoles 
•  Fundació Càtedra Iberoamericana 
•  Gerència 
•  Grup de recerca PTS 
•  Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
•  Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) 
•  La UIB amb tu 
•  Matrícula 
•  Memòries 
•  Observatori per a la Igualtat 
•  Oficina de Convergència i Harmonització Europea 
•  Oficina de Planificació i Prospectiva 
•  Pastoral Universitària 
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•  Portal en anglès 
•  Portal en espanyol 
•  Presentació i informació general de la UIB 
•  Pressuposts 
•  Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 
•  Secció de Gestió Acadèmica 
•  Servei d’Activitats Culturals 
•  Servei d’Afers Generals (FOU, Pla de formació, convenis) 
•  Servei de Comptabilitat i Pressuposts 
•  Servei d’Informació 
•  Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructures 
•  Servei de Prevenció 
•  Servei de Publicacions i Intercanvi Científic 
•  Servei de Recursos Humans 
•  Servei de Relacions Internacionals i Vicerectorat de Relacions Exteriors 
•  Servei Lingüístic (Gabinet d’Onomàstica, Gabinet de Terminologia) 
•  Servei Mèdic 
•  Serveis contractats i externs: reprografia, menjadors i cafeteries, transport, 

farmàcia. 
•  Sindicatura de Greuges 
•  UIMIR 
•  Universitat Oberta per a Majors (UOM) 
•  Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica 

 
2.5. Col·laboracions amb altres institucions 
 

A part de totes les tasques pròpies que duem a terme com a servei, en fem d’altres 
en col·laboració amb altres serveis, entitats, etc., com ara:  
 
  Jurat del concurs d’imatge Estudia a la Universitat del POTU 

El SI ha participat com a membre del jurat del concurs d’imatge Estudia a la 
Universitat, que convoca el POTU per a alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles 
formatius.  
 
  Inscripcions i certificats de cursos 

Com ja hem dit, ens hem encarregat de fer la inscripció i de repartir els certificats 
d’alguns cursos.  
 
  Col·laboracions amb els mitjans de comunicació 

Algunes de les col·laboracions en premsa que hem fet són entrevistes. Sobretot, per 
a les jornades que organitzam Vine a la Universitat. També ens han fet una entrevista 
per al suplement de Diario de Mallorca sobre l’inici de curs i les jornades d’acollida 
(26/09/2006) i una altra per a la Fira del Llibre (31/05/2007). 

Igualment s’han fet algunes entrevistes radiofòniques: entrevista a IB3 Ràdio sobre 
la Borsa d’Habitatge (22/09/2006). 

I per a la televisió: entrevista a IB3 Televisió sobre la Borsa d’Habitatge 
(26/09/2006); Dies de campus (15/04/2007) i tertúlia a TV Manacor (10/04/2007). 
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  Recaptació contra el càncer 
Cada any col·laboram amb l’Associació Espanyola contra el Càncer. Muntam taules 
recaptadores pels edificis, que són ateses per voluntaris que s’hi apunten. Aquests 
voluntaris també fan recaptació pels edificis del campus amb una vidriola. Enguany la 
recaptació es va fer el dia 10 de maig, i vàrem recollir donatius per valor de 293,68 
euros. 
 
  Participació a les jornades del SIOU (Serveis d’Informació i Orientació 
Universitaris) 

Aquestes jornades es varen celebrar a la Universitat de Burgos al mes de maig. Les 
jornades se celebren una vegada l’any i s’hi posen al dia els temes universitaris que 
afecten totes les oficines d’informació i orientació universitària. El Servei d’Informació, 
una vegada més, hi assistí. A més, a aquestes jornades es va acordar que el Servei 
d’Informació organitzarà a la UIB les del proper curs acadèmic 2007-2008. 
 
  Publicació Passat, present i futur 

Enguany hem preparat també una presentació del Servei d’Informació per incloure-
la a aquesta publicació per a la cerimònia de graduació. 
 
  Centre de Tecnologies de la Informació 

Des del Servei d’Informació hem col·laborat amb el CTI en el projecte comú de la 
renovació i reestructuració de la pàgina web de la Universitat. 
 
 
3. RECURSOS 
 

Per poder desenvolupar les tasques diàries és molt important disposar dels recursos 
adients i necessaris per a cada una.  
 
3.1. Pressupost 

 
El SI disposa d’un pressupost anual per fer front a les despeses diàries d’actualització de 
material. L’any 2006 disposam d’un pressupost de 8.010,00 euros. Ara bé, ni les 
activitats ni el material de promoció són finançats amb aquest pressupost, sinó que són 
assumits pel POTU dins el programa La UIB amb tu. 
 
3.2. Infraestructura i recursos materials 

 
La infraestructura on està ubicat el nostre servei és agradable, acollidora i de fàcil 

accés. La ubicació i la senyalització són imprescindibles per a un servei integral a la 
Universitat, per ser el punt de referència i d’unió entre la Universitat i la societat. 

El Servei estava distribuït en dos espais molt diferenciats: un espai obert que ens 
servia per atendre els usuaris, fer autoconsulta, etc.; i un espai subdividit en quatre 
despatxos, que ens permetia fer la feina més individualitzada i de suport i un magatzem. 

Pel que fa al material informàtic de què disposam per dur a terme les tasques 
encarregades, tenim: cinc PC i dos Macintosh, tres impressores i un escàner per al 
personal; també disposam de vuit PC per als usuaris, els quals disposen de lector de 
targeta per poder imprimir a les copisteries del campus. Tots els ordinadors destinats als 
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usuaris tenen disquetera; dos PC tenen lector de CD i un altre PC també disposa de 
gravadora de CD. A més, per poder realitzar les tasques de promoció tenim dos 
ordinadors portàtils. D’altra banda, també disposam d’un canó per fer projeccions en les 
activitats de promoció, d’una càmera fotogràfica digital (que ens permet fer un recull 
fotogràfic de totes les activitats que duem a terme), d’una fotocopiadora i d’un fax (que 
ens faciliten la nostra feina). També tenim dues memòria USB que ens ajuden a 
transportar les nostres presentacions als llocs on hi ha infraestructures suficients per 
realitzar les tasques de promoció. 
 
 
3.3. Recursos humans 
 

La plantilla del Servei d’Informació està formada per sis persones. Cada any 
demanam alumnes col·laboradors (3) perquè ens ajudin en les activitats de formació.  

Enguany, a causa de la baixa per maternitat de Catalina Roig Adrover, que va 
començar el 20 d’abril, hem comptat amb la col·laboració de Francesca M. Esteva 
Figuerola, mentre duri aquesta baixa. 

Un fet destacable del personal és la qualificació que tenen i la bona disposició per 
millorar. Així és que cada any els membres del SI assisteixen als cursos de formació del 
Pla de formació de la UIB per continuar en la millora de la qualitat del servei. 

 
 
 

4. MILLORA DE LA QUALITAT: COMISSIÓ DE QUALITAT (CQ) 
 

Al Servei d’Informació treballam en una comissió de qualitat (CQ) dins el Pla 
estratègic de Gerència. A través d’aquesta comissió hem d’avaluar el nostre servei i 
cercar-ne els punts febles per tal de poder millorar-lo i oferir un servei de qualitat. A 
més, hem de crear una carta de serveis que expliqui quina és la nostra missió, quins 
objectius tenim i amb quins procediments els hem d’aconseguir…  

Aquesta comissió implica haver-nos de reunir i treballar en equip i, a més, haver 
d’assistir a reunions amb altres comissions de qualitat per anar coordinats. Consideram 
que aquesta tasca de millora de la qualitat hauria de permetre una millor comunicació i 
coordinació entre tots els serveis de la Universitat, a part de millorar la qualitat de cada 
un dels serveis. Encara que la feina d’haver-nos de reunir setmanalment ens és un poc 
complicada per les característiques del nostre servei: no podem deixar d’atendre el 
públic i sempre tenim feines d’actualitzar, de mantenir..., que no poden esperar, així i tot 
ens interessa molt la feina en equip, la gestió de la qualitat i la millora contínua. 

Per dur a terme una millora constant i oferir un servei de qualitat, tenim a la nostra 
pàgina web un formulari de suggeriments obert a tots els usuaris.  

 
 
5. CONCLUSIONS I PROJECTES 
 

Per al curs que ve tenim la intenció de mantenir les activitats pròpies del Servei 
d’Informació, en els àmbits exposats d’atenció de les demandes dels usuaris, de difusió 
de la informació que genera la UIB, d’informació i promoció, i de captació d’estudiants. 
També volem continuar tenint presència institucional en fires, ja que pensam que és una 
bona via de promoció. Per dur a terme totes les nostres tasques, tenim pensat seguir 
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sol·licitant alumnes col·laboradors, que ens són molt útils a l’hora de programar 
activitats de promoció de manera que en cap moment el Servei d’Informació quedi 
desatès per dur a terme aquestes altres activitats. 

A més, estam preparant canvis en l’oferta única d’activitats de promoció, anual i 
general, sobretot avançar la presentació a partir del mes d’octubre perquè els centres de 
secundària puguin preveure i organitzar les activitats que faran.  

En aquesta campanya de promoció i d’informació, volem arribar, sobretot, l’any 
que ve a pares i a famílies. Hem de donar a conèixer la Universitat a la societat de les 
Illes perquè entenguin que la UIB s’identifica amb la societat a la qual pertany i que 
respon a les necessitats i a les demandes de la societat balear. Volem fer una campanya 
no sols adreçada als futurs estudiants, sinó que volem implicar-hi tota la societat. 

Una altra activitat que tenim prevista per a la promoció és organitzar una trobada 
per a tutors i tutores de batxillerat. 

Pel que fa a la gestió, la coordinació i el manteniment del contingut de la pàgina 
web, tenim previst que es mantingui i contribuirem per millorar-la.  

Igualment, continuarem treballant en la comissió de qualitat per aconseguir un 
servei de qualitat per als usuaris.  
 
 
 
Servei d’Informació 
 
Margalida Mas 
Antoni Llabrés 
Catalina Roig 
Miquel Amorós 
Maria Victòria Vidal 
Magdalena Vázquez 
 
Palma, 20 de juliol de 2007 



9.11. Edicions UIB 
 
Edicions UIB com a servei va ser creat pel Consell de Govern del dia 13 de juny de 
2007, després d’haver acordat la supressió del Servei de Publicacions i Intercanvi 
Científic de la Universitat. Les raons que han aconsellat la redefinició d’aquest servei 
són els avenços tecnològics i la pràctica editorial de la UIB dels darrers anys, amb 
l’objectiu d’aconseguir un alleugeriment de l'estructura i una més gran concentració 
d'esforços en el material i en la difusió digital. 

 
Llibres editats al llarg del curs 2006-2007 
 
Col·lecció Materials Didàctics 

Análisis estadístico en psicopedagogía 
Antonio Casero Martínez 
Materials Didàctics, 121 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-724-2 

Fichas de língua portuguesa I 
Maria de Lourdes Pereira i Perfecto E. Cuadrado 
Materials Didàctics, 122 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-237-2 

Textos para el estudio de la civilización francesa 
Carlota Vicens Pujol 
Materials Didàctics, 123 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-806-0 

Economía española y mundial. Técnicas de análisis cuantitativo 
Francisco Maturana Bis [et al.] 
Materials Didàctics, 124 
Universitat de les Illes Balears, 2007 
978-84-7632-990-0 

Lògica per representar el coneixement (segona edició revisada) 
Carles Garcia Amengual 
Materials Didàctics, 095 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-073-6 

Exercicis i proves objectives de lògica per representar el coneixement (segona 
edició revisada) 
Carles Garcia Amengual 
Materials Didàctics, 097 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-200-3 
 



 
Revistes 
 
Revista de Psicología del Deporte, vol. 15 núm. 1 
Palma, Universitat de les Illes Balears / Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 
ISSN: 1132-239-X 
 
Revista de Psicología del Deporte, vol. 15 núm. 2 
Palma, Universitat de les Illes Balears i Universitat Autònoma de Barcelona, 2005 
ISSN: 1132-239X 
 
Taula. Quaderns de Pensament, 40 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2006 
ISSN: 0214-6657 
 

Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra, 6 
Palma, Universitat de les Illes Balears, 2006 
ISSN: 1139-2169 
 
 
Altres obres 

L’educació intercultural a les Illes Balears. Anàlisi de l’educació primària 
Jordi Vallespir (coord.) 
Col·lecció Antropologia de l’Educació, 6 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-953-9  

Antoni Febrer i Cardona. Obres didàctiques I 
Maria Paredes Baulida 
Biblioteca Marian Aguiló, 43 
Universitat de les Illes Balears, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Institut 
Menorquí d’Estudis, 2006 
84-8415-861-6 

La narrativa i la prosa a Mallorca a l’inici del segle XX 
Pere Rosselló Bover 
Col·lecció Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 26 
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006 
84-8415-831-4 

Història, memòria i mite en la narrativa d’Antoni Mus 
Xavier Barceló Pinya 
Col·lecció Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 27 
Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006 
84-8415-835-7 
 



Poemas 
José Viñals 
Col·lecció Poesia de Paper, 130 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2006 
84-7632-805-2 
 

De dioses y bestias 
Jordi Julià 
Col·lecció Poesia de Paper, 131 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2006 
84-7632-954-7 
 

Grial 
José Ramón Trujillo 
Col·lecció Poesia de Paper, 132 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2007 
978-84-7632-982-2 
 

Antologia personal 
Josep Lluís Aguiló 
Col·lecció Poesia de Paper, 133 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2007 
978-84-7632-969-6 
 

Tallats de lluna 
Rafel Bordoy 
Col·lecció Poesia de Paper, 134 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2007 
978-84-7632-993-1 
 

Poemas 
Álvaro Valverde 
Col·lecció Poesia de Paper, 135 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2007 
978-84-7632-944-3 
 
Centellas de varios conceptos 
Emilio Blanco 
Col·lecció Medio Maravedí, 11 
Edicions UIB. Universitat de les Illes Balears i José J. de Olañeta, Editor, 2006 
84-9716-474-1 
 
L’art en pantalla 
Vol I: L’art digital i el hacktivisme 



Vol. II: El Net.art 
Joan Campàs Montaner 
Edicions UIB. Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-964-4 
 
Fundaciones del sector público. En especial, el ámbito sanitario 
Joana M. Socias Camacho 
Iustel i Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-96717-05-4 
 
Actas del I Congreso de la Asociación de Lusitanistas del Estado Español i Revista Maresia, 1 
Asociación de Lusitanistas del Estado Español 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-957-1 
 
Santiago Ramón y Cajal. Cien años después 
Antoni Gamundí i Alberto Ferrús (coord.) 
Universitat de les Illes Balears i Editorial Pirámide, 2006 
84-368-2077-0 
 
Ridiculum vitae. Pequeños o grandes ridículos de gente importante contados a su manera 
Asociación La Sonrisa Médica i Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-956-3 
 
Religions del món antic. La màgia 
María Luisa Sánchez León (ed.) 
Universitat de les Illes Balears i Caixa de Balears, «Sa Nostra», 2006 
84-7632-971-7 
 
Periodisme quàntic. Fent periodisme a Internet. L’experiència dels primers deu anys de 
VilaWeb 
Vicent Partal 
Edicions UIB. Universitat de les Illes Balears, 2007 
978-84-7632-994-8 
 
La relevancia de la educación científica 
Ángel Vázquez Alonso 
Maria Antònia Manassero Mas 
Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Innovació, 2007 
978-84-7632-983-2 
 
Los intereses curriculares en ciencia y tecnología de los estudiantes de secundaria 
Ángel Vázquez Alonso 
Maria Antònia Manassero Mas 
Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i 
Cultura, 2007 
978-84-7632-992-4 
 



J. B. Sancho. Compositor pioner de Califòrnia 
Antoni Pizà (coord.) 
Universitat de les Illes Balears, 2007 
978-84-7632-342-7 
 
Santa o hereje: la otra Teresa de Ávila en Impossible Saints de Michèle Roberts 
Patrícia Bastida Rodríguez 
Col·lecció Treballs Feministes, 4 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-056-6 
 
Los feminismos como herramientas de cambio social (I): Mujeres tejiendo redes históricas, 
desarrollos en el espacio público y estudios de las mujeres 
Esperança Bosch, Victòria A. Ferrer Pérez i Capilla Navarro Guzmán, compiladores 
Col·lecció Treballs Feministes, 5 
Universitat de les Illes Balears, 2006 
84-7632-959-8 
 
Los feminismos como herramientas de cambio social (II): De la violencia contra las mujeres a 
la construcción del pensamiento feminista 
Esperança Bosch, Victòria A. Ferrer Pérez i Capilla Navarro Guzmán, compiladores 
Col·lecció Treballs Feministes, 6 
Universitat de les Illes Balears, 2007 
978-84-8384-000-9 
 
Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme sostenible 
Miquel Seguí Llinàs 
Col·lecció Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 2 
Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Immigració i 
Cooperació, 2006 
84-7632-955-5 
 
Manejo integral costero. Por una costa más ecológica, productiva y sostenible 
Isabel Moreno Castillo 
Col·lecció Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 3 
Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears. Conselleria d’Immigració i 
Cooperació, 2007 
978-84-7632-989-4 
 
Unitats didàctiques per a primària. (Medi aquàtic i aprenentatge significatiu: una 
proposta per a la inclusió d’alumnes amb discapacitat motriu.) 
Pere Palou, Xavier Ponseti, Jaume Cantallops, Pere A. Borràs i Josep Vidal 
Universitat de les Illes Balears, 2007 
978-84-7632-998-6 
 
Presentacions de llibres 
 
(De juliol de 2006 a juny de 2007) 
 



6 de novembre de 2006, Poemas. Poesia de Paper, 130. Presentació al Centre de Cultura 
Sa Nostra. 
 
20 de novembre de 2006, De dioses y bestias. Poesia de Paper, 131. Presentació al 
Centre de Cultura Sa Nostra. 
 
12 de desembre de 2006, Santiago Ramón y Cajal. Cien años después. Presentació a 
l’Instituto Cajal de Madrid. 
 
14 de desembre de 2006, Santiago Ramón y Cajal. Cien años después. Presentació al 
Casal Solleric. 
 
15 de desembre de 2006, Ridiculum vitae. Presentació al Casal Solleric. 
 
18 de gener de 2007, Religions del món antic. La magia. Presentació al Centre de 
Cultura Sa Nostra. 
 
22 de gener de 2007, Grial. Poesia de Paper, 132. Presentació al Centre de Cultura Sa 
Nostra. 
 
8 de febrer de 2007, L’educació intercultural a les Illes Balears. Anàlisi de l’educació 
primària. Presentació a la llibreria Literanta. 
 
21 de febrer de 2007, Antologia personal. Poesia de Paper, 133. Presentació al Centre 
de Cultura Sa Nostra. 
 
8 de març de 2007, Ridiculum vitae. Presentació al Convent de Sant Domingo d’Inca. 
 
12 de març de 2007, Periodisme quàntic. Fent periodisme a Internet. L’experiència dels 
primers deu anys de VilaWeb. Presentació al Centre Cultural de la Caixa, Gran Hotel. 
 
22 de març de 2007, Tallats de lluna. Poesia de Paper, 134. Presentació al Centre de 
Cultura Sa Nostra. 
 
16 d’abril de 2007, Poemas. Poesia de Paper, 135. Presentació al Centre de Cultura Sa 
Nostra. 
 
26 d’abril de 2007, J. B. Sancho. Compositor pioner de Califòrnia. Presentació a 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears. 
 
30 d’abril de 2007, J. B. Sancho. Compositor pioner de Califòrnia. Presentació a The 
City University of New York, Nova York. 
 
28 de maig de 2007, La relevancia de la educación científica i Los intereses 
curriculares en ciencias y tecnología de los estudiantes de secundaria. Presentació a la 
Fira del Llibre de Palma. 
 
31 de maig de 2007, col·lecció Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. 
Presentació dels tres títols de la col·lecció a la Fira del Llibre de Palma. 
 



Participacions en fires 
 
(De juliol de 2006 a juny de 2007) 
 
FRANKFURT BOOKMESSE 2006 
Del 19 al 24 d’octubre de 2006. Participació a l’estand del Gremi d’Editors de 
Catalunya. 
 
LIBER 2006 
Del 26 de setembre al 2 d’octubre a Madrid. Participació a l’estand conjunt de l’AEUE i 
de l’Institut d’Estudis Baleàrics. 
 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ 2006 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FERIA DE BUENOS AIRES 2006 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FERIA DEL LIBRO DE GUADALAJARA (MÉXICO) 2006 
Del 25 de novembre al 3 de desembre. Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE PUERTO RICO 
Novembre de 2006. Participació a la fira com a Universitat de les Illes Balears. 
 
SALÓ DEL LLIBRE DE BARCELONA 2006 
Del 21 al 26 de novembre de 2006. Participació a l’estand conjunt de l’AEUE i de 
l’Institut d’Estudis Baleàrics. 
 
SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ 2007 
Del 27 de febrer al 4 de marc. Participació com a Universitat de les Illes Balears. 
 
DIA DEL LLIBRE 2007 
Celebrat a la Universitat el 23 d’abril. Amb l’objectiu de fer més visibles a la comunitat 
universitària les obres editades pel Servei de Publicacions i Intercanvi Científic es varen 
disposar taules de venda de llibres als diversos edificis del campus. 
 
FERIA DEL LIBRO DE CASTILLA-LA MANCHA 2007 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA AEUE-2007 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 
FIRA DEL LLIBRE DE VALÈNCIA IJLV-2007 
Participació a l’estand conjunt de l'Institut Joan Lluís Vives. 
 
FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 2007 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE.  
 
XXV EDICIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE DE PALMA 2007 



Fira del Llibre de Palma, del dia 25 de maig al dia 3 de juny, al parc de les Estacions. 
L'estand de la UIB ocupà una superfície de 24 metres quadrats, el Servei de 
Publicacions i Intercanvi Científic acudí a la Fira amb un total de mil dos-cents volums, 
entre les publicacions pròpies i les que pertanyen a la col·lecció Bernat Metge. 
 
FERIA DEL LIBRO DE MADRID 2007 
Participació a l’estand conjunt de l’AEUE. 
 



9.12. GABINET TÈCNIC D’IMATGE 
 

El responsable del GTiM, el senyor Jaume Falconer Perelló, ha treballat en el 
disseny de cartells, tríptics, díptics, camisetes, cobertes de llibres i revistes, etc., 
corresponents a les activitats dutes a terme pel Vicerectorat de Projecció Cultural i altres 
vicerectorats, els serveis (d’Informació, Lingüístic, etc., com també pels departaments, 
escoles o facultats que han demanat els seus serveis. 
 



 
 
9.13. SERVEI DE RECURSOS AUDIOVISUALS 
 
 
Adreça i telèfon 
Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
 
Telèfons: 971 17 34 41 / 26 73 
E-mail: savser@uib.es 
http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/audiovisuals/ 
 
Director: Miquel Oliver Ribas 
 
Personal:    
                Francesc Escanellas Garcias 
                Ariane Cuche 
                Pau Sbert Robles  
                Joan Albons Rosselló 
 Miquel Pou Vicens 
  
 Situació acadèmica: tècnics especialistes en audiovisuals 
  
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Servei de Recursos Audiovisuals (SRAV) està al servei de la comunitat universitària 
per donar suport audiovisual a la docència i a la investigació. Es constitueix com un 
servei central de la Universitat. 
 
Té com a funcions: 
 

  Posar a l’abast de la comunitat universitària la infraestructura audiovisual que 
faciliti les tasques docents, d’investigació i difusores de la UIB. 

  Coordinar la producció dels audiovisuals que es fan a la Universitat. 
  Coordinar la gestió dels equips audiovisuals de la UIB, i procurar que se’n faci 

una bona utilització i conservació. 
 
Aquestes funcions es concreten en: 
 

  Servei de suport tècnic a la docència, a la investigació i a les distintes activitats 
que promou la UIB (congressos, jornades, etc.). 

  Unitat de producció, que s’ocupa de la creació de programes de vídeo i d’altres 
audiovisuals de caire didàctic i científic. 
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  Control i manteniment dels sistemes de videoconferència que el projecte 
Campus Extens té al campus de la UIB i a les seus de Menorca i Eivissa i 
Formentera. 

 
Els serveis es realitzen a proposta de: 

La Universitat (a través dels òrgans de govern). 
Els departaments i serveis universitaris. 
Les institucions. 

                                                     
Quan els serveis són externs (institucions, organitzacions, etc.), els projectes de treball 
responen a convenis de col·laboració o contractes. 
 
 
ACTIVITATS DOCENTS 
 
 
 
VÍDEOS, DVD I STREAMING VIDEO 

 
Solemne obertura del curs acadèmic 2006-2007 
Producció: UIB.  

 Any: 10/2006. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 90 min. 
 
Mou-te amb la UIB 
Producció: Vicerectorat de Relacions Internacionals (Servei de Relacions 
Internacionals). 

 Any: 10/2006. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 20 min. 
 
Presa de possessió de la doctora Montserrat Casas com a Rectora de la UIB 
Producció: UIB.  

 Any: 23/04/2007. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 90 min. 
      

Mercapalma Recicla 
Producció: Mercapalma.  

 Any: 12/2006. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 9 min. 
 
Vídeo Nadal 2006 
Producció: UIB (Vicerectorat d’Estudiants). 
Any: 12/2006. 
Realització: SRAV. 
Durada: 14 min. 
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Acte d’investidura com a doctor honoris causa del senyor Miquel Barceló 
Producció: UIB. 
Any: 02/2007. 
Realització: SRAV. 
Durada: 45 min. 
Conciliació de la vida familiar i la laboral 
Producció: Conselleria de Presidència i Esports del Govern balear.  
Any: 04/2007. 
Realització: SRAV. 
Durada: 4 min. 
 
El Parque Verde 
Producció: Mercapalma.  

 Any: 07/2007. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 8,30 min.  
 

Competencias parentales 
Producció: UIB (Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques). 
Any: 06/2007. 
Realització: SRAV. 
Durada: 25 min.  
    
Aprendre català (ERASMUS)  
Producció: UIB (Vicerectorat de Projecció Cultural i Servei Lingüístic). 
Any: 07/2007. 
Realització: SRAV. 
Durada: 12 min. 
Observacions: s’ha fet un vídeo i posat en format DVD i streaming video.  

 
Cerimònia de graduació del curs 2006-2007 
Producció: UIB.  

 Any: 07/2007. 
 Realització: SRAV. 

Durada: 65 min. 
 

PADU(activitats del Programa d'Ajut a la Docència Universitària) 
 

05/10/06 - Miguel Valero, professor de la UPC. Tècniques de treball en grup.  
          
21/09/2006 - Pere Alzina, professor de la UIB. El disseny d'activitats 
d'aprenentatge per treballar les competències generals.    
30/01/2007 - A. Sesé, professor de la UIB. L'ús d'escales i instruments 
d'avaluació.         
02/02/07 - I. Pozo, professor de la Universitat Autònoma de Madrid. Per què no 
aprèn l'alumnat allò que li ensenyam?    
07/03/07 - J. Tejada, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Estratègies d'innovació a la universitat.     
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18/04/2007 - A. de la Cruz, professora de la Universitat Autònoma de Madrid. 
El procés d'ensenyament-aprenentatge de les competències: planificació i 
avaluació.   
 
Producció: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i ICE. 

Realització: SRAV. 
Durada:  

Observacions: s’ha editat un vídeo de cada jornada i posat en format DVD.
       

           
Cicle de conferències: La Universitat europea des del seu naixement fins al 
segle XXI 

 
11/2006: «Trajectòria universitària de Ramon Llull» 
22/11/2006: «Les universitats de la corona d'Aragó a l'edat mitjana» 
29/11/2006: «La Universitat en el Renaixement» 
13/12/2006: «La Universitat de la Il·lustració i el romanticisme» 
20/12/2006: «La Universitat de final del segle XIX i del segle XX» 
17/01/2007: «La Universitat alemanya: passat, present i futur» 
24/01/2007: «La Universitat del segle XXI: perspectiva italiana» 
31/01/2007: «La Universitat francesa davant el repte de Bolonya» 
07/02/2007: «La Universitat nord-americana i el segle XXI» 
14/02/2007: «La Universitat del segle XXI a l'Estat espanyol» 
21/02/2007: «La universitat de Bolonya i la de París: naixement de la...» 
28/02/2007: «Taula rodona: El futur de la Universitat» 
 

Producció: Universitat de les Illes Balears. Vicerectorat de Projecció Cultural. 
Realització: SRAV. 
Durada: 60 min. cada programa. 
 

 
 

Cicle de conferències Trajectòries Empresarials 
 

Sr. Antoni Ramis: Economistes als serveis públics. 30 d’octubre de 2006 
 

Sr. Pere Forteza. President d’Ópticas Florida. 6 de novembre de 2006 
 

Sr. Jaume Cladera. President de Stil Hotels & Resorts. 13 de novembre de 2006 
 

Sr. Miquel Bordoy. President de Trablisa. 20 de novembre de 2006 
 

Sr. Josep Campaner. Fundador de la Fundació Campaner. 18 de desembre de 2006 
 

Sr. Josep Llorenç Mulet, economista, professor col·laborador de la UIB, 
exvicepresident executiu de Barceló Corporació i vicepresident de la FC. 
Actituds i aptituds per fer feina a l'empresa, gener de 2007. 

 
Sr. Manuel Tudurí. Gerent de Postres Tudurí. 15 de gener de 2007  
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Sr. Jaume Domènech. President de Quely, L’activitat de Quely com a empresa. 22 
de gener de 2007      

 
Sra. Margalida Tudurí. Gerent de Coinga. L’activitat de Coinga com a empresa. 19 
de febrer de 2007 

 
Sr. Simó Pere Barceló. La trajectòria empresarial del Grup Barceló, 75 anys 
d’èxits. 5 de març de 2007 

 
Producció: UIB (Escola Universitària d’Estudis Empresarials, Fundació Universitat-
Empresa i Fundació Càtedra Iberoamericana). 
Realització: SRAV. 
Durada: 60 min. cada programa. 
Observacions: s’ha editat un vídeo de cada conferència i posat en format DVD. 

  
 

Enregistraments d’actes institucionals, conferències 
 

02/10/2006 Obertura de l’any acàdemic 2006-2007 
05/10/2006 Professor Scott Jarvis (Universitat d’Ohio) 
05/10/2006  «Do bilinguals really have different concept and differents ways 

of conceptualing experience?»  
31/10/2006 Seguiment de les obres de Can Oleo 
22/01/2007 Acte en memòria de la senyora Ana M. Moyà Borràs, professora 

associada de Dret Penal 
02/2007  Imatges de diferents actes amb motiu del nomenament com a 

doctor honoris causa del senyor Miquel Barceló.    
03/2007  Inauguració del III Fòrum de l’Ocupació. 
03/2007  Debat dels candidats a Rector (Cadena SER). 
04/2007  Presa de possessió de la Dra. Casas com a Rectora.  
18/04/2007  Cicle de conferències amb motiu del 50 aniversari de la firma del 

Tractat de Roma: «Els límits d'Europa» 
27/04/2007  Ioga: ara 
05/07/2007  Lliçó inaugural de la Universitat d'Estiu UIB 2007: L'invisible, 

l'intangible i l'efímer en el paisatge, a càrrec del doctor Joan 
Nogué 

 
 
Streaming video (servidor del Servei de Recursos Audiovisuals) 
 
Digitalització     Quantitat Durada mitjana dels vídeos 
 
Vídeos institucionals     6   1 hora 
 
Servei Lingüístic              17   30 segons 
 
Fundació Càtedra Iberoamericana   5   1 hora 30 min 
 
Prof. Santos Urbina (Pedagogia Aplicada)  7   1 hora 
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Campus Extens Formació Contínua   5   1 hora 30 min 
 
Produccions del SRAV             62   15 minuts 
 
 
 
 
Servei de suport tècnic 
 
Elaboració del plec de prescripcions tècniques, supervisió i control del subministrament 
i instal·lació de 70 projectors multimèdia al campus de la Universitat de les Illes 
Balears. 
 
Planificació de la instal·lació per a l’equipament audiovisual de l’edifici Can Oleo. 
 
Planificació i instal·lació de noves aules de videoconferència a Sa Riera, Seu d’Eivissa i 
nou edifici de la Seu de Menorca.  
 
Elaboració del plec de prescripcions tècniques per al subministrament i instal·lació de 
vuit terminals de videoconferència: tres a les aules del campus de Palma, tres a les aules 
de la Seu de Menorca i dos a les d’Eivissa. 
 
Elaboració del plec de prescripcions tècniques per al subministrament de dotze 
projectors multimèdia: sis per a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos i sis per a 
l’edifici Ramon Llull. 
 
Suport tècnic i control dels sistemes de videoconferència que dóna el Servei de 
Recursos Audiovisuals al projecte Campus Extens 
 

Hores de videoconferència 
     
Curs acadèmic      2.711 
Conferències/visites         272 
Reunions          197 
Postgraus/doctorats/seminaris/màsters/cursos     312 
Exàmens            75 
        -------------- 
Total d’hores de videoconferència:                        3.567 

 
 
 
Suport tècnic del Servei de Recursos Audiovisuals al programa Òpera Oberta 
 

Horari de les sessions:  de 20 a 24 h 
 
 
 Mes   Dia   Òpera 

Novembre/06 23  Lucia de Lammermoor, de G. Donizetti. 
Febrer/07  14  Don Carlo, de G. Verdi. 
Març/07  29  Cavalleria Rusticana, de P. Mascagni. 
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Maig/07  21  Khovantxina, de Mussorgski. 
 

Un tècnic en audiovisuals de 20 a 24 hores 
 
 Total d’hores: 16 
 
 
Servei de préstec i comandes 
 
Préstec  
 
Equip      Quantitat 
 
Videoprojector      84 
Casset gravador/reproductor     16 
Pantalla       14 
Megafonia portàtil     27 
Càmera de vídeo digital    26 
Trípode      17 
Vídeo VHS         6 
Reproductor de DVD     12 
Micròfon       23 
Retroprojector        8 
 
 
 
Comandes 
 
Duplicació VHS a DVD     49 
Duplicació VHS a VHS     14 
Duplicació VHS NTSC a PAL      3  
Duplicació VHS NTSC a DVD      2 
Duplicació DVD a VHS       2 
Duplicació DVD a BETACAM     1 
Duplicació DVD a DVD              377 
Duplicació DVCAM a DVD             143 
Duplicació HDV a DVD      6  
Duplicació DV a DVD     24 
Duplicació MINI DV a DVD    18 
Duplicació HI8 a DVD       7 
Duplicació DIGITAL 8 a DVD      2 
Impressions de DVD               380 
Duplicació CD a CD              130 
Duplicació BETACAM DIGITAL a DVCAM  15 
Duplicació BETACAM DIGITAL a BETACAM SP 9 
Digitalització de vídeo     33 
Autoria DVD         8 
WINDOWS MEDIA PLAYER a DVD:   11 
Fotografies de l’arxiu SRAV    63  
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EQUIPAMENT 
 
Àrea de producció audiovisual  

 
Equip de gravació portàtil 
 

  1 videocàmera HDV Sony HVR-Z1E. 
  1 videocàmera DVCAM Sony DSR-150P. 
  1 equip de gravació d’àudio professional portàtil. 
  1 equip d’il·luminació portàtil. 
  Trípodes Sachtler vídeo 14, vídeo 18 i Vinten V100. 
  Sistema d’estabilització Glidecam Gold. 

 

Sistema d’edició digital 
    

  Sistema d’edició en línia de vídeo Final Cut Pro, G4, G5 (Mac). 
  Magnetoscopis reproductors/gravadors Betacam digital, Betacam SP, DVCAM i 

HDV. 

Àrea de digitalització 
 

  1 sistema de creació de DVD, DVD Studio Pro, G4 (Mac). 
  1 sistema de duplicació de CDR. 
  1 sistema de duplicació de DVD.  
  1 escàner A4Epson 4870 Photo. 
  1 escàner de diapositives Nikon Coolscan LS-2000. 
  1 impressora per a CD i DVD Disc Publisher II Primera. 
  1 impressora per a foto, CD i DVD Epson Stylus Photo 900. 
  1 sistema de gravació DVD-R i DVD+R. 

 
 
Àrea de videoconferència 

 
- Palma. Campus universitari 
 

•  Cinc aules de videoconferència 
 

 4 videoconferència multipunt Polycon FX i VS-4000. 
 1 videoconferència multipunt Tandbreg 6000 P. 
 Sistema de control automatitzat AMX. 
 Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi,             

videopresentació, canó de projecció, monitors i pantalla tàctil. 
 

•  Sala d’actes del G. M. de Jovellanos 
 

 1 videoconferència multipunt Polycon VS 7000e. 
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•  Sa Riera 

 
 Videoconferència multipunt Polycon VS 7000e. 
 Sistema de control automatitzat AMX. 
 Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi,             

videopresentació, canó de projecció, monitors i pantalla tàctil. 
 

- Seu universitària de Menorca 
 

•  Cinc aules de videoconferència 
 3 videoconferències Polycon 512 P. 
 1 videoconferència Polycon VS 5000s. 
 1 videoconferència Tandberg 990P. 
 Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi,             

videopresentació, canó de projecció, monitors. 
 

- Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
 

•  Cinc aules de videoconferència. 
 2 videoconferències Polycon 512 P. 
 1 videoconferència Polycon VS 5000s. 
 1 videoconferència Polycon VS 7000s. 
 1 videoconferència Tandberg 990P. 
 Perifèrics: càmeres, ordinador, magnetoscopi,             

videopresentació, canó de projecció, monitors. 
 

 
Servei de préstec 
 

- Equips de projecció: 
•  Projectors de diapositives. 
•  Retroprojectors. 
•  Projectors d'opacs. 

- Presentacions de vídeo: 
•  Magnetoscopis de distints formats. 
•  Monitors. 
•  Canons de projecció. 
•  Videopresentació. 

- Altres equips a càrrec del Servei: 
•  Càmeres de vídeo Hi-8 i DV. 
•  Equip fotogràfic. 
•  Megafonia. 
•  Etc. 

 
 
Altres; convenis, col·laboracions i intercanvis amb entitats públiques o privades 
 
Col·laboracions i intercanvis: 
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  Universitat de Barcelona. 
  Universitat Autònoma de Barcelona. 
  Universitat Internacional d’Andalusia. 
  Universitat de València. 
  Universitat Jaume I de Castelló. 
  Universitat d’Alacant. 
  Universitat de Santiago de Compostel·la. 
  Govern de les Illes Balears. 
  Consell de Mallorca (Arxiu del So i de la Imatge). 
  Centre Cultural Sa Nostra. 
  ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana). 
  TV3. 
  TVE. 
  Canal 4. 
  IB3. 
  Ajuntament de Palma. 

 
Assessorament tècnic en temes relacionats amb videoconferència a altres universitats i 
centres: 

 
  Universitat Autònoma de Barcelona (Institut de Ciències de 

l'Educació). 
  Universitat Oberta de Catalunya (Servei d'Audiovisuals). 
  Universitat de Barcelona (Servei d'Informació i Publicacions). 
  Universitat Rovira i Virgili. 
  Universitat Pompeu Fabra. 
  Universitat de Vigo. 

 
 
Palma, 27 de juliol de 2007 
 
 
 
 
Miquel Oliver 
Director del Servei de Recursos Audiovisuals 
 
 
 
 
 



 
9.14. Serveis Cientificotècnics 
 
Adreça 
Edifici cientificotècnic 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma 
 
Telèfons:  Direcció:  971 17 33 53 
  Administració: 971 17 20 70 / 29 41 
 
Telefax: 971 25 95 01 
http://www.uib.es/secc6/laaweb/ 
 
Director: Dr. Sebastià Albertí Serrano 
 
Personal 
 
Dr. Gabriel Martorell Crespí 
Dr. Josep Francesc González Morey 
Dr. Ferran Hierro Riu 
Dr. Joan Cifre Bauzà 
Dra. Graciela de Armas Bermúdez 
Sr. Josep Agustí Pablo Cànaves 
Sra. M. Teresa de Francisco Casado 
Sr. Raúl Sánchez Torres  
Sra. Maria Isabel Gil Cardona  
Sr. Miquel Balle Canyelles  
Sra. Magdalena Mas Torres 
Sra. Antònia Mesquida Calafat 
Sr. Antonio Terrones Almazán 
Sr. Guillem Fiol Valle  
Sra. Beatriz Rua Amo 
Sr. Joan Miquel Cardona Padilla 
Sra. Maria Isabel Cabra Jaume 
Sra. Maria Trinitat Garcia Barceló 
Sra. Maria Esperança Tous Pascual 
Sra. Núria Monerris Aparici 
 
Introducció 
 
 Els Serveis Cientificotècnics (SCT) foren creats a la UIB l’any 1985 com a servei 
general per: 
 • Donar suport a la investigació bàsica i aplicada dels departaments i grups 
experimentals d’aquesta universitat. 
 • Establir una base per als serveis que la Universitat pot fer a les institucions públiques i 
privades de la nostra comunitat autònoma i/o d’altres. 
 



 Els SCT disposen de personal tècnic especialitzat, laboratoris, tallers, i un parc 
instrumental que permeten establir contactes amb empreses privades i entitats públiques per tal 
d’oferir-los serveis i tècniques instrumentals que, ateses les peculiaritats d’alt cost d’adquisició i 
manteniment, difícilment es troben disponibles en altres organismes públics o privats de la 
comunitat autònoma. 
 
 Aquesta infraestructura permet afrontar una gran varietat de problemes, tant de recerca 
com de desenvolupament tecnològic i de control de qualitat. 
 
Prestacions 
 
 Els Serveis Cientificotècnics disposen de l’instrumental necessari per desenvolupar les 
anàlisis següents: 
  — Anàlisis d'aigües. 
  — Anàlisis d'aliments. 
  — Anàlisis de productes farmacèutics. 
  — Anàlisis de mostres biològiques i clíniques. 
  — Anàlisis de mostres ambientals. 
  — Anàlisis d'aliatges, ceràmiques i ciments. 
  — Anàlisis de sòls. 
  — Anàlisis de minerals, roques i sediments. 
  — Anàlisis foliars. 
  — Anàlisis de derivats petroliers. 
  — Calibratge instrumental. 
  — Altres. 
 Els SCT canalitzen convenis de col·laboració i contractes amb empreses i institucions per 
tal d’ajudar-les a resoldre els seus problemes. Amb aquesta finalitat, si es fa necessari, els SCT 
demanen la col·laboració d’investigadors i professors d’altres departaments de la UIB. 
 
Recursos 
 
 Els Serveis Cientificotècnics disposen de les tècniques instrumentals següents: 

  Espectrometria d’absorció atòmica amb forn de grafit. 
  Espectrometria de massa d’alta resolució. 
  Espectrometria de massa de baixa resolució. 
  Espectrometria de massa de relació isotòpica. 
  Espectrometria d'emissió atòmica induïda per plasma (ICP). 
  Espectrometria ultraviolada i visible. 
  Espectrometria de fluorescència. 
  Espectrometria infraroja. 
  Ressonància magnètica nuclear. 
  Tècniques d'electroforesi per a proteïnes i àcids nucleics. 
  Tècniques d’amplificació de DNA (PCR i PCR quantitativa). 
  Anàlisis genètiques. 
  Electroforesi. 
  Liofilització. 
  Anàlisis de carboni orgànic total (TOC). 
  Cromatografia de gasos. 
  Cromatografia líquida d'alta resolució HPLC. 



  Cromatografia iònica. 
  Anàlisis de composts orgànics halogenats absorbibles (AOX). 
  Autoanalitzador QuickChem FIA amb canals per determinar: nitrats/nitrits, 

amoni, fòsfor total, nitrogen total, cianurs i fenols. 
  Calorimetria diferencial de mostres sòlides i líquides. 
  Anàlisis termomecàniques. 
  Microcalorimetria aplicada a la valoració de reaccions químiques (ITC). 
  Termogravimetria. 
  Anàlisi tèrmica diferencial. 
  Difracció de raigs X. 
  Assaigs mecànics. 
  Microscòpia electrònica de transmissió (TEM). 
  Microscòpia electrònica de transmissió d’alta resolució (TEM). 
  Microscòpia electrònica de rastreig (SEM). 
  Microscòpia de forces atòmiques (AFM). 
  Sistema de microanàlisi d'elements R-X EDS. 
  Microscòpia òptica de transmissió i reflexió. 
  Embarcació pneumàtica PRO 45 amb motor QE-40. 
  Remolc per a l’embarcació pneumàtica. 
  Espectrofotòmetre d’emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-

OES) PerkinElmer OPTIMA 5300 DV. 
  Espectròmetre de massa de plasma acoblat inductivament (ICP-MS) 

PerkinElmer ELAN DRC-e. 
 

L’any acadèmic 2006-2007 s’ha incorporat als SCT l’equipament següent: 
 
  Espectròmetre de masses acoblat a un cromatògraf de gasos (CG-EM). Agilent 

5975A. 
 
 Les tècniques es realitzen als laboratoris instrumentals dels SCT, localitzats a l’edifici 
Cientificotècnic. A més, els Serveis disposen de laboratoris d’anàlisis químiques i biològiques, 
d’un laboratori de fotografia, d’un laboratori de calibratge instrumental i de taller mecànic 
situats al mateix edifici. 
   
Estabulari 
 
 Aquesta instal·lació proporciona el manteniment dels animals de laboratori utilitzats pels 
diferents grups d'investigació de la UIB. L'estabulari manté una població variable de rates, 
ratolins i conills, que s’hi allotgen sota condicions ambientals i nutricionals controlades. 
 
Instal·lació de radioisòtops 
 
 El laboratori de radioisòtops és una instal·lació de categoria II (IRA-697) on es pot fer ús 
dels isòtops següents: 14C, 35S, 3H, 99Tc, 45Ca, 36Cl, 32P, 125I, 131I. 
 
Supervisor responsable: Dr. Francisco J. García Palmer. 
 



 A més, els SCT s’encarreguen de la gestió de la sala de cultius cel·lulars i del microscopi 
confocal de l’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS). 
 
 
Participació en activitats docents 
 
Primer i segon cicle 
 
  MARTORELL, G. Classes teòriques i pràctiques a l’assignatura Tècniques per a 

l’Experimentació en Química inclosa en el Màster de Ciència i Tecnologia Química, 
UIB. Octubre de 2006. 

  MARTORELL, G. Classes teòriques d’elucidació estructural de macromolècules per 
ressonància magnètica nuclear, a la llicenciatura de Bioquímica, UIB. Febrer de 2007. 

  MARTORELL, G. Classes pràctiques d’espectroscòpia de fluorescència, a la 
llicenciatura de Biologia, UIB. Gener de 2007. 

  CIFRE, J. Classes pràctiques d’assaigs mecànics i difracció de raigs X a la diplomatura 
d’Arquitectura Tècnica. Novembre de 2006. 

  CIFRE, J. Classes pràctiques de difracció de raigs X a la llicenciatura de Química. 
Novembre de 2006. 

  CIFRE, J. Classes pràctiques de difracció de raigs X i microscòpia de forces atòmiques a 
la llicenciatura de Física. Abril de 2007. 

  HIERRO, F. Classes pràctiques de microscòpia electrònica a la llicenciatura de Biologia. 
Febrer de 2007. 

 
 
Seminaris i cursos impartits 
 
  GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia d’emissió atòmica (ICP-OES). UIB. Juliol de 2006, abril 

de 2007. 
  GONZÁLEZ, J. Espectroscòpia UV-visible. UIB. Novembre de 2006 i febrer de 2007. 
  GONZÁLEZ, J. Cromatografia iònica. UIB. Gener de 2007. 
  CIFRE, J. Calorimetria diferencial de rastreig, termogravimetria i anàlisi tèrmica 

diferencial. Febrer de 2007. 
  CIFRE, J. Difracció de raigs X. Maig de 2007. 
  MARTORELL, G. Cromatografia de gasos. UIB. Novembre de 2006. 
  MARTORELL, G. Fluorescència. UIB. Desembre de 2006 i juny de 2007. 
 

Visites guiades a les instal·lacions dels SCT 
 
  Projecte DemoLab. Novembre de 2006 - maig de 2007. 
  Visita d’empreses, V Setmana de la Ciència. Novembre de 2006. 
  Olimpíada de Biologia. Febrer de 2007. 
  Olimpíada de Química. Març de 2007. 
  Jornades de portes obertes. Març de 2007. 

 
 
Convenis i contractes 
 



  Conveni de col·laboració i prestació de serveis amb l’Àrea Municipal de Protecció 
Ciutadana (AMPC). 

  Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, per dur a terme actuacions 
previstes al Pla de vigilància ambiental de les instal·lacions que preveu el Pla director 
sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca. 

  Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient per a l’estudi 
d’implementació de la directiva marc de l’aigua a Balears: avaluació de la qualitat de les 
masses d’aigua costaneres utilitzant indicadors i índexs biològics. 

  Contractes de prestació de serveis amb diverses empreses. 
  Concurs de la Conselleria de Medi Ambient: assistència tècnica per al mostreig i anàlisi 

de substàncies prioritàries en la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears en relació 
amb la implementació de la Directiva 2000/60/CE, d’aigües, període 2006-2007. 

 



 
9.15. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i 
Teledetecció (SSIGT) 
Edifici Guillem Colom Casasnovas 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5  
07122 Palma 
Telèfons: 971 17 30 06 / 971 17 29 12 
Web: http://www.uib.es/secc6/lsig/index.html 
E-mail: ssigt@uib.es  
 
 

 
1. Funcions del Servei 
 

Els objectius del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de les Illes 
Balears són els següents:  

1. Donar servei i suport a la docència, la recerca i el desenvolupament en l'ús i aplicació de les 
tecnologies de la informació geogràfica.  

2. Millorar el suport tècnic i material i optimitzar els recursos d'informació geogràfica a l'abast dels 
alumnes, dels docents i dels investigadors.  

3. Proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la Universitat pot transferir als sectors socials 
quant a les línies i els sectors del coneixement científic i tecnològic de les tecnologies de la informació 
geogràfica.  

Atenent el seu caràcter especialitzat en la producció i el tractament de la informació geogràfica digital, 
l'àmbit científic i tecnològic d'actuació del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció 
comprendrà els camps següents:  

- La producció de cartografia digital, de caire general, temàtic o de síntesi, per mitjà de 
procediments digitals.  

- El disseny i implementació de sistemes d'informació geogràfica, tant en el sentit de 
desenvolupament o adaptació funcional dels sistemes a dominis específics d'aplicació, com en el 
sentit de producció d'informació i creació de bases de dades georeferenciades, atenent necessitats 
específiques de recerca científica, de gestió del territori o de tractament de la informació 
geogràfica.  

- L'anàlisi cartogràfica i espacial, però també estadística o matemàtica, d'aquesta informació.  

- L'assessorament en l'adquisició i el maneig de l'aparellatge específic en el camp de la informació 
geogràfica.  

- El desenvolupament de cursos formatius en el camp de l'aplicació de les tecnologies digitals en 
l'anàlisi d'informació geogràfica.  

- Altres funcions relacionades amb els camps esmentats.  

 

2. Recursos del Servei 

2.1. Recursos humans 

2.1.1. Personal de plantilla 

Maurici Ruiz Pérez. Biòleg. Tècnic de grup A. Director del Servei (maurici.ruiz@uib.es) 
Jerònia Ramon Molinas. Geògrafa. Tècnic de grup B (jeronia.ramon@uib.es)  



Miquel Nadal Reig. Geògraf (contractació temporal) (miquel.nadal@uib.es)  
 
2.1.2. Personal contractat  

Rosa Albertí, biòloga (Projecte Anàlisi Accessibilitat, Consell de Mallorca) 
Josep Feliu de la Peña, geògraf (Projecte Anàlisi Accessibilitat, Consell de Mallorca) 
Esther Rullan, geògrafa (Projecte Anàlisi Accessibilitat, Consell de Mallorca) 
Catalina Busquets, geògrafa (Projecte Anàlisi Accessibilitat, Consell de Mallorca) 
Marta Fuster, geògrafa (Projecte Localització Parc Energia Fotovoltaica, Ajuntament de Puigpunyent) 
 
2.1.3. Alumnes col·laboradors  
Obrador Izara, Margalida (estudiant de Geografia) 
 
2.1.4. Personal col·laborador  
Joana Eva Martí Peñas, geògrafa (cursos de formació) 
Joan Vallespir Pons, geògraf (cursos de formació) 
 
 
2.2. Recursos tecnològics  
 
2.2.1. Arquitectura del maquinari del SSIGT 
 
 

 
 
 
 
2.2.2. Descripció del maquinari  
12 estacions gràfiques de treball 
9 servidors (bases de dades, cartografia, impressió, fitxers, domini, etc.). 
Plòter HP800 PS d’injecció de tinta, i impressores A3 i A4 làser en color.  
Receptor GPS (sistema de posicionament global) de precisió submètrica, 2 ordinadors de butxaca amb 
GPS. 
2 càmeres fotogràfiques digitals d’alta resolució. 
 
2.2.3. Descripció del programari del SSIGT  



Programari de l’empresa ESRI: ARC/INFO, ArcGIS, ArcView, MapObjects, ArcPad © ESRI, ArcGIS 
Server, ArcIMS, ArcSDE (llicència Campus Pack – 10 llicències) 
MiraMon © X. Pons 
Microstation Geographics © Bentley 
Geomedia © Intergraph Inc. 
IDRISI © Clark University. EUA 
ER-MAPPER © Earth Resource Mapping 
Altres: Freehand, Dreamweaver i Flash © Macromedia 
 
 
3. Activitats desenvolupades 

3.1. Tasques específiques (instal·lació de programes, cartografia, creació de bases de dades, 
transformació de dades, creació de servidors cartogràfics, assessorament) 

— Departament de Biologia: Maurici Mus, Antoni Martínez Taberner, Xavier Gulias, Josep Cifre, Jaume 
Vadell, Aina Alemany, Joan Rita. 
— Departament de Ciències de la Terra: Jaume Binimelis, Joana M. Petrus, Miquel Seguí, Pere Brunet, 
Bernadí Gelabert, Antoni Ginard, Onofre Rullan, Macià Blázquez. 
— Departament d’Història de l’Art: Jaume Andreu, Catalina Cantarellas. 
— Departament de Física: Romualdo Romero. 
— Departament d’Economia i Empresa: Antoni Riera. 
— Serveis Cientificotècnics: Sebastià Albertí. 
— IMEDEA: Anna Travesset, J. Tintoré. 
 
Consultes externes 
— Institut Espanyol d’Oceanografia: Núria Díaz. 
— Consell de Mallorca: Consorci d’Informàtica, Departament de Cooperació Local i Departament de 
Turisme. 
— Govern balear: Conselleria de Medi Ambient i Conselleria d’Agricultura. 
 
3.2. Reprografia 
150 pòsters DIN A0 realitzats. 
 
3.3. Servei d’informació (recepció de visites a la UIB, impartició de seminaris explicatius) 

- Seminari del SSIGT a la jornada de portes obertes Vine a la UIB. 
- Seminari del SSIGT per a visites a la UIB. 
 

3.4. Desenvolupament, participació i preparació de projectes de recerca 
 
Projectes de recerca bàsica 
Indicadores científicos para la gestión sostenible del litoral balear (ICGS). 2004-2006. IP: J. Tintoré. 
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. 

Análisis de la irregularidad pluviométrica a diferentes escalas temporales en la península Ibérica y 
Baleares y sus conexiones regionales. Ref. CGL2005-07664-C02-02/CLI. IP: M. Grimalt Gelabert, 
Departament de Ciències de la Terra. Inici: 2005. Final: 2008. Ministeri d’Educació i Ciència. 
 
Efectos indirectos emergentes en los sistemas depredador/presa: El caso de la dinámica de población de 
peces litorales explotados por la pesca recreativa. Ministerio de Educación y Ciencia. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Inici: 2004. Final: 2007. Dr. Miquel Palmer Vidal.  
 
Projectes de recerca aplicada 
DAMAGE. Desarrollo de un Sistema Experto para la evaluación de los daños postcatástrofe. 
INTERREG III B MEDOCC. 2004-2006. IP científic: J. Tintoré. IP tècnic: Maurici Ruiz. Direcció 
General d’Emergències: Conselleria d’Interior. Govern de les Illes Balears.  

SITTUR. Servidor d’Informació Turística i Territorial de Mallorca. 2004-2006. Departament de 
Promoció Turística. Consell de Mallorca.  

Estudi sobre l’accessibilitat als municipis de Mallorca. Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca 
(S’Institut). Octubre de 2006 - gener de 2007. 



 

Pla de pastures del parc natural de la península de Llevant. Departament de Biologia. Maig-octubre de 
2006.  

Pla de pastures del parc natural de Mondragó. Departament de Biologia. Octubre-desembre de 2006. IP: 
Josep Cifre. 

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Puigpunyent i la UIB per a la redacció d’un estudi de 
localització espacial d’un parc d’energia fotovoltaica. Octubre de 2006 - abril de 2007.  

Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para la Gestión Integrada de la Zona Costera. 
Subprojecte del projecte UGIZC (Desarrollo de una Unidad de Gestión Integrada de la Zona Costera de 
Baleares). Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. CSIC, Universitat 
de les Illes Balears. 2005-2007. IP: Maurici Ruiz Pérez (investigador del projecte UGIZC: Dr. Joaquim 
Tintoré Subirana). 
 

Petició de projectes de recerca 

Calidad de vida de los emigrantes y retornados de Baleares de Argentina, Chile y Uruguay. Ajudes a 
Projectes d’Investigació. Direcció General d’Immigració. Convocatòria de maig de 2007. 
Desenvolupament de la proposta amb el doctor Antoni Bennàsar. Fundació Càtedra Iberoamericana de la 
UIB. 
 
Análisis metodológico y Marketing para la Movilidad pública sostenible en ciudades medias. Ayudas a la 
Investigación 2007. Centro de Estudios y Experimentación en Obras Públicas 2007. Desenvolupament de 
la proposta amb la doctora Joana Maria Seguí. 
 
Vulnerability Assessment for Flood Scenarios with Local Risk Certification. FP7. UE. Petició amb el 
doctor Miquel Grimalt. 
 
Climate Change Adaptation Strategies and Water Policies at the Mediterranean Level. FP7. UE. Petició 
de projecte amb el doctor Miquel Grimalt. 
 
Expert System for Impact Assessment of performances in Security issues with the presence of involved 
Agents. FP7. UE. Petició de projecte amb la doctora Joana Maria Petrus. 
 
Atlas SUDOE II. Preparació de la proposta amb la doctora Joana Maria Seguí. 
 
Information society in peripheral regions of developed Mediterranean countries: Regional development 
and policy. FP7. Preparació de la proposta amb la doctora Joana Maria Seguí Pons. 
 

 
3.5. Desenvolupament d’activitats formatives 
III Curs d’Especialista Universitari en SIG i Teledetecció. 2006-2007. Direcció: Sergio Alonso i Maurici 
Ruiz. 

 
3.6. Organització i participació en cursos, congressos i jornades 

VI Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Comunicació: Divulgación 
de cartografía turística a través Internet. El proyecto SITTUR. M. Fuster; J. Ramon; M. Ruiz. Universitat 
de Màlaga, Màlaga 18, 19 i 20 d’octubre de 2006. ISBN: 84-608-0512-3. 
 
I Jornada de Cartografia i SIG a Balears. SITIBSA. Abril de 2006. Ponència: Investigació i Formació en 
SIG a les Balears. De los SIG de Gestión a los SIG de Anàlisis. La Evolución de las Tecnologías de la 
Información Geogràfica: Maurici Ruiz. 
 
XII Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, Granada, 19-22 de setembre de 
2006. Ponent en una taula rodona: Maurici Ruiz. La utilización de los SIGs y la Teledetección por el 
profesional: experiencias y expectativas de futuro. 
 



V Fòrum TIG/SIG 2006: Utilització i interoperabilitat dels sistemes d'informació geogràfica. Barcelona, 
23-24 de maig de 2006. Assistència: M. Ruiz i J. Ramon. 

 
3.7. Publicacions 
 
JORDI, A.; FERRER, M. I.; VIZOSO, G.; ORFILA, A.; BASTERRETXEA, G.; CASAS, B.; 
ÁLVAREZ, A.; ROIG, D.; GARAU, B.; MARTÍNEZ, M.; FERNÁNDEZ, V.; FORNÉS, A.; RUIZ, M.; 
FORNÓS, J. J.; BALAGUER, P.; DUARTE, C. M.; RODRÍGUEZ, I.; ÁLVAREZ, E.; ONKEN, R.; 
ORFILA, P.; TINTORÉ, J. (2006). «Scientific management of Mediterranean coastal zone: a hybrid 
ocean forecasting system for oil spill and search and rescue operations». Mar Pollut Bull. 2006; 53 (5-7): 
361-8.  
 
FUSTER, M.; RAMON, J.; RUIZ-PÉREZ, M. (2006). Divulgación de cartografía turística a través de 
Internet. El proyecto SITTUR. TURITEC 2006 (pàg. 389-403). Ed. Escuela Universitaria de Turismo. 
Màlaga. ISBN: 84-608-0512-3. 
 
RUIZ PÉREZ, M.; SEGUÍ PONS, J. M. (2006). Tecnologías de la Información y transporte: los Sistemas 
de Información Geogràfica (SIG) y los Sistemas Inteligentes de Transporte. Aportaciones Geográficas en 
Homenaje al profesor A. Higueras Arnal (pàg. 325-335). Ed. Departamento de Geografía y Ordenación 
del Territorio. Universidad de Zaragoza. ISBN: 84-96214-32-X. 
 
PONS, J. M.; ROSA MARTÍNEZ, M. R.; RUIZ PÉREZ, M.; MARTÍ PEÑAS, J. E.; RAMON 
MOLINAS, J. (2006). Los impactos aeroportuarios percibidos por la población turística en un destino 
maduro. Turismo y Cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento? (pàg. 603-613). Prensas 
Universitarias de Zaragoza. ISBN: 84-733-844-2. 
 
MOREY ANDREU, M.; RUIZ PÉREZ, M.. «Balearic Islands Landscape». A: VOGIATZAKIS, I. N., G. 
PUNGETTI I A. M. MANNION (eds.), 2007. The Landscape of the Mediterranean Islands. Springer 
Sciences, en premsa. 
 
 
3.8. Altres activitats    

  Activitats de gestió del Servei (gestió administrativa, econòmica, de recursos humans, logística, 
organització del treball.) 
 
  Activitats de manteniment (manteniment de maquinari i programari, estructuració del banc de dades 
del Servei, manteniment de serveis: còpia de seguretat, FTP, servidors cartogràfics, arxiu, biblioteca, 
web). 
 
  Desenvolupament del Pla de qualitat del SSIGT. 
 
  Desenvolupament de l’estudi d’anàlisi d’accessibilitat al campus. Proposta d’itinerari de ruta del bus 
núm. 19. Vicerectorat de Campus. 
 



9.16. LABORATORI D’INVESTIGACIÓ EN LITIASI RENAL  
Adreça 
Edifici Mateu Orfila i Rotger 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma (Illes Balears) 
Telèfons:  17 32 57 
  17 34 93 
Telefax: 17 34 26 
E-mail: fgrases@uib.es 
 
Director: Dr. Fèlix Grases Freixedas 
 
Personal 
Dra. Antònia Costa Bauzà 
Dr. Rafel M. Prieto Almirall 
Dr. Antonio Conte Visús 
Dra. Ana M. García Raja 
Dr. Ramón García González 
Dra. Margalida Ramis Barceló 
Dr. Joan Perelló Bestard 
Dr. Enrique C. Pieras Ayala 
Sr. Bernat Isern Amengual 
Sra. Pilar Sanchís Cortés 
Sr. Josep J. Torres Rovira 
Sr. Vicent Montesinos Aguiló 
 
 
Des de l’any 1987 s’han desenvolupat a la UIB investigacions sobre diferents aspectes de la litiasi 
renal (càlculs renals), investigacions finançades amb diferents programes competitius que han 
permès avançar en el coneixement d’aquesta patologia, i a la vegada proporcionar un servei 
continuat a la societat en diferents aspectes relatius al diagnòstic de la urolitiasi: tot això ha suposat 
l’elaboració de més de 2.000 informes d’anàlisi i estudi d’aquesta patologia. 
 
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal (LILR) fou creat a la UIB el 27 de febrer de 1998 
(FOU 144, 1998). 
 
Objectiu 
El Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal es constitueix per donar suport a la docència, la 
investigació i el desenvolupament en el camp de la litiasi renal i àmbits relacionats, facilitant la 
transferència de resultats als sectors productius i socials interessats i afectats. 
 
Prestacions 
 
Estudi de càlculs urinaris 
La seva finalitat és aportar al metge de família o a l’especialista dades noves que l’ajudin a establir 
el diagnòstic i les pautes terapèutiques del malalt litiàsic. L’informe elaborat inclou bàsicament: 
   composició i estructura del càlcul 
   possibles causes inductores de la formació del càlcul 
   orientació clinicoterapèutica genèrica dirigida al metge 
 
Estudi del risc urinari de generar càlculs càlcics (oxalat i fosfat) 
Aquest estudi permet establir el risc global que té una orina per desenvolupar càlculs d’oxalat 



càlcic i/o fosfats càlcics, mitjançant l’aplicació d’un test dissenyat especialment per a aquesta 
finalitat (patents P9404155, P9600572, PCT/ES 96/00237, WO 97/33172 12.09.1997 Gazette 
1997/39). 
 
Determinació d’àcid fític (IP6) en orina i altres mostres biomèdiques 
Aquest servei és possible gràcies al desenvolupament a càrrec del Laboratori d’Investigació en 
Litiasi Renal d’un mètode molt sensible per a la determinació d’àcid fític mitjançant cromatografia 
de gasos amb detecció per espectrometria de masses. 
 
Activitats 
 
Publicacions científiques sobre litiasi renal  

F. Grases, P. Sanchís, J. Perelló, B. Isern, R. M. Prieto, C. Fernández-Palomeque, M. Fiol, O. 
Bonnín, J. J Torres. Phytate (myo-inositol hexakisphosphate) inhibits cardiovascular calcifications 
in rats. Front. Biosci., 11, 136-142 (2006) 
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà, J. Perelló, B. Isern, I. Vucenik, M. Valiente, J. A. Muñoz, R. M. Prieto. 
Influence of concomitant food intake on the excretion of orally administered myo-inositol 
hexaphospahte (InsP6) in humans. Journal of Medicinal Food, 9(1), 72-76 (2006) 

 
F. Grases, P. Sanchís, J. Perelló, A. Costa-Bauzà. Role of uric acid in different types of calcium 
oxalate renal calculi. Int. J. Urol., 13, 252-256 (2006) 

 
E. Pieras, F. Grases, A. Costa-Bauzà, M. Ramis, P. Pizà, M. Ozonas. Litiasis de oxalato cálcico 
monohidrato papilar y de cavidad: estudio comparativo de factores etiológicos. Arch. Esp. Urol., 
59(2), 147-154 (2006) 
 
F. Grases, B. Isern, J. Perelló, P. Sanchís, R. M. Prieto, A. Costa-Bauzà. Absorption of myo-
inositol hexakisphosphate (InsP6) through the skin in humans. Pharmazie, 61, 652 (2006) 
 
E. Pieras, A. Costa-Bauzà, M. Ramis, F. Grases. Papillary and non papillary calcium oxalate 
monohydrate renal calculi: comparative study of etiologic factors. TSW Urol., 1, 116-124 (2006) 
 
G. Grases, J. A. Pérez-Castelló, P. Sanchís, A. Casero, J. Perelló, B. Isern, E. Rigo, F. Grases. 
Anxiety and stress among science students. Study of calcium and magnesium alterations. Magnes 
Res., 19(2), 102-106 (2006) 
 
A. Costa-Bauzà, J. Perelló, B. Isern, P. Sanchís, F. Grases. Factors affecting calcium oxalate 
dihydrate fragmented calculi regrowth. BMC Urol., 6, 16-22 (2006) 
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto. Renal lithiasis and nutrition. Nutrition Journal, 5(1), 23-
29  (2006) 
 
F. Grases, B. Isern, P. Sanchís, J. Perelló, J. J. Torres, A. Costa-Bauzà. Phytate acts as an inhibitor 
in formation of renal calculi. Front Biosci., 12, 2580-2587 (2007) 
 



F. Grases, P. Sanchís, B. Isern, J. Perelló, A. Costa-Bauzà. Uric acid as inducer of calcium oxalate 
crystal development. Scand J Urol Nephrol. 41(1), 26-31 (2007) 
 
F. Grases, O. Sohnel, A. Costa-Bauzà, E. Pieras, D. Muñoz. Structural features of three ureterocele 
calculi. Int Urol Nephrol. 39, 00-00 (2007)  
 
A. Costa-Bauzà, M. Ramis, V. Montesinos, F. Grases, A. Conte, P. Pizà, E. Pieras. Type of renal 
calculi: variation with age and sex. World J Urol. 25, 00-00 (2007) 
 
Capítols de llibres 
F. Grases, A. Costa-Bauzà. Litogénesis. Bases y conceptos actuales. Tratado de Terapéutica 
Farmacológica en Urología, 2a ed. Luzán 5, SA. Eds. ISBN: 84-7989-383-4, pàg. 119-148 (2006)  
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà. Mechanisms of Renal and Salivary calculi. Formation and 
development. Biomineralization. Medical aspects of Solubility. John Wiley and Sons Ltd. ISBN: 0-
470-09209-2, pàg. 39-69 (2006) 
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà. Mecanismos de la formación de cálculos renales. Nefrología Pediátrica 
2a ed., Grupo Aula Médica, SL. ISBN: 84-7885-422-3 pàg. 917-928 (2006) 
 
L. Huguet, F. Grases. I+D+i en la sociedad del siglo XXI: responsabilidad social empresa-
universidad. Quaderna. Ciencia y Pensamiento. Ed. Fundació Antoni Maura de Balears. Dipòsit 
Legal: PM-306-2007, pàg. 209-233 (2007). 
 
Patents 
F. Grases, J. Perelló, B. Isern, P. Sanchís, R. M. Prieto, A. Costa-Bauzà. Asociación a dosis fija de 
fitato y zinc. Núm. de sol·licitud: P200600377 (2006). Entitat titular: Universitat de les Illes 
Balears  
 
F. Grases, P. Sanchís, A. Costa-Bauzà, J. Perelló, R. M. Prieto, B. Isern, R. García-González. 
Utilización de fitato como agente inhibidor de la disolución de cristales de sales cálcicas para la 
prevención o tratamiento de la osteoporosis. Núm. de sol·licitud: P200601519 (2006). Entitat 
titular: Universitat de les Illes Balears 
 
F. Grases, J. Perelló, B. Isern, A. Costa-Bauzà. Use of phytate for water treatment. Núm. de 
sol·licitud: PCT/EP2006/067135 (2006). Entitat titular: Universitat de les Illes Balears 
 
Tesis doctorals 
Nuevos estudios sobre factores etiológicos diferenciales implicados en la litiasis renal de oxalato 
cálcico monohidrato papilar y de cavidad. Daniel Muñoz Vélez. Universitat de les Illes Balears, 
octubre de 2006. Directors: F. Grases, A. Costa-Bauzà 
 
Projectes desenvolupats sobre litiasi renal  
Suport al Grup de Recerca en Litiasi Renal com a grup d’excel·lència coherent. Govern de les Illes 
Balears. Conselleria d’Innovació i Energia, Direcció General de R+D+I. PCTIB-2005GC4-06. 



Investigador principal: F. Grases 
 
Estudio de los mecanismos de calcificación de los tejidos blandos. Cálculos renales papilares. 
Calcificaciones cardiovasculares. Dirección General de Investigación. Ministerio de Educación y 
Ciencia. CTQ2006-05640. Investigador principal: F. Grases 
 
Fisiopatología de la obesidad y nutrición. Instituto de Salud Carlos III. ACIB - Acciones CIBER 
(Centro de Investigación Biomédica en Red) CB06/03/0043. Investigador principal: Miquel Fiol 
Sala 
 
Contribucions a congressos  
A. A. López González, B. Marí Solivellas, F. Grases, M. T. Vicente Herreros, T. Cabanes Martín. 
The influence of comsumption of phytates (phytic acid) in the bone mass levels of the working 
class in the Balearic Islands. 10F World Congress on Osteoporosis, Toronto (Canadà) (2006) 
 
A. Grau, C. Fernández-Palomeque, F. Grases, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto, L. Vidal, E. Moranta, 
M. Aceña, O. Caldés, A. García-Raja, A. Bethencourt. Homocisteína, un dato más en el 
conocimiento de la etiopatogenia de la valvulopatía aórtica calcificada. SEC 2006 – El Congreso de 
las Enfermedades Cardiovasculares. Màlaga (2006) 
 
F. Grases. Aspectos nutricionales relacionados con la salud en el mundo del turismo. III Seminario 
Internacional de Innovación y Turismo. Turismo de Salud. Palma (setembre, 2006) 
 
F. Grases. Calcificaciones cardiovasculares: etiología y patogenia. Curs d’Actualització en 
Patología Cardiovascular. Palma (gener, 2007) 
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto, P. Sanchís, B. Isern, J. Perelló, A. Conte, R. García-
González. Cálculos renales papilares: estudio de los efectos de las calcificaciones intrapapilares en 
su formación. XIX Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. Alacant 
(gener, 2007). 
 
F. Grases, R. M. Prieto, A. Costa-Bauzà, P. Sanchís, B. Isern, J. Perelló, C. Fernández-Palomeque, 
A. Conte, A. García-Raja. Mecanismos de desarrollo de calcificaciones cardiovasculares vs 
mecanismos de formación de cálculos renales. XIX Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y 
Laparoscopia Urológica. Alacant (gener, 2007). 
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà, B. Isern, P. Sanchís, R. M. Prieto, J. Perelló, A. Conte, F. Barragán, J. 
A. Lancina, C. Barbuzano, M. Arrabal, T. de Haro, S. Colom, J. Riera. Test de riesgo litógeno 
urinario. Comparación con el prototipo de laboratorio y estudio multicéntrico para la validación del 
diseño comercial. XIX Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. 
Alacant (gener, 2007). 
 
A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto, V. Montesinos, M. Ramis. Dieta y litiasis renal. 
XIX Reunión Nacional de Litiasis, Endourología y Laparoscopia Urológica. Alacant (gener, 2007). 
 



F. Grases. Tipus d’aigua. Fòrum Internacional d’Investigació en Cuina i Nutrició a la Mediterrània. 
Palma (març, 2007) 
 
R. M. Prieto, F. Grases. Nutrició i calcificació cardiovascular. Cicle de conferències: Investigació i 
Salut a les Illes Balears (març, 2007) 
 
F. Grases, R. M. Prieto. Bioavailability of bioactive plant compounds – COST – Action 926. Palma 
(abril, 2007) 
 
A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto, V. Montesinos, M. Ramis. Dieta aconsejada en 
cada tipo de urolitiasis. VI Congreso Balear de Urología. Mallorca (maig, 2007) 
 
A. Conte, F. Grases, A. Costa-Bauzà, J. Perelló, B. Isern, P. Sanchís, R. M. Prieto, F. Barragán, A. 
Lancina, M. Arrabal, T. de Haro, S. Colom, J. Riera. Estudio multicéntrico para la validación del 
prototipo de TRLU y su diseño comercial. VI Congreso Balear de Urología. Mallorca (maig, 2007) 
 
A. Conte, F. Grases. Litiasis Urinaria en el 2007 – Aspectos prácticos. VI Congreso Balear de 
Urología. Mallorca (maig, 2007) 
 
F. Grases. Fitato y dieta: Modulación de los procesos de calcificación. V Congreso Nacional de la 
Federación Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Palma (maig, 2007) 
 
F. Grases. Desarrollo de las calcificaciones del sistema cardiovascular con la edad. 49º Congreso de 
la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Palma (juny, 2007) 
 
R. M. Prieto. Vocal del Comité Organizador y del Comité Científico. 49º Congreso de la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología. Palma (juny, 2007) 
 
R. M. Prieto. Moderador: Inflamación y Envejecimiento. 49º Congreso de la Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología. Palma (juny, 2007) 
 
F. Grases. Diagnóstico y Tratamiento Etiológico de la Litiasis. LXXII Congreso Nacional de 
Urología. A Coruña (juny, 2007) 
 
F. Grases, B. Isern, P. Sanchís, J. Perelló, A. Costa-Bauzà, R. M. Prieto. A study on factors 
involved in papillary renal calculi. 12th European Symposium on Urolithiasis. Lisboa (juliol, 2007) 
 
F. Grases, A. Costa-Bauzà, J. Perelló, B. Isern, P. Sanchís, R. M. Prieto, A. Conte, F. Barragán, J. 
A. Lancina, C. Barbuzano, M. Arrabal, T. de Haro, S. Colom, J. Riera. Urinary lithogenesis risk 
test. Comparison with the laboratory prototype and multicentric study for validation of the 
commercial design. 12th European Symposium on Urolithiasis. Lisboa (juliol, 2007) 
 
Cooperació amb altres grups d’investigació en temes relacionats amb la litiasi renal 
  Col·laboració amb el Grup d’Investigació de Factors de Risc Cardiovascular i Malaltia 

Coronària, dirigit pel Dr. M. Fiol. 



  Col·laboració amb el Grup d’Investigació en Fisiopatologia i Teràpia Cardiovascular, dirigit pel 
Dr. C. Fernández-Palomeque. 

 
Contractes amb empreses 
  Contracte per a la producció d’un preparat dietètic Lit-Stop amb l’empresa Authex, SA. 
  Contracte per a l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb l’Hospital Universitari Son Dureta (IB-

Salut). 
  Contracte per a l’anàlisi i estudi de càlculs renals amb la Policlínica Miramar (Illes Balears). 
  Contracte d’explotació de la patent d’invenció Aplicación de harinas de germen de ciertos 
cereales en la fabricación de productos alimenticios útiles para el tratamiento de estados 
carenciales de fitatos (patents núm. P 9901602 i PCT/ES00/00248) entre la UIB i Galletes 
Gelabert, CB, per a la fabricació i comercialització de galetes d’oli a base de germen de garrofí. 
  Transferència de la patent d’invenció Procedimiento de evaluación de la capacidad global de 

una orina para formar cálculos renales cálcicos y su correspondiente kit (patents núm. 
P9401455 i PCT/ES96/00237), propietat de la UIB, a l’empresa Sarstedt AG&Co. per a la seva 
explotació. 

 
Informes sobre l’anàlisi i estudi de càlculs renals sol·licitats per hospitals i particulars 
   335 estudis de càlculs renals de l’Hospital Son Dureta 
   26 estudis de càlculs renals de la Policlínica Miramar 
   21 estudis de càlculs renals de particulars i personal de la UIB 
   14 estudis de càlculs renals de la Clínica Palma-Planas 
 
Durant el curs 2006-2007 s’han realitzat 28 informes d’estudi del risc litogen urinari 
sol·licitats per particulars i personal de la UIB. 



 
 
9.17 LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR, NUTRICIÓ I 
BIOTECNOLOGIA 
 
Adreça i telèfons 
Edifici Guillem Colom Casasnovas 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
E-07071 Palma 
Telèfon: (34) 971 17 31 70 
Telefax: (34) 971 17 31 84 
E-mail: andreu.palou@uib.es 
 
Director: Andreu Palou 
El Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) és un servei que 
dóna suport a la docència, la recerca i el desenvolupament a l'entorn de la bioquímica i 
biologia molecular, la nutrició i bromatologia i les tecnologies que s'hi relacionen, 
principalment en els camps de l'alimentació, la tecnologia dels aliments i la salut. 
 
La finalitat és millorar l'organització del suport tècnic i material i optimitzar els 
recursos, com també proporcionar el suport de desenvolupament tècnic que la 
Universitat pot transferir als sectors socials pel que fa a les àrees i els sectors del 
coneixement científic i tecnològic indicats. 
 
Prestacions 
— Recerca bàsica en bioquímica i biologia molecular i nutrició, especialment en el 
camp de la regulació metabòlica i de la diferenciació i especialització cel·lular, amb 
especial èmfasi en la nutrició, el metabolisme dels aminoàcids, els mecanismes d'ajust 
del pes corporal, entre d'altres. 
— Recerca aplicada, amb uns objectius emmarcats, principalment, en el problema de 
l’obesitat, la tecnologia alimentària, de la nutrició i sanitària. 
 
Recursos 
El LBNB desenvolupa l'activitat principal en instal·lacions situades als edificis Guillem 
Colom Casasnovas i Mateu Orfila i Rotger, del campus de la UIB, en estreta connexió 
amb el Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. 
 
Sectors d'activitat 
  Anàlisi nutricional i metabòlica. 
  Biotecnologia: productes agroalimentaris. 
  Control de qualitat i nous marcadors alimentaris. 
  Seguretat alimentària. 
  Desenvolupament de nous agents de control del pes corporal i del règim alimentari. 
  Marcadors bioquímics d'interès mèdic i diagnòstic. 
  Participació en projectes europeus. 
  Participació en la xarxa de recerca de l’excel·lència europea. 



 
 
 
9.18. OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR) 
 
Son Lledó 
Campus universitari 
Cra. de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma 
Telèfons: 971 17 24 65 i 971 17 29 40 
Fax: 971 17 26 37 
Adreça d’Internet: http://osr.uib.es 
Directora: Dra. Gemma Turnes Palomino 
Personal: 
Sra. Àngels Oliver 
Sr. Xavier Salvà 
Sra. Maria Quetglas 
Sra. Immaculada Sans 
Sr. Xavier Garcias 
Sr. Miquel Titos Ramis 
Sra. Margalida Carbonell 
Sr. Ricardo Garcia Noval 
 
Introducció 
L’OSR és una oficina d’interfície de suport a la investigació i a la transferència dels 
resultats científics i tecnològics obtinguts a la UIB. És missió de l’OSR estimular la 
participació dels investigadors de la UIB i els seus instituts en projectes de recerca 
europeus, nacionals o autonòmics, i donar-los el suport necessari tant per a la sol·licitud 
com per a la gestió d’aquests. Treballa en coordinació amb l’OTRI-FUEIB per difondre 
l’activitat científica que es duu a terme a la UIB i per fomentar la investigació en 
col·laboració amb empreses i identificar els resultats de recerca que permetin una 
transferència de coneixements a la societat. 
Per complir els objectius esmentats l’OSR realitza les activitats següents: 
 

 Gestió d'ajuts per a l'assistència a congressos i estades de treball (Programa de 
Foment de la Recerca). 

 Gestió d'ajuts per a la incorporació de tècnics (Programa de Foment de la 
Recerca). 

 Gestió de reparació i reposició de material científic (Programa de Foment de la 
Recerca). 

 Estades breus de professors convidats (Programa de Foment de la Recerca). 
 Gestió d'ajuts per a la realització de congressos a la UIB (Programa de Foment 

de la Recerca). 
 Gestió d'ajuts per concórrer al Programa marc (Programa de Foment de la 

Recerca). 
 Gestió d’ajuts a projectes propis (Programa de Foment de la Recerca). 
 Gestió de patents (Programa de Foment de la Recerca). 
 Gestió de bestretes per a projectes (Programa de Foment de la Recerca). 
 Gestió del programa de foment a la participació en projectes d'investigació 

(Programa de Foment de la Recerca). 



 Gestió d’alumnes col•laboradors tipus B (Programa de Foment de la Recerca). 
 Gestió del catàleg d'investigadors i grups de recerca (Programa de Foment de la 

Recerca). 
 Gestió del programa d’adquisició d'ordinadors portàtils (Programa de Foment de 

la Recerca). 
 Gestió d’ajuts per a la publicació i difusió de la investigació (Programa de 

Foment de la Recerca). 
 Informació a través de la web o per nota informativa sobre convocatòries 

autonòmiques, nacionals o europees de projectes de recerca, beques i altres ajuts 
a la recerca publicades al BOE o al BOIB o al DOUE. 

 Informació a través de la web o per nota informativa sobre altres convocatòries 
de projectes de recerca, beques i altres ajuts. 

 Assessorament per a la presentació de projectes d’investigació a les 
convocatòries abans esmentades. 

 Gestió i seguiment de projectes d'investigació concedits. 
 Gestió dels currículums dels investigadors (GREC). 
 Elaboració del catàleg de projectes. 
 Elaboració de la memòria d’investigació. 
 Gestió de beques de col·laboració. 
 Gestió del Programa Ramón y Cajal. 
 Gestió del Programa Juan de la Cierva. 
 Gestió dels programes de tècnics a projectes d’I+D i tècnics a infraestructures. 
 Gestió del Programa de joves doctors estrangers en universitats públiques i 

centres d’investigació espanyols. 
 
Assistència a cursos i seminaris 
— I. Sans. «Com omplir les enquestes d’R+D+I de l’INE». ParcBIT. Palma. Dia 5 de 
juliol de 2006. 
— I. Sans. «II Conferència transnacional de partenariat del programa MEDOCC. Sestri 
Levante (Itàlia). Dies 5 i 6 d’octubre de 2006. 
— I. Sans. «Gestió eficient del temps». Universitat de les Illes Balears. Palma. Dies 29 i 
30 de novembre de 2006. 
— I. Sans. «Jornada de Xarxes d’Innovació Tecnològica». ParcBIT. Palma. Dia 4 de 
desembre de 2006. 
— I. Sans. «Financial management of interreg programmes and projects». ParcBIT. 
Brusel·les (Bèlgica). Dies 14 i 15 de desembre de 2006. 
— I. Sans. «Jornada tècnica gestió projectes europeus». Xarxa OTRI. Madrid. Dia 18 de 
desembre de 2006. 
— I. Sans. «Jornada sobre Ajuts del FIS-ISCIII». Institut de Salut Carlos III. Madrid. 
Dia 6 de febrer de 2007. 
— I. Sans, G. Turnes, X. Garcias. «Jornada presentació VIIPM de I+D de la UE». 
Santander. Dia 7 de febrer de 2007. 
— I. Sans. «Seminari preparació propostes projectes europeus». ParcBIT. Palma. Dia 
19 de febrer de 2007. 
— I. Sans, X. Garcias. «Financial management workshop». Amsterdam (Holanda). Dia 
25 de maig de 2007. 
— I. Sans, G. Turnes, X. Salvà, X. Garcias. «Conferencia anual de la red Otri de 
universidades: Haciendo patente la investigación». Universitat de Salamanca. Del 6 al 8 
juny de 2007. 



— I. Sans. «Curso de formación de formadores». Grup de Formació XarxaOTRI. Dies 
28 i 29 de juny de 2007. 
— R. García, M. Titos, M. Carbonell. «Curs de Formació sobre Riscos a Oficines i 
Despatxos». Universitat de les Illes Balears. Palma. Dia 14 de novembre de 2006. 
— R. García, M. Titos. «Curs de llengua catalana. Nivell C (mitjà)». Universitat de les 
Illes Balears. Palma. Del 15 de gener al 25 d’abril de 2007. 
— M. Titos. «Claus per establir objectius de qualitat». AENOR. Madrid. Dia 6 de març 
de 2007. 
— R. García, M. Titos. «Jornada Certificats, Firma Digital i DNI electrònic». PIMEM i 
Conselleria de Treball i Formació. Inca. Dia 22 de març de 2007. 
— R. García. «IV edición del Curso de Formación para Técnicos de RedOTRI». 
RedOTRI  d’Universitats. Oviedo. Del 23 al 27 d’abril de 2007.  
— M. Carbonell. «Curs de català nivell D». Ebap (Escola Balear d’Administració 
Pública). Palma. Del 25 de gener al 27 de maig de 2007. (60 hores). 
— M. Carbonell. «Curs Tècniques per al control de l’estrès UIB». Palma. Abril, maig i 
juny de 2007 (12 hores). 
— X. Salvà. «Com optimitzar la transferència de tecnologia». IMFOF (Institut 
Municipal de Formació, Ocupació i Foment). Octubre 2007. Palma. 
— X. Salvà. «Una cultura orientada al ciutadà». Universitat de les Illes Balears. Palma. 
Del 22 al 29 de gener de 2007.  
— X. Salvà. «L’adaptació de la UIB a l’espai europeu d’educació superior». Universitat 
de les Illes Balears. Palma. Del 15 de març al 2 d’abril de 2007. 
 
Organització de cursos i seminaris 
— R. García, M. Titos. «Cicle de sessions informatives sobre la construcció d’un portal 
institucional pels grups de recerca recolzat en GREC». Universitat de les Illes Balears. 
Palma. Dies 9, 12,14 i 16, i 19 de febrer de 2007. 
— M. Carbonell; R. García i M. Titos. Pla de formació per al personal de la UIB. 
Impartició del curs «Gestió de currículums amb GREC». Lloc: UIB. Del 18 al 29 de 
juny (10 hores). 
 
Premis 
L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, AENOR, va lliurar la 
certificació ISO 9001:2000 com a reconeixement internacional a la qualitat en la gestió, 
a l'Oficina de Suport a la Recerca, OSR, de la Universitat de les Illes Balears. Son Lledó 
23 de març de 2007. 
 
Activitats rellevants 
— Edició de la Memòria d’Investigació de l’any 2006. 
— Edició del Catàleg de Projectes de l’any 2006. 
— Organització de la «VIa Setmana de la Ciència en la UIB». Palma. Del 6 al 19 de 
novembre de 2006. 
— Coorganització de la VIa Fira de la Ciència. Palma de Mallorca: Del 29 al 31 de 
març i Menorca: Del 8 al 10 de març de 2007. 
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9.19. Oficina de Convergència i Harmonització Europea 
 

Presentació 
La construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES) constitueix un procés de 
convergència i d’harmonització dels sistemes d’educació superior europeus. Pretén generar un 
sistema universitari europeu marcat per la millora de la qualitat, l'ocupabilitat dels ciutadans i la 
competitivitat internacional. Això es vol aconseguir mitjançant l'adopció d'un sistema basat en 
tres cicles principals (grau, màster i doctorat), l'establiment del sistema de crèdits europeus o 
ECTS (sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits), el canvi vers un model 
educatiu centrat en el treball de l’estudiant i els seus resultats d’aprenentatge i, finalment, la 
promoció de la mobilitat per als estudiants, professors, investigadors i personal administratiu. 

Aconseguir aquests objectius estratègics exigeix una profunda transformació en l’estructura i els 
continguts de les titulacions de la UIB. Per aquest motiu des de l’any acadèmic 2005-2006, 
l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (OCIHE) ha dissenyat i aplicat un pla propi, 
amb caràcter anual, per a la convergència europea, en el qual es defineixen les estratègies i línies 
d’acció que es desenvoluparan per afrontar en les millors condicions el repte que suposa la 
integració en l’EEES. 

El pla propi de la UIB per a l’any 2006-2007 ha desplegat més de quaranta accions d’índole molt 
diversa, algunes de les quals s’iniciaren el passat any acadèmic, i altres s’han posat en marxa per 
primera vegada.  

 

Accions 

■ Coordinació de les accions destinades a fomentar l'excel·lència i la innovació docent 
a) Convocatòria d’ajudes per a la creació de xarxes de recerca i innovació docent: a 

proposta de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) en col·laboració amb l'OCIHE. 
S’ha impulsat la creació d'equips de professorat que treballen en col·laboració per 
investigar i reflexionar sobre la docència. 

b) Programa d’Ajuda a la Docència Universitària: Fem camí cap a Europa (PADU): el 
propòsit d’aquest programa és garantir una formació continuada i de qualitat als docents 
universitaris per oferir-los un suport en la tasca docent, una font per a la innovació 
educativa, el seu desenvolupament professional i una ajuda en l’adaptació a l’EEES. 

c) Títol d’Expert Universitari / Experta Universitària en Tècniques Docents de Grau 
Superior (100 hores): per primera vegada a la UIB s’ha impartit aquest curs d’Expert 
Universitari proposat per l’ICE i l’OCIHE. Adreçat al professorat novell (que acaba 
d’incorporar-se a la Universitat o que exerceix els primers anys de docència), té per 
finalitat posar al seu abast eines i estratègies que li permetin endinsar-se en el món de la 
docència d’una manera més sistemàtica i reflexiva, possibilitant la inserció en la 
professió amb l’acompanyament del professorat expert, d’un grup de discussió i d’un 
seguiment de la seva feina. 

d) Convocatòria per a la millora de la qualitat de la docència 2006-2007: la convocatòria 
té com a objectiu estimular les activitats del professorat universitari quant a la millora de 
la tasca docent, per renovar i millorar les metodologies utilitzades en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge i adaptar-les a les directrius actuals de l’EEES. 
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e) Publicació i difusió de guies docents: que ha elaborat el professorat més innovador de la 
nostra universitat, amb la finalitat de recollir un repertori d’exemples de diverses àrees de 
coneixement i difondre-les a la resta de professorat. 

f) Publicació i difusió de l’estudi sobre les repercussions del PADU en la innovació docent 
del professorat universitari: elaborat conjuntament per l’ICE i l’OCIHE. 

 

■ Coordinació d’accions destinades a adaptar la UIB a l’EEES 

a) Gestió informàtica dels estudis: el Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) i 
l’OCIHE han ajuntat esforços amb la finalitat de crear, implantar i difondre un conjunt de 
procediments telemàtics que ajudaran a l'adaptació de les noves titulacions de grau i 
postgrau a l'EEES. Aquestes accions estan orientades en tres direccions: 

1. Accions orientades al professorat: eines informàtiques per poder realitzar 
eficaçment les seves tasques: eines de gestió de calendaris, publicitat i 
transparència d'informació, eines de gestió de l’avaluació. 

2. Accions orientades a l'alumnat: per afavorir la mobilitat de l'alumnat: secretaria 
virtual, captació d'alumnes, serveis de valor afegit. 

3. Accions orientades a la gestió: adaptar els sistemes d'informació actuals a les 
necessitats derivades de la implantació dels nous plans d'estudis de grau i postgrau. 

b) Adequació i millora d'infraestructures docents. Avaluació i millora de les 
infraestructures docents: s’ha llançat la primera convocatòria per al disseny i prova 
d’aules adaptades a l’EEES. L’EEES requereix unes metodologies docents amb espais 
més versàtils, que puguin adaptar-se a diferents metodologies, i que permetin 
desenvolupar activitats innovadores que estimulin la comunicació entre el professorat i 
l’estudiant, i la participació activa dels estudiants. La convocatòria dirigida al professorat 
per al disseny i prova d’aules adaptades a l’EEES ha facilitat a la UIB unes primeres 
referències per equipar en un futur nous espais docents adaptats al procés de convergència 
europea. 

 

■ Coordinació d’accions destinades a fomentar la mobilitat d’estudiants, PDI i PAS 

a) Convocatòria d’ajudes destinades al professorat i al PAS per fer estades en 
universitats estrangeres amb estudis en format de crèdit europeu o crèdit ECTS: 
amb la finalitat de conèixer la implantació de l’EEES en universitats europees i adquirir 
experiència per facilitar-ne l’establiment a la UIB, la Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears convoca ajudes per als professors i el personal 
d’administració i serveis, per a estades en universitats estrangeres que imparteixen 
estudis en el format de crèdit europeu. 

b) Programa de suport a la mobilitat d’estudiants: organitzats per l’OCIHE i 
desenvolupats pel Servei Lingüístic, s’han dut a terme cursos d’idiomes moderns per a 
alumnat participant en programes de mobilitat. 

 

■ Pla de difusió de l’EEES entre la comunitat universitària 
a) Cicles de conferències divulgatives sobre l’EEES: en col·laboració amb diversos 

serveis i oficines de la UIB, dirigides als tres sectors fonamentals de la comunitat 
universitària: 
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a. Professorat:  
i. Dins l’acció La Universitat us Informa, s’ha participat en les jornades 

dirigides a orientadors i directors d’educació secundària per informar, 
entre altres temes d'interès, dels canvis al nivell educatiu que suposa 
l’EEES i els seus efectes sobre l’educació secundària. 

ii. Jornada de divulgació de les experiències ECTS: en acabar l'any acadèmic 
2006-2007, l’OCIHE organitza aquesta jornada (prevista per al proper dia 
28 de setembre de 2007), en què els coordinadors, professors i estudiants 
participants en els projectes compartiran amb la comunitat universitària 
(PDI, PAS i estudiants) la seva experiència en la implantació dels crèdits 
ECTS. 

b. Personal d’administració i serveis: amb el Servei d’Afers Generals, dins el Pla de 
formació per al personal de la UIB, s’ha desenvolupat el curs «L’adaptació de la 
UIB a l’espai europeu d’educació superior», destinat al personal d’administració i 
serveis.  

 

■ Suport i seguiment del desenvolupament dels nous postgraus: un cop elaborat el 
protocol d’implantació dels títols de postgrau (que inclou la normativa pròpia per a les 
titulacions de postgrau, la guia docent i el sistema d’avaluació interna de les noves 
titulacions), el present any acadèmic s’ha dut a terme el seguiment dels primers postgraus 
oficials (POP) de la UIB. 

  

■ Avaluació i seguiment de les experiències ECTS 
a) Convocatòria de projectes d’implantació de crèdits europeus: la realització dels 

projectes ECTS té com a objectiu incorporar un nombre significatiu d’assignatures, 
professors i alumnes de la UIB al model d’ensenyament que propugna l’EEES. L’any 
acadèmic 2006-2007 s’han dut a terme cinc projectes d’implantació de crèdits ECTS 
sobre totes les assignatures d’un curs pertanyent a una titulació: 

1. Primer curs de la llicenciatura de Química 

2. Primer curs d’Enginyeria Tècnica Agrícola 

3. Primer curs de la llicenciatura de Psicologia 

4. Primer curs de la llicenciatura de Matemàtiques 

5. Primer curs de la llicenciatura d’Història de l’Art 

 

En el marc dels projectes ECTS, s’han elaborat diversos sistemes i instruments d’avaluació 
de les diferents experiències: enquesta de valoració de la càrrega de treball presencial i 
autònom de l’estudiant, enquesta d’opinió del professorat i de l’estudiant sobre la 
implantació dels crèdits europeus, protocols estandarditzats d’avaluació de les 
competències específiques i genèriques. 

 

■ Convocatòria de col·laboració del professorat de la UIB en la quantificació de la càrrega 
de treball de les assignatures vigents amb crèdits europeus: amb aquesta convocatòria 
organitzada per l’OCIHE el professorat ha realitzat una planificació del temps que ha d’invertir 
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l’estudiant en les activitats de treball presencial i autònom per assolir els objectius de 
l’assignatura, i l’estudiant ha registrat el temps que dedica a l’assignatura. 

 

■ Estudi de les competències dels estudiants i titulats des del punt de vista del professorat 
de la UIB: aquest estudi, organitzat per l’OCIHE, ens permet conèixer el grau d’importància que 
tenen diverses competències específiques i genèriques i el grau de demostració dels estudiants i 
titulats, segons l’opinió dels acadèmics o professors. 

 

■ Incentius a la gestió: incentius per a la col·laboració i participació del PAS 
(administratiu, tècnic i de gestió) en actuacions relacionades amb la implantació dels 
distints elements del procés de Bolonya. 

a) Concurs d'idees per millorar la gestió universitària en el context de l'espai europeu 
d'educació superior 2007: organitzat per la SEQUA conjuntament amb l’OCIHE i 
dirigit al personal d’administració i serveis, pretén recollir els suggeriments de millora 
que el PAS realitzi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la gestió de les noves 
titulacions. El termini d’aquesta convocatòria finalitza el present mes de setembre. 



9.20. Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 
Introducció 
La Universitat de les Illes Balears va aprovar el gener de 2004 la creació de 
l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats per analitzar i difondre la igualtat 
d’oportunitats en el marc universitari. Aquesta és una experiència pionera a l’Estat 
espanyol impulsada pel Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB. 
 
Per garantir la continuació d’aquesta línia de treball, el febrer de 2005 la Universitat de 
les Illes Balears va establir un conveni de col·laboració amb l’Institut de Serveis Socials 
i Esportius de Mallorca l’àmbit principal de cooperació del qual és l’Observatori per a la 
Igualtat d’Oportunitats. Aquest finançament es va renovar l’any 2006 amb les mateixes 
condicions establertes al conveni de 2005. 
 
Les finalitats i accions d’aquest observatori s’han centrat, fins ara, en tres àmbits 
relacionats amb tota la comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador 
i personal d’administració i serveis): persones pertanyents a grups desafavorits 
socialment i/o amb risc d’exclusió social, persones amb discapacitat, i gènere (àmbit 
transversal). 
 
Els objectius principals de l’Observatori han estat els següents: 
 

- Recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació 
en els tres àmbits d’actuació esmentats. 

- Visibilitzar i, si cal, proposar actuacions concretes per millorar la situació en 
cada un dels àmbits, amb l’objectiu final d’assolir la plena igualtat 
d’oportunitats per a aquests grups en el seu accés a la UIB, en el si de la 
comunitat universitària i en la seva posterior inserció sociolaboral. 

 
 
Conversió de l’Observatori en Oficina 
 

Durant el curs 2006-2007 s’han produït una sèrie de canvis legislatius autonòmics i 
estatals que ens varen dur a proposar la conversió de l’Observatori en un servei més 
específic a la nostra comunitat universitària. Concretament ens referim als canvis 
següents: 

 
- La Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona (BOIB núm. 135, de 26-09-

2006). Segons les directrius establertes en aquesta llei, els propers anys la UIB 
haurà de redactar un pla d’igualtat entre homes i dones, que, una vegada 
elaborat, s’haurà de posar en vigor i ser avaluat periòdicament, i haurà d’establir 
una sèrie de mesures per garantir el compliment dels diferents articles de la dita 
llei que fan referència tant a accions positives com a continguts dels estudis. 

- La Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere 
(LO 1/2004, de 28 de desembre). D’acord amb aquesta llei, les universitats han 
d’incorporar als seus programes docents, i particularment en el cas de la 
formació de professorat i del personal sanitari, uns continguts relatius al principi 
d’igualtat d’oportunitats i a la violència contra les dones. 



- Llei d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (en procés de discussió quan 
nosaltres vàrem proposar els canvis adients a final de 2006). Estableix igualment 
la necessitat de disposar de plans d’igualtat i d’altres mesures en la línia ja 
descrita.  

- Dins el Projecte de Llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats (també es trobava en procés de discussió) hi 
havia també diferents qüestions que van en la mateixa línia de les ja comentades. 

 

 

 

Atesa aquesta nova situació legislativa però també social, entenem que la nostra 
universitat no sols no ha de quedar endarrerida, sinó que ha de continuar sent pionera, 
com fins ara, i que, per tant, ha arribat el moment de fer una passa endavant i consolidar 
l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats de la UIB per tal de reforçar el seu paper i 
donar-li continuïtat dins la nostra universitat. Concretament, vàrem proposar la 
transformació de l’Observatori en Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre 
Dones i Homes. Així, al FOU núm. 278 (28 de febrer de 2007), s’aprova la creació de 
la dita oficina.  

 

✓ Finalitats de l’Oficina 

L’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes se centra a treballar per 
contribuir a garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a tota la 
comunitat universitària (alumnes, personal docent i investigador i personal 
d’administració i serveis). Igualment, s’inclou l’aplicació del principi d’igualtat 
d’oportunitats en el cas de les persones pertanyents a grups desafavorits socialment i/o 
amb risc d’exclusió social, àrea que ha estat vinculada des de l’inici a l’Observatori i 
que, mentre no hi hagi un organisme universitari que la inclogui, es mantindrà en 
l’àmbit d’actuació de l’Oficina. 

Tot i que les persones amb discapacitat entren en l’àmbit d’actuació de l’Observatori 
per a la Igualtat d’Oportunitats, tenen un organisme d’actuació específic a la UIB amb 
caràcter d’oficina, raó per la qual aquest àmbit ha deixat de pertànyer a l’Oficina, tot i 
que hi ha establerta una estreta relació entre ambdues. 

 

✓ Funcions de l’Oficina 

D’acord amb el que proposa la reforma de la LOU com a funcions de les unitats 
d’igualtat i prenent com a model les que desenvolupen les oficines d’igualtat que ja 
existeixen en altres universitats de l’Estat espanyol, les seves funcions són: 

- Recaptar, analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre la situació 
de la igualtat d’oportunitats a la UIB. 

- Elaborar i difondre informes sobre altres qüestions, però sempre amb la finalitat 
de promoure la igualtat d’oportunitats. 

- Difondre informació relacionada amb els recursos d’igualtat d’oportunitats. 



- Assessorar sobre el principi d’igualtat d’oportunitats i la seva aplicació a aquells 
organismes que ho sol·licitin. 

- Visibilitzar possibles desigualtats i, si cal, proposar actuacions concretes per 
millorar la situació, amb l’objectiu final d’assolir la plena igualtat d’oportunitats 
entre les persones en l’accés a la UIB, en l’àmbit de la comunitat universitària i 
en la seva posterior inserció sociolaboral. 

- Impulsar i desenvolupar una cultura d’igualtat d’oportunitats a la UIB, formulant 
propostes docents i d’accions formatives, afavorint la investigació específica en 
aquesta matèria i fomentant la reflexió sobre la igualtat. 

- Fomentar la introducció de la igualtat d’oportunitats als diferents àmbits del 
coneixement i molt especialment a l’àmbit docent, amb especial atenció a 
aquelles àrees que tenen més influencia per la seva projecció a la societat. 

- Vetllar per l’aplicació efectiva del principi d’igualtat d’oportunitats i d’aquella 
legislació que el desenvolupi en l’àmbit de la UIB, mitjançant recomanacions 
que facilitin el seu desenvolupament tant en l’accés als estudis com en l’accés 
als llocs de treball i en la promoció interna dels i les treballadores de la UIB. 

- Coordinar l’elaboració i execució del pla d’igualtat d’oportunitats de la UIB, on 
es recolliran actuacions específiques per assolir aquestes funcions. 

Cal dir que una part important d’aquestes funcions i de les tasques que s’han de dur a 
terme per desenvolupar-les han estat realitzades per l’Observatori d’Igualtat 
d’Oportunitats de la UIB des que fou creat i fins ara. 
 
Activitats desenvolupades durant el curs 2006-2007  
 

✓ Activitats de difusió 

 
- Renovació i actualització de la pàgina web de l’Oficina 

(www.uib.es/servei/igualtat).  
- Amb l’objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de l’Oficina i per 

establir canals de comunicació i cooperació, hem continuat tenint contacte amb 
la resta d’universitats espanyoles i amb els organismes i programes propis de la 
nostra universitat. 

- Participació en la II Jornada Educació Secundària-Universitat. La transició a la 
Universitat, fets i perspectives. Organitzada pel Programa d’Orientació i 
Transició a la Universitat (POTU) el març de 2007. 

- Participació en el programa d’acolliment al nou alumnat, al començament del 
curs. 

- Atendre i respondre els diferents suggeriments i consultes que ens han arribat 
durant aquest darrer curs. 

- Manteniment del servei de préstec de llibres i materials audiovisuals de 
continguts relacionats amb les dues àrees d’estudi. 

 

✓ Activitats d’investigació 

 
- Anàlisi de la distribució per gènere dels diferents col·lectius que constitueixen la 

nostra universitat i hi participen. 



- Elaboració i publicació del Tercer Informe de Situació en Matèria d’Igualtat 
d’Oportunitats. 

- Presentació de les dades i de la informació treballada a l’Oficina als congressos 
següents: 

 1. VI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género  (Saragossa, 
11-15 de setembre de 2006). 
 2. III Congreso Iberoamericano de Estudios de Género (Còrdova, 25-28 
 d’octubre de 2006). 
- S’han iniciat els tràmits pertinents per dur a terme el novembre de 2007 unes 

jornades de treball entre diferents universitats espanyoles sota el nom de I 
Encuentro Universitario de Unidades y Oficinas de Igualdad. 

 

✓ Activitats formatives 
 

- Dins l’acord de col·laboració entre la UIB i la Fundació Balear contra la 
Violència de Gènere per a la creació de la Càtedra d’Estudis contra la Violència 
de Gènere, l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 
continua sent l’òrgan encarregat de realitzar les activitats de formació i 
sensibilització adreçades a tot l’alumnat de la UIB.  

- En el marc de la Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere, abans 
esmentada, s’ha dut a terme durant el primer quadrimestre del curs 2006-2007 
l’assignatura de lliure configuració denominada La Violència de Gènere des 
d’una Perspectiva Multidisciplinària, amb una matrícula d’alumnat de 104 
persones. L’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes és 
l’òrgan encarregat d’aquesta assignatura. 

- Altres activitats formatives finançades per la Càtedra són:  
 1. Un curs formatiu sobre violència de gènere a la Seu de Menorca i un  altre a 
la Seu d’Eivissa. 
 2. Aprovació del finançament per impartir un taller formatiu de 15 hores  a la 
Universitat Oberta per a Majors sobre la mateixa temàtica, que es  durà a terme 
el primer quadrimestre del curs vinent. 

3. Aprovació de la posada en marxa per al proper curs d’un postgrau en línia 
titulat Expert/a Universitari/ària en Anàlisi Psicosocial de la Violència  de 
Gènere. 

- Aprovació d’una plaça de Pràcticum per als estudis de Psicologia durant el curs 
2007-2008. La coordinadora del Pràcticum serà Capilla Navarro. 

- S’han fet diverses conferències a la nostra universitat i en altres universitats 
espanyoles sobre la temàtica de l’Oficina.  

 
 
Organització i recursos 
 
Les persones responsables de l’Oficina són: 

- Direcció i coordinació: Esperança Bosch Fiol. 

- Responsables de cada un dels dos àmbits esmentats: Victòria Ferrer Pérez, del 
Departament de Psicologia (gènere), Margalida Capellà Roig, del Departament 
de Dret Internacional (grups desafavorits socialment). 

- Personal adscrit:  



 1. Capilla Navarro Guzmán, becària a jornada completa. 

 2. Sílvia Cano Juan, becària a mitja jornada. 

 3. Virginia Ferreiro Basurto, becària a jornada completa finançada per la 
 Càtedra d’Estudis contra la Violència de Gènere amb la finalitat de 
 coordinar els aspectes tècnics del postgrau Anàlisi Psicosocial de la 
 Violència de Gènere. 

 4. Una plaça d’alumne col·laborador tipus B. 
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9.21.  OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I 
SOLIDARITAT 
 
 
Els programes de cooperació al desenvolupament i solidaritat inclouen un ampli ventall 
d’activitats de formació, sensibilització, recerca i divulgació. Aquests programes es fan 
en el marc de convenis de col·laboració amb el Govern balear i del 0,7 per cent del 
pressupost d’ingressos propis que la UIB dedica a la cooperació.  
 
La majoria d’accions gestionades per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament durant el curs 2006-2007 
corresponen als convenis signats entre la Direcció General de Cooperació i la UIB de 
2006 i 2007. Per aquest motiu, la memòria inclou les activitats realitzades en el marc 
dels dos convenis. 
 
La quantitat assignada al conveni de 2006 fou de 430.000,00 euros, i la dels convenis de 
2007, de 467.000,00 euros.  
 
Quant a les activitats realitzades en l’àmbit del voluntariat universitari, es duen a terme 
en el marc dels convenis de col·laboració amb la Direcció General de Cooperació i la 
Direcció General de Joventut, com també del 0,7 per cent del pressupost d’ingressos 
propis que la UIB dedica a cooperació i de la partida destinada a aquesta finalitat en el 
pressupost de la UIB.  
 
Els doblers destinats a aquest apartat es concreten en les quantitats de 51.000 euros en el 
marc del conveni de 2006 amb la Direcció General de Cooperació, 12.000 euros en el 
marc del conveni de 2006 amb la Direcció General de Joventut, 9.000 euros del 
pressupost per a l’any 2006 de la UIB en matèria de voluntariat específic, a més de les 
aportacions derivades del 0,7 per cent del pressupost d’ingressos propis que la UIB 
dedica a cooperació.  
 

 
1. ACCIONS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

1.2. Assignatures de lliure configuració  
S’ha renovat l’ajut de 900 euros per a la realització de l’assignatura de lliure 
configuració en matèria de cooperació al desenvolupament Tecnologia per al 
Desenvolupament Humà (codi 3460), de 4,5 crèdits, impartida pel professor Víctor 
Martinez Moll  del Departament de Física.  

 
Igualment s’ha renovat amb un ajut de 1.500 euros per a la realització de l’assignatura 
de lliure configuració en matèria de cooperació al desenvolupament: Economia, 
Desenvolupament i Cooperació (codi 3067), de 4,5 crèdits impartida pel professor 
Antonio Sierra Rincón  del Departament d’Economia Aplicada.  
 
Ambdues assignatures varen ésser seleccionades a la I Convocatòria d’ajuts de 
cooperació al desenvolupament: accions de formació i sensibilització (duta a terme 
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durant l’any 2004), fet pel qual va obtenir l’ajut amb càrrec al 0,7 per cent del 
pressupost d’ingressos propis de la UIB. 
 

1.3. Cursos monogràfics de curta durada  
Aquests cursos pretenen posar a l’abast dels ciutadans un ampli ventall d’accions 
formatives que cobreixin els distints nivells formatius. 
Durant el curs 2006-2007 es varen realitzar els cursos següents: 

  Tècniques d’informació i documentació per a la solidaritat i la cooperació 
  Diagnòstic Territorial per a la Fonamentació de Projectes de Cooperació al 

Desenvolupament. 
 
A la taula següent apareixen les dades de participació i la durada dels diferents cursos: 
 
Participants Professorat Alumnat Durada 
Tècniques d’informació i documentació 
per a la solidaritat i la cooperació. 
Dirigit per el Sr. Miquel Pastor, director 
del Servei de Biblioteca i Documentació 
de la UIB. 

4 33 40 hores 

Diagnòstic Territorial per a la 
Fonamentació de Projectes de 
Cooperació al Desenvolupament. 
Dirigit per el Sr. Antoni Cladera 
Bohigas, professor de Física de la UIB. 
 

3 28 20 hores 

TOTAL 7 61 60 
 
Aquests cursos han estat finançats per la Direcció General de Cooperació.  
 

1.4. Seminari iberoamericà «Curs de gestió mediambiental de l’activitat 
turística» 

 
Aquest seminari era previst a l’annex 5 del conveni de col·laboració entre la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la UIB per a l’any 2006. Es 
va dur a terme a Palma entre el 6 i l’11 de novembre de 2006.  
 
El programa respon a l’especial sensibilitat que la societat balear manté envers les 
necessitats d’Iberoamèrica, una regió a la qual està unida per vocació i segles d’història. 
El seu objectiu és contribuir que el seu desenvolupament social i econòmic en l’àmbit 
del turisme es realitzi d’una manera compatible amb la protecció del medi ambient i la 
conservació dels seus recursos naturals, mantenint a llarg termini la capacitat de generar 
benestar.  
 
Pel que fa als objectius específics del seminari, es persegueix que les persones 
assistents: 

• Coneguin i comprenguin la problemàtica que presenta el desenvolupament 
turístic sostenible, en especial per a les administracions públiques i per a les 
empreses. 
• Identifiquin i avaluïn els impactes mediambientals de l’activitat turística. 
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• Coneguin els sistemes i bones pràctiques de gestió mediambiental en l’activitat 
turística. 
• Desenvolupin la seva capacitat crítica i creativitat, per contribuir a resoldre els 
problemes que planteja la gestió mediambiental en els diferents països 
participants. 

 
Al seminari, hi varen participar 24 membres dels països següents:  
Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba, Equador, Mèxic i Veneçuela. 
 
El seminari, dirigit pel doctor Antoni Llull, va ser cofinançat amb 16.000 euros per la 
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i amb 18.000 euros per 
la Càtedra Sol Melià d’Estudis Turístics. 
 

1.5. Curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional 
 

Des del curs 2001-2002, la Universitat de les Illes Balears, en virtut dels convenis de 
col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, inclou dins la seva oferta de cursos de 
postgrau adreçats a diplomats i/o llicenciats de totes les Illes que vulguin rebre una 
formació especialitzada sobre aquesta matèria. 
Durant el curs 2006-2007 s’ha realitzat el curs on-line de postgrau d’Especialista 
Universitari en Cooperació per al Desenvolupament (25 crèdits). 
Te com a objectius formar aquelles persones que hagin d’assolir la responsabilitat 
d’intervencions als països menys afavorits, des de les bases conceptuals, econòmiques i 
socials de la cooperació, fins a les eines metodològiques i operatives amb les quals hom 
pot comptar. El curs ha estat dirigit pel dr. Antoni Socies Salvà i Patrícia Horrach 
Rosselló del Departament d’Economia de l’Empresa de la UIB. 
 
 
Aquest curs es composa de tres parts:  

•  Els mòduls teòrics 
•  Les pràctiques 
•  El treball final 

 
El nombre d’alumnes que han realitzat el curs complet ha estat de 38, dels quals 33 
tenen experiència en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.  
 
 

1.6. III convocatòria d’ajuts de cooperació al desenvolupament: accions de 
formació i sensibilització 

 
En el marc del 0,7 per cent del pressupost de 2006 de la UIB, s’atorgaren ajuts per un 
import de 12.000 euros en el marc de la III Convocatòria d’Ajuts de Cooperació al 
Desenvolupament: accions de formació i sensibilització (publicada el maig de 2006), 
adreçada a donar suport a activitats organitzades per alumnat, professorat i personal 
d’administració i serveis de la UIB. 
Els projectes seleccionats foren els següents: 
 

  Apropem el comerç just a la UIB (III) (Quantitat assignada: 1.500 euros) 
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Responsable: Josep Pablo Cànaves, professor del Departament de Biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut i personal d’administració i serveis (PAS) dels 
Serveis Científicotècnics. 
Equip: Patrícia Ferrà Coll, José Pérez Castelló, Raquel Herranz Bascones, 
Teresa Montero, Joan Alcaraz Llabrés, Carme Rosselló i Marta Pizarro. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears 
Objectius: Augmentar la conscienciació, a tots els nivells, dins la UIB sobre el 
tema i promoure dins la comunitat universitària la necessitat d’establir de forma 
estable aquests productes dins la UIB. 
 
  Cinefòrum per una altra globalització (III). (Quantitat assignada: 1.500 
euros) 
Responsable: Patrícia Ferrà Coll, professora del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques. 
Equip: Alejo R. Cabeza Obrador, Teresa Montero Polo, Domènec Garcias 
Gomila, Tomeu Alorda Ladaria, Jaume Ferrà i Rotger, Ivan J. de Pau Bernal, 
Josep Antoni Pérez Castelló, Sheila Cerdà Fernàndez, Belen Pascual, i Antònia 
Abraham Cañellas.  
Ubicació: sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, Universitat de 
les Illes Balears. 
Objectius: l’objectiu general és la sensibilització, conscienciació i formació de la 
comunitat universitària (alumnes, personal d’administració i serveis, professorat 
universitari) i de fora de la Universitat, sobre la realitat dels països en vies de 
desenvolupament, sobre la connexió entre la seva realitat i la dels països 
desenvolupats, i sobre la urgent necessitat d’actuar per construir un món més just 
i respectuós amb les persones i amb l’entorn. Es treballaria a través de 
cinefòrums sobre aquests temes amb la participació d’experts i/o persones 
afectades per la problemàtica en el debat posterior. 
 
  Segones Jornades a Balears sobre microcrèdit i cooperació. 
(Quantitat assignada: 1.500 euros) 
Responsable: Antonio Sierra Rincón, professor del Departament d’Economia 
Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Teresa Palmer Tous. 
Ubicació: Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, Campus Universitari. 
Objectius: l’objectiu general d’aquestes jornades és ampliar els coneixements de 
la població pel que fa la utilització del microcrèdit com a instrument de 
cooperació al desenvolupament. 
 

 
  Una mirada als conflictes del món actual: què s’amaga darrera la 
guerra. (Quantitat assignada: 1.500 euros) 
Responsable: Arnau Matas Morell, alumne de Filosofia de la Universitat de les 
Illes Balears.  
Equip: Miquel Ripoll Perelló, Maria de Lluc Bagur Cañellas, Nanda Caro 
Blanco. 
Ubicació: Universitat de les Illes Balears 
Objectius: Sensibilitzar la població en general i la comunitat universitària en 
particular sobre la importància de la comprensió profunda de tot l’entramat que 
s’amaga darrere els conflictes bèl·lics. 

 
  Curs sobre els Drets Humans i la Cooperació al Desenvolupament. 
(Quantitat assignada: 1.500 euros) 
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Responsable: Jesus Molina Mula professor del Departament de Biologia 
Fonamental de la Universitat de les Illes Balears.  
Equip: Marina Arrabal, Diego Marín, José Ignacio Ricarte. 
Ubicació: Seu d’Eivissa i Formentera de la Universitat de les Illes Balears 
Objectius: Promoure els Drets Humans en el marc de la Cooperació al 
Desenvolupament per tal de generar projectes de cooperació dins de les Seus de 
la Universitat.  
 
  Concert i tallers. Sucantnord-sucantmons. (Quantitat assignada: 1.500 
euros) 
Responsable: Maria Rosa Deyà Simonet Professora del Departament de 
Pedagogia Aplicada i Spicologia de l’Educació. 
Equip: Antònia Abraham Canyelles, Núria Alemany Abrines, Gabriel Cabot 
Mesquida, Macià Forteza Crespí, Victòria Canals Ferragut.  
Ubicació:Universitat de les Illes Balears- Campus Universitàri 
Objectius: Sensibilitzar als joves en particular i la resta de població en general 
sobre una sèrie de temes mitjançant la música. Afavorir un intercanvi de joves 
músics de dues cultures diferents. Enfortir el teixit social que treballa amb el 
jovent de Mallorca.  
 
  II curs d’introducció a la Cooperació en Salut Internacional. 
(Quantitat assignada: 1.500 euros) 
Responsable: Miquel Bennàssar Veny, professor del Departament d’Infermeria i 
Fisioteràpia. 
Equip: Joan de Pedro Gómez, Miquel Bennàssar Veny.  
Ubicació: Universitat de les Illes Balears. Edifici Sa Riera. 
Objectius: Contribuir a la formació i captació dels agents en matèria de salut per 
millorar l’eficàcia de les intervencions.  

 
  Seminari sobre Cooperació per al Desenvolupament. Seu 
Universitària de Menorca. (Quantitat assignada: 1.500 euros) 
Responsable: Pere Alzina Seguí, professor del Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de l’Educació a la Seu Universitària de Menorca.  
Equip: Joan Coll, Javier Tejero i maria Jesús Barceló, amb col·laboració del 
Fons menorquí de Cooperació.  
Ubicació: Seu Universitària de Menorca.  
Objectius: Oferir a l’alumnat les línies actuals de cooperació per al 
desenvolupament.  
Capacitar l’alumnat per engegar iniciatives solidàries.  
Difondre la tasca de cooperació per al desenvolupament que porten a terme la 
UIB i el Fons Menorquí de Cooperació.  
 

La UIB ha aprovat la quantitat de 15.000 euros per a la IV Convocatòria d’Ajuts: 
Accions de formació i sensibilització (publicada l’abril de 2007). S’han rebut un total 
de sis projectes, la selecció dels quals es farà el mes de setembre de 2007.  
 

 
1.7. II Jornades de Cooperació 

 
El 29 de novembre de 2006 es realitzaren les segones Jornades de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat a la UIB, en el marc del conveni de col·laboració entre 
la Conselleria d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears i la 
Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament.  
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Les presents jornades es marcaren com a objectiu la creació d’un espai d’interlocució 
que permetés reflexionar, debatre i fer propostes que contribueixin a elaborar noves 
estratègies i accions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat a la 
UIB. 
 
El transcurs de les jornades seguí el programa següent: 
 
 Conferència inaugural: «Relacions entre universitats del Nord i del Sud», a 
càrrec de la Sra. Rosalía Arteaga Serrano, secretària general de l’Organització del 
Tractat de Cooperació Amazònia, de l’Equador. 
 

Conferència «Objectius de desenvolupament del mil·lenni, què són? Per a què 
serveixen? Estat actual de la seva consecució», a càrrec del Sr. Xavier Guerrero, 
adjunt a la direcció general de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya. 

 
Conferència «Un any a l’Àfrica de l’oest: reflexions personals sobre els 

objectius del mil·lenni», a càrrec del Sr. Antoni Cladera, professor d’Arquitectura 
Tècnica de la UIB, membre d’Enginyeria sense Fronteres-Illes Balears i excooperant 
d’Acció contra la Fam. 

 
Taula rodona «Programa Estades solidàries: la contribució de l’alumnat de la 

UIB enfront de la pobresa en el món», a càrrec de diversos alumnes participants en el 
programa.  

 
Conferència de clausura «Solidaritat com a instrument complex de 

governabilitat en països del Sud, el cas de l’Argentina», a càrrec del Sr. Eduardo 
Gálvez, professor de la Universitat Nacional de la Plata (Argentina), secretari general 
d’Orion, associació que centra la seva activitat en l’educació superior i l’intercanvi 
academicotecnològic entre Europa i l’Amèrica Llatina. 

 
La següent taula ens mostra, de forma comparativa, la participació a les jornades de 
cooperació al desenvolupament  
 

 JORNADES DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

ANY 2005 2006 
ALUMNES 37 161 
PDI 16 20 
PAS 1 4 
ALTRES 7 6 
PONENTS 35 14 
MODERADORS 5 2 

TOTAL 101 207 
 

 
Paral·lelament a aquestes conferències es realitzaren altres activitats per tal de tenir més 
presència en el conjunt del campus universitari durant els dies previs i posteriors. Entre 
aquestes activitats cal destacar la presència de diverses exposicions de temàtica 
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relacionada amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat (podeu veure-les 
detallades a l’apartat corresponent a exposicions).  
 

•  Fira d’entitats 
 
D’altra banda, el mateix dia de les conferències es va fer una fira d’entitats al campus 
universitari, que permeté que diferents entitats, associacions i ONGD mostrassin la seva 
tasca en matèria de cooperació al desenvolupament, sensibilització i comerç just. Les 
entitats que hi participaren foren les següents: 
 

ENTITATS PARTICIPANTS A LA FIRA DE LES II 
JORNADES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

A LA UIB 2006 
Associació d’Amics del Poble Sahrauí-Illes Balears 
Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras 
Especulativas y la Acción Ciudadana Attack  
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears 
Educació i Solidaritat 
Enginyeria sense Fronteres 
Fundació Vicenç Ferrer 
Greenpeace 
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB 
Projecte 9 
S’Altra Senalla 
Treball Solidari 
UNICEF 

 
 

1.8. Exposicions 
 

En el marc de les II Jornades en Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat a la UIB 
es varen realitzar tot un seguit d’exposicions durant els mesos de novembre i desembre 
de 2006:  
 
El microcrèdit, una proposta per lluitar contra la pobresa 
 
Entitat: Treball Solidari 
Ubicació: edifici G. M. de Jovellanos del campus universitari 
 
Exposició fotogràfica que mostra la realitat i el rostre humà de les persones amb les 
quals l’ONG Treball Solidari fa feina amb els seus projectes de microcrèdits a 
Hondures, El Salvador i Nicaragua. Aquesta ONG reforça els treballs autònoms i petits 
negocis de la població local amb petits fons de capital perquè els receptors puguin 
invertir a millorar la rendibilitat de les seves microempreses. 
 
Mira’t el món 
Entitat: Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 
Ubicació: edifici Guillem Cifre de Colonya 
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Aquesta exposició vol ser una mirada crítica a l’actual situació mundial a partir d’una 
perspectiva positiva que fomenti la cooperació entre Nord i Sud. A partir de sis blocs 
temàtics, que es corresponen a sis torres formades per cubs enormes, Mira’t el món fa 
un recorregut per temes cabdals per a la cooperació, com ara l’origen de les desigualtats, 
el problema del deute extern, els recursos i la sostenibilitat, l’armamentisme, les 
migracions, la salut i l’educació.  
 
Salud es nombre de mujer 
 
Entitat: Programa VITA 
Ubicació: edifici Anselm Turmeda 
 
La salut és un factor fonamental en la lluita contra la pobresa i un pilar necessari en el 
desenvolupament de les poblacions més desfavorides. L’AECI reconeix la dona com a 
agent de desenvolupament i peça clau per a la millora de la salut familiar i comunitària.  
 
El Programa VITA, cooperació al desenvolupament en salut per a Àfrica, reconeix la 
salut com un bé públic global i un dret fonamental, i aposta fermament per l’accés a 
sistemes de salut de qualitat. 
 
Aquesta exposició itinerant arranca amb la definició del terme salut segons 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i seguidament l’acompanyen les diferents 
informacions sobre temes relacionats amb la problemàtica de les dones als països del 
Sud i com els afecta la salut.  
 
Nins de Txernòbil, trenta anys després 
 
Entitat: Greenpeace 
Ubicació: edifici Guillem Colom Casasnovas 
 
L’exposició sobre els nins de Txernòbil mostra una sèrie d’imatges preses pel fotògraf 
bielorús Vitaly Barzdyka, de l’agència de premsa Novosti. S’hi recull un dels aspectes 
més durs d’aquella tragèdia, ja que es mostra l’efecte que la radioactivitat alliberada en 
l’accident de Txernòbil està produint entre la població infantil, en nins i nines nascuts, 
molt d’ells, bastants anys després de l’accident.  
 
Perú: descoberta i conquesta 
 
Entitat: OCDS 
Ubicació: edifici Beatriu de Pinós 
 
A l’exposició, que reflecteix el testimoni de l’experiència dels estudiants en pràctiques 
de la UIB, es dóna a conèixer el projecte educatiu de les Escoles Alternatives, la seva 
concreció en la pràctica docent i la vivència dels estudiant de l’estada al Perú, tant des 
del punt de vista professional com personal.  
 
Armes sota control 
 
Entitat: Intermón Oxfam 
Ubicació: edifici Mateu Orfila i Rotger 
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La globalització ha canviat en el comerç de les armes. Les empreses fabricants d’armes, 
que operen des d’un creixent nombre de països, obtenen els components per a les armes 
en diferents parts del món. Moltes vegades la fabricació dels seus productes es realitza 
en països on els controls sobre la destinació final del que es fabrica són poc estrictes. 
D’aquesta manera, molt fàcilment, les armes acaben en mans de qui no correspondria.  
 
Cada any les armes convencionals maten almenys 300.000 persones, i moltes més 
resulten ferides, sofreixen abusos i desplaçaments forçosos i ho perden tot com a 
resultat de la violència armada. Amb aquesta exposició Intermón Oxfam (IO) ens acosta 
aquesta realitat, sovint desconeguda.  
 
Les creixents llacunes jurídiques en els controls nacionals demostren la necessitat 
d’establir regles globals per respondre a aquest comerç global. És hora d’apostar per un 
tractat internacional efectiu sobre comerç d’armes. 
 
La realitat dels objectius del mil·lenni. 
 
Entitat: Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE) 
Ubicació: edifici Ramon Llull 
 
A la Cimera del Mil·lenni, celebrada l’any 2000, el conjunt dels Estats membres de les 
Nacions Unides varen aprovar la Declaració del mil·lenni, en la qual varen reafirmar el 
caràcter universal i intemporal del propòsits i principis de les Nacions Unides i varen 
comprometre’s a alliberar la humanitat de la guerra, la pobresa extrema i l’amenaça de 
viure en un planeta malmès per l’activitat humana.  
 
Com a seguiment de la Declaració del mil·lenni, les Nacions Unides ha establert vuit 
objectius, els Objectius de desenvolupament de mil·lenni, que es pretenen assolir per a 
l’any 2015 i que comprometen els països a adoptar mesures i aplicar esforços i recursos 
per aconseguir-los. 
 
Vuit objectius del mil·lenni: 
1. Eradicar la pobresa extrema i la fam. 
2. Assolir l’educació primària universal. 
3. Promoure la igualtat de gènere i l’autonomia de la dona. 
4. Reduir la mortalitat infantil. 
5. Millorar la salut materna. 
6. Combatre la sida i altres malalties. 
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.  
8. Fomentar una associació mundial pel desenvolupament.  
 
Aquesta exposició de l’ANUE, Associació per les Nacions Unides, fa una aproximació 
al coneixement del Objectius del mil·lenni. 
 
 
Re-conèixer el Marroc 
 
Entitat: Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB (OCDS)  
Itinerari : Seu universitària a Eivissa i edifici Ramon Llull 
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Aquesta exposició va ser organitzada per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat conjuntament amb professorat dels estudis de Treball Social, Mestre i 
Infermeria, sobre les pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament 
realitzades al Marroc. 
 
El contingut d’aquesta exposició és el testimoni de l’experiència obtinguda pels 
estudiants de Treball Social, Mestre i Infermeria. S’hi donen a conèixer els diferents 
projectes educatius dels distints estudis, la pràctica realitzada als diferents centres i la 
vivència personal dels estudiants de l’estada al Marroc.  
 
Ha estat patrocinada per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, en el marc del conveni de col·laboració amb la UIB. 
  
 
Una altra globalització és possible 
 
Entitat: Fons Menorquí de Cooperació 
Ubicació: Seu universitària a Menorca 
 
L’exposició Una altra globalització és possible ens presenta la globalització que estam 
vivint i la construcció d’un món més just i equitatiu. Està dividida en quatre blocs 
temàtics: la globalització que estam vivint, cinc escenaris globalitzats, la construcció 
d’una altra globalització i mapes mundials de la globalització.  
 
L’exposició ha estat realitzada per l’associació Oikos, acció ciutadana per la pau i 
l’equitat, una entitat dedicada a tasques de sensibilització ciutadana al voltant de la pau i 
dels desequilibris Nord-Sud.  
 
La volta al món en vuitanta cases 
 
Entitat: Fons Mallorquí de Solidaritat 
Ubicació: edifici Ramon Llull 
 
L’exposició està concebuda com un viatge per sis espais diferents en els quals es pot 
veure com diversos pobles del món dissenyen les seves cases i les construeixen 
reflectint-hi al mateix temps la vida comunitària, social, cultural, econòmica i política 
que els caracteritza, i quines implicacions hi té la cooperació per al desenvolupament.  

 
 

1.9. Altres iniciatives de sensibilització i formació  
 
En el marc del 0,7% s’ha donat suport a les accions següents: 
 

•  Curs «Introducció a la gestió de projectes de base tecnològica» 
Es va atorgar un ajut de 320 euros per a la realització del seminari presencial del 
curs «Introducció a la gestió de projectes de base tecnològica», de 60 hores de 
durada. Aquest curs semipresencial l’organitzà Enginyeria sense Fronteres, 
juntament amb la Universitat Oberta de Catalunya.  
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•  Publicació d’Análisis de las operaciones financieras I 
Es va concedir un ajut de 1.000 euros per a la publicació del llibre Análisis de las 
operaciones financieras I, de Bartolomé Deyà Tortella, dins la col·lecció Materials 
Didàctics de la UIB. Els beneficis obtinguts de la venda d’aquest llibre es destinaran 
a l’ONGD Treball Solidari. 

 
•  Jornada El Mediterrani: Europa i Àfrica 
Es va atorgar un ajut de 1.000 euros per a la jornada El Mediterrani: Europa i Àfrica, 
que es realitzà el 4 de maig de 2006 a l’Aula de Graus de l’edifici Ramon Llull. 

 
•  International Congress of Mathematicians 
Ajut de 600 euros per a la concessió de dues beques destinades a matemàtics de 
països en vies de desenvolupament per assistir al congrés esmentat, que es va 
realitzar a Madrid del 22 al 30 d’agost de 2006. 
 
Aquestes beques estaven emmarcades en una iniciativa del mateix congrés per 
concedir fins a 400 beques de 300 euros cada una, entre facultats, departaments i 
oficines de cooperació de diferents universitats espanyoles. 
 
•  Ajut en el programa de doctorat a la UIB 
També es va atorgar un ajut de 350 euros per a la matrícula de doctorat a una 
estudiant de Tanzània. 

 
 
2. PREMI DE RECERCA SOBRE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
La convocatòria d’un Premi de Recerca sobre Cooperació al Desenvolupament  sorgeix 
en el marc del conveni de col·laboració subscrit entre el Govern de les Illes Balears i la 
Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament. 
 
El premi de recerca vol ser una motivació per als investigadors en un tema que disposa 
de pocs recursos dedicats a la recerca. Alhora són objectius d’aquesta acció poder 
col·laborar en la formació de futurs investigadors i poder transferir resultats de la 
recerca a les pràctiques. 
 
El premi de 10.000 euros de dotació de l’any 2006 es va atorgar a la professora Lucrecia 
Burges Cruz, de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que presentaren el projecte 
Altruismo y Género: ¿Qué motiva el envío de remesas a los países en desarrollo?. 
 
El volum de remeses enviades anualment pels emigrants als països d’origen creix 
exponencialment. Més de 150 bilions de dòlars són enviats únicament a través de canals 
formals. 
 
El present projecte de recerca se centra en un col·lectiu concret: la població immigrant 
procedent d’Equador i resident a Palma, com a mostra representativa de la població 
emigrada a Espanya nascuda a Equador. Intentarem donar resposta a la pregunta 
següent: Hi ha diferències entre els homes i les dones en les motivacions a l’hora de fer 
l’enviament de la remesa? 
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3. PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 
 3.1. III Convocatòria d’ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes 
de cooperació 

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament elaborats per equips de la comunitat universitària. La majoria de 
projectes estan finançats a càrrec del conveni amb el Govern de les Illes Balears. Tot i 
això, la UIB dona suport a la convocatòria a càrrec del 0,7 per cent del pressupost de la 
UIB. 
 
Dins el 2006 es realitzà la III convocatòria d’ajuts i es varen presentar un total de 17 
projectes. A continuació figuren els que foren seleccionats: 
 

  Valorización de recusos minerales, zeolitas y arcillas, de la región de 
Agadez, Níger (Quantitat assignada: 15.000 euros, finançament DGC) 
Responsable: Gemma Turnes Plomino, professora del Departament de Química de 
la Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Paolo Rumori i Alejandro Sillero  
Lloc de realització del projecte: Universitat Abdou Moumouni, Niamey (Níger). 
Objectius: Oferir suport cientificotècnic als investigadors de la Universitat de 
Niamey que els permeti disposar de personal i mitjans especialitzats per dur a 
terme el reconeixement, la valoració i l’explotació dels recursos mineralògics 
naturals per a la seva potencial aplicació a l’agricultura, per contribuir així al 
desenvolupament del país  
 
  Formación de formadores.II: Proyecto de apoyo a profesionales que trabajan 
con jóvenes en riesgo. Formación en habilidades sociales y abordaje del 
conflicto ( El Salvador) (Quantitat assignada: 11.000 euros. Finançat per la DGC)  
Responsable: Josep F. Campos Vidal (professor del Departament de Filosofia i 
Treball Social) 
Equip: Fernanda Caro, Nicolau Terrassa, Clara Rul·lan, Carolina Canal, Miquel 
Angel Oliver, Virgínia Ramon.  
Ubicació: San Salvador. El Salvador. 
Objectius: l’objectiu general consisteix en l’enfortiment del treball amb nins, nines 
i joves en situació de dificultat que duen a terme Funsalprodese i altres entitats 
relacionades a el Salvador. 

 
  Formació de gestors de desenvolupament turístic local.(II part) (Quantitat 
assignada: 11.000 euros. Finançat per la DGC) 
Responsable: Miquel Seguí Llinàs (professor del Departament Ciències de la 
Terra) 
Ubicació: Bahía Blanca (Argentina). 
Objectius: L’objectiu general és donar una formació professional en el camp del 
trurisme rural als grups de dones i joves dels municipis marginals del sud-oest de la 
província de Buenos Aires per tal que puguin tirar endavant microempreses que els 
permetin generar una riquesa econòmica i per així evitar l’emigració. 
 
  Projecte de tecnologies de la informació aplicades al desenvolupament.Fase 
2: Anàlisi, disseny i prova pilot d’un sistema integral de gestió de vendes per a 
la comercialització de productes de cooperatives a Nicaragua. 
(Quantitat assignada: 9.400 euros. Finançat per la DGC)  
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Responsable: Bartomeu Serra Cifre, professor del Departament de Ciències 
Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears. 
Equip: Miquela Vanrell Martorell, Jordi Contestí Llull, Jesús Jiménez 
Herranz,Àngels Morro, amb la col·laboració d’Enginyeries Sense Fronteres. 
Ubicació: Regions de Managua, Chinandega, León, Nueva Segovia, Estelí i Rivas 
a Nicaragua. 
Objectius: contribuir a millorar els ingressos de petits i mitjans productors, per 
afavorir el seu accés a nous mercats a través de l’increment i la millora de la gestió 
de comercialització de productes.  
Aplicar les tecnologies de la informació a la millora del processos de 
comercialització de la cooperativa NICARAOCOOP creant un sistema integral de 
gestió de vendes.  
 
 
  Bioacumulación de metales pesados en la red trófica marina y 
seguridad del recurso pesquero como alimento humano en la Bahía de 
Santiago de Cuba. (Quantitat assignada 13.000 euros. Finançament DGC) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo, professora del Departament de Biologia de 
la Universitat de les Illes Balears.. 
Equip: Salud Deudero Company. 
Ubicació: Santiago de Cuba. 
Objectius: Conèixer els fenòmens de bioacumulació a la xarxa tròfica de la badia 
de Santiago de Cuba, mitjançant l’anàlisi d’alguns dels seus nivells i la seva relació 
amb el quadre de salut de la comunitat.  
Difondre i sensibilitzar les comunitats locals enfront d’aquesta problemàtica. 
 
  Formación en el Centro de Reeducación de menores de Rabuni 
(TINDUF-ARGELIA). Proyecto de apoyo al Centro de Reinserción de 
Jóvenes. (Quantitat assignada: 7.800 euros. Finançat per la  DGC) 
Responsable: Berta Paz Lourido (professora del Departament de Infermeria i 
Fisioteràpia) 
Equip: Josep Lluís Oliver, marzia Boi, Gregorio Lladó, Juan Manuel Vergara, 
Eduard Montes, Lleonard Llorens, Joan Ferrà, Rosa borràs, Raquel Seguí, Antoni 
Calafat, Maribel Puerta i Catalina Sampol, amb la col·laboració dels Col3legi 
d’Educadors i Educadores Socials de les Illes Balears. 
Ubicació: Campaments de refugiats del poble sahrauí, Tindouf (Argèlia). 
Objectius: Millorar l’atenció als joves atesos al centre Bulahi Said en situació de 
risc social.  
Implementar dos tallers a través dels quals es potenciïn el hàbits de treball, la 
responsabilitat i el treball en equip del joves del centre.  
 
  Projecte de cooperació en les àrees de salut i educació al campaments 
de refugiats sahrauís de la República Àrab Sahrauí Democràtica, 
Tindouf-Algèria. (Quantitat assignada: 4.000 euros. Finançat per la DGC)  
Responsable: Joan Ernest De Pedro Gómez, professor del Department d’Infermeria 
i fisioteràpia de la UIB. 
Equip: Carme Alorda i Maria Saletas.  
Ubicació: Campaments de refugiats del poble sahrauí, Tindouf (Argèlia). 
Objectius: Oferir suport didàtic a l’escola Ahmed Abdelfetah i avaluar les 
necessitats i els beneficis de formació i actuació. 
 
  Desarrollo de cadenas productivas alimentarias sostenibles en La Puna 
y la Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy, Argentina, II parte. 
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(Quantitat assignada: 9.000 euros. Cofinançat entre la DGC en 4.800 euros i la UIB 
en 4.200 euros) 
Responsable: Josep Antoni Tur Marí, professor del Departament de biologia 
Fonamental i Ciències de la Salut de la UIB. 
Equip: Antoni Pons, Dora Romaguera Bosch, amb la col·laboració de la 
Universitat Ramon Llull (Margarita Serra), i FAO (Florence Egal).. 
Ubicació: Província de Jujuy, La Puna i la Quebrada de Humahuaca (Argentina). 
Objectius: Millorar la situació socioeconòmica dels habitants de La Puna i la 
Quebrada de Humahuaca mitjançant la consolidació de dues cadenes productives 
alimentàries sostenibles que garanteixin la innocuïtat dels aliments produïts i alhora 
aportin una alternativa econòmica.  
 
  Subministrament d’aigua potable al poblet de San Antonio Sinaché-
Quiché (Quantitat assignada: 5.000 euros. Finançat per a la UIB) 
Responsable: Francesc A. Rosselló Llompart, professor del Departament de 
ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.. 
Equip: Albert Llamosí, Josep Miró, amb la col·laboració de l’ONG Voluntaris de 
Mallorca. 
Ubicació: Poblet de San Antonio Sinaché, al municipi de Zacualpa. Departament 
de Quiché (Guatemala). 
Objectius: Construir una xarxa de distribució d’aigua potable per gravetat que 
subministri aigua a cent famílies de San Antonio Sinaché, cosa que representa un 
total de més de 600 beneficiaris.  
 
Genero, desarrollo y medio ambiente (Quantitat assignada: 10.000 euros. 
Finançat per a la UIB) 
Responsable: Maria Antònia Carbonero Gamundí, professora del Departament de 
Filosofia i Treball Social de la UIB.. 
Equip: Bernat Riutort, Alexandre Miquel, Joaquím Valdivielso i Pere Mascaró 
Ubicació: Santiago de Cuba (Cuba). 
Objectius: Dotar professors, investigadors i líders comunitaris de coneixements i 
indicadors vàlids per a l’anàlisi integrat de la problemàtica mediambiental de la 
zona i per al desenvolupament sostenible de els comunitats costeres.  

 
En el marc del conveni signat amb la Conselleria d’Immigració i Cooperació al 
pressupost de 2007 s’han assignat 84.000 euros per a la IV Convocatòria d’Ajuts de 
Cooperació al Desenvolupament: projectes de cooperació (publicada l’abril de 2007). 
S’han rebut un total de tretze projectes, la selecció dels quals es realitzarà al mes de 
setembre de 2007. La UIB ha aprovat per a aquesta convocatòria la quantitat de 15.000 
euros en el marc del pressupost del 0,7% (aportació al Tercer Món). 
 

3.2. Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament. 
Xarxa ORION  
 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Immigració i Cooperació 
del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de 
cooperació al desenvolupament, es dugueren a terme accions de suport a universitats 
amb la xarxa ORION, que donen continuació a les accions realitzades en el marc del 
conveni de 2004. 
 
Els projectes han estat els següents: 
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1. Formació en gestió integral de zones costaneres (quantitat assignada: 4.800 
euros) 
Responsable: Isabel Moreno Castillo (professora del Departament de Biologia). 
Ubicació: Universitat Tecnològica Nacional de Buenos Aires i La Plata a 
Argentina i Universitat de Los Lagos amb seu a Osorno, Xile, universitats de la 
xarxa ORION. 
 
Objectius: impartir el seminari Impacto ambiental en el desarrollo costero y 
manejo sustentable de las costas de las zonas turísticas a la Universitat 
Tecnològica Nacional de Buenos Aires durant el mes de maig de 2006. Hi varen 
participar un total de 47 persones, la majoria treballadors/res en l’àmbit costaner. 
 
A la Universitat de Los Lagos a Osorno, Xile, durant els dies 26, 30 i 31 de maig de 
2006 es va impartir el curs Manejo integral costero, destinat tant a alumnes com a 
professors, amb un total de 35 participants.  

 
2. Mobilitat d’alumnat (quantitat assignada: 14.700 euros) 
 
En el marc del conveni específic de mobilitat d’alumnat entre les universitats de la 
xarxa ORION, i per tal de facilitar que estudiants iberoamericans puguin cursar un 
quadrimestre d’estudis a la UIB, es convoquen sis beques de 2.450 euros cada una. 
L’adjudicació d’aquestes beques la va resoldre la comissió de seguiment del 
conveni en data 8 de juny de 2006, de la manera següent: 
 

 Universitat Nom Estudis 
1 Andrea López Infermeria 
2 

Universidad Estatal 
de Bolívar Martha Arregui Turismo 

3 Loreana Claudia Espasa Geografia 
4 

Universidad 
Nacional del Sur Maria Alejandra Ramboger Geografia 

5 Jonathan Zouza Marqués Arquitectura 
Tècnica 

6 
Universidad Estatal 
de Londrina Bruno Natale Pasquarelli Educació 

Física 
 
 
 

 
3.3. Realització del seminari avançat: La salut i el desenvolupament a través 
de la mirada de gènere, en el marc del Programa VITA de l’AECI 

 
L’OCDS, conjuntament amb l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 

de la UIB, varen organitzar el seminari avançat sobre La salut i el desenvolupament 
a través de la mirada de gènere. Aquest seminari s’emmarcava en el conveni de la 
Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i en el Programa 
VITA de l’AECI. Aquest seminari pretenia abordar des de la perspectiva de gènere 
la salut sexual i reproductiva i les cures a la família. Amb aquest seminari es 
pretenia contribuir a la consecució de dos Objectius de desenvolupament del 
mil·lenni, en concret, l’objectiu número 4: «Reduir la mortalitat infantil» i l’objectiu 
número 5: «Millorar la salut materna». Aquesta activitat s’emmarcava també en els 
objectius de la Declaració de Moçambic aprovada el març de 2006 a Maputo, amb 
motiu de la I Trobada de Dones per un Món Millor, una iniciativa dels governs 
d’Espanya i Moçambic. 
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Abans de fer el seminari i amb l’objectiu de dissenyar una acció formativa en 
infermeria que pogués donar una resposta real a les necessitats de salut, es planificà 
un viatge que es realitzà de l’11 al 18 de març de 2006 per fer una anàlisi del context 
sanitari i un workshop que permetés la programació dels continguts del futur 
seminari de forma participativa i adequada al context.  

 
Les visites de camp i el workshop es varen organitzar amb la col·laboració de 

l’African Center for Gender and Development de les Nacions Unides d’Addis 
Abeba, Etiòpia, i la Moy University d’Eldoret, Kenya. 

 
El seminari es va realitzar a la UIB del 16 al 26 d’abril de 2007. La durada total 

va ser de 40 hores. 
 
Hi participaren vint infermeres i infermers amb responsabilitat en el sistema de 

salut de cada un dels països i professorat de les escoles d’infermeria. La distribució 
per països va ser la següent: 5 de Kenya, 4 d’Uganda, 5 d’Etiòpia i 6 de Tanzània 

 
Objectius del seminari:       
  Proporcionar coneixements teòrics i eines pràctiques per poder integrar la 

perspectiva de gènere als programes i projectes de salut que es desenvolupen als 
països respectius. 

  Analitzar i debatre els programes de promoció i prevenció de salut sexual i 
reproductiva, com també proporcionar els coneixements que permetin actuar amb 
seguretat durant l’embaràs, part i puerperi. 

  Elaborar estratègies específiques que permetin millorar les cures de salut de 
la família. 

  Dissenyar projectes de desenvolupament relacionats amb alguna de les 
temàtiques del seminari per als països respectius. 

 
Finançament 
El finançament del seminari fou: 
59.966,36 euros de l’AECI. 
61.334,00 euros de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 

Balears. 
 
Per a l’organització de les visites pràctiques es va comptar amb els diferents centres 
sanitaris de l’IB-Salut i amb l’Institut de la Dona del Govern balear.  
 

3.4. Altres accions de cooperació al desenvolupament en països del Sud amb 
càrrec al pressupost del 0,7% de la UIB 

 
•  Projecte de cooperació amb Telpaneca (Nicaragua): Introducció d’energies 
renovables en centres educatius de primària i secundària 

 
Es va concedir un ajut de 15.000 euros per a activitats de cooperació al 

desenvolupament en el marc del conveni amb els fons insulars de Cooperació i 
Solidaritat al professor Pere Alzina, de la Seu universitària de Menorca.  

El projecte pretén desenvolupar les energies renovables en el camp educatiu i 
dotar el professorat de les eines i la formació necessària per dur a terme projectes 
innovadors. D’aquesta manera es podran dotar de noves tecnologies els centres 
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educatius de les comunitats rurals allunyades del municipi de Telpaneca que no 
disposen de corrent elèctric, facilitant l’accés a recursos educatius fins el moment no 
disponibles.  

 
•  Ajuda per a la Fundació Vicenç Ferrer 

El mes d’octubre de 2006 es va concedir un ajut a la Fundació Vicenç Ferrer a 
Anantapur (Índia) per a l’adquisició de material tecnològic del Departament de 
Construcció de la dita fundació, destinat a la construcció d’habitatges de famílies 
marginades. La quantitat abonada fou de 653,30 euros. 

 
•  Programa Subregional Workshop on Follow up to the Outcome of Seventh 
African Regional Conference on Women 

Es va concedir un ajut a l’African Centre for Gender and Development (ECA) per a 
la realització del Subregional Workshop on Implementing the Follow-up Strategy of 
the Outcome and Way Forward a Tunísia.  

 
•  Programa de prevenció de càncer de mama i cèrvix a Somoto, Nicaragua 

Es concedí un ajut a la professora Belén Calafell, de la Seu universitària de 
Menorca, per a la realització d’accions de sensibilització i formació en la prevenció i 
detecció precoç del càncer de mama a l’hospital de Somoto de Nicaragua. Aquesta 
activitat es duu a terme amb la col·laboració del Fons Menorquí de Cooperació.  

 
•  Ajut per a l’adquisició de material de laboratori 

El mes de març de 2007 es va acordar la concessió d’un ajut de 2.000,00 euros per a 
l’adquisició de material per al laboratori de microbiologia de la Universitat Estatal 
de Bolívar (Equador). 
 

•  Ajut a la Fundació Rigoberta Menchú Tum 
El desembre de 2006 es va acordar l’aportació de 10.000,00 euros a la Fundació 
Rigoberta Menchú Tum, perquè la Universitat de les Illes Balears participàs en el 
diagnòstic de la realitat educativa de la zona del llac Atitlan i en el disseny d’estudis 
d’educació superior, amb especial atenció a la formació en línia de mestres. 
 

•  Ajut per a la realització dels cursos d’espanyol per a estrangers 
El juliol de 2007 es va concedir un ajut de 1.100 euros per finançar la matrícula de 
quatre alumnes bosnianes als cursos d’espanyol per a estrangers que realitza la UIB.  

 
 
 
 
 
4. BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D’ALUMNES DE LA UIB 
EN PAÏSOS EMPOBRITS 
 
Durant el curs acadèmic 2006-2007 es varen concedir 30 beques per dur a terme 
pràctiques, tal com estableix l’annex 4 del conveni signat entre la UIB i la Direcció 
General de Cooperació. El pressupost per a les beques ha estat de 48.500 euros, dels 
quals 45.000 euros s’han distribuït entre els diferents seleccionats i en la resta de partida 
s’inclouen les despeses per a la difusió del programa, logística i l’assegurança que la 
UIB subscriu per cada un dels alumnes, que cobreix tot el període de pràctiques. 
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BEQUES PER A PRÀCTIQUES EN PAÏSOS EMPOBRITS. CURS 2006-2007 
 

ESTUDIS NRE. 
D’ALUMNES

DESTINACIÓ 

   
Fisioteràpia 6 Brasil  
Mestre. Educació Física 8 Marroc 
Mestre. Educació Especial 6 Perú 
Enginyeria Tècnica 
Agrícola 2 Argentina 

Enginyeria Tècnica 
Agrícola 1 Nicaragua 

Arquitectura Tècnica  1 Índia 
Treball Social 4 Guatemala 
Treball Social 2 El Salvador 
 
 
 
 
Evolució del programa  
En aquesta gràfica podem observar el total de beques concedides per curs acadèmic:  
 
 
 

NOMBRE DE BEQUES CONCEDIDES

0

5

10

15

20

25

30

35

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

ANYS

N
O

M
B

R
E

 
 
 
 
 
 



 19

 
Pel que fa als països on l’alumnat realitza les pràctiques, podem observar que el major 
nombre de beques s’han realitzat al Marroc i al Perú. 
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Aquesta gràfica ens mostra el nombre d’alumnes segons els estudis i el curs acadèmic:  
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* EU COOP INT: curs d’Especialista Universitari en Cooperació Internacional. 
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Pel que fa al tipus de pràctiques, les més habituals són les que corresponen al Pràcticum 
dels estudis corresponents, seguides per les que es convaliden per crèdits de lliure 
configuració. 
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A la gràfica següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones. 
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5. VOLUNTARIAT UNIVERSITARI  
 

5.1. Borsa de Voluntariat Universitari 
 

La Borsa de Voluntariat Universitari té com a objectiu implicar un ampli ventall de 
persones joves en activitats de voluntariat. La Borsa manté informades les persones 
inscrites del conjunt de les ofertes i demandes de voluntariat que es donen a les entitats 
amb què la UIB té acords, com també del conjunt d’oferta formativa en aquest àmbit.  
 
Durant el curs 2006-2007 la Borsa ha tingut un total de 712 membres inscrits de la 
comunitat universitària:  
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Borsa de voluntariat 2006-2007 

Alumnat PDI PAS Exalumnat Total 
573 10 21 108 712 

     
 

Borsa de Voluntariat

79%

1%4%
16%

Alumnat
PDI
PAS
Exalumnat

 
 

En l’actualitat, les entitats amb les quals es tenen signats acords de col·laboració en 
matèria de voluntariat són: 
 

ENTITATS DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT  

Enginyeria sense Fronteres de les Illes Balears
- Associació Camí 
- Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears
- Metges del Món – Illes Balears 
- Associació d'Amics dels Parcs (ABAP)
- Associació de Mares de Discapacitats de les Balears (AMADIBA)
- Projecte Home 
- Alas (Associació de Lluita Antisida de les Illes Balears)
- Associació de Pares de Nins amb Càncer de les Balears (ASPANOB) 
Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)
- Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
Confederació General del Treball (CGT)
- Associació Jovent-Segle XXI 
Associació d’amics del poble sahrauí de les Illes Balears
- Amadip-Esment 
- Institut de Serveis Social i Esportius de Mallorca
Unicef-Illes Balears
- Associació de persones en discapacitat de Calvià (ASDICA)
- Greenpeace 
- S’Alzina 
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Al llarg de l’any i a partir de la demanda de les entitats col·laboradores per cobrir places 
puntuals de voluntariat, la Borsa de Voluntariat en fa difusió entre els membres. Malgrat 
això, coincidint amb l’inici del curs acadèmic, es fa una convocatòria genèrica de places 
de voluntariat en les diferents entitats participants i es dóna una àmplia difusió de 
l’oferta. 
 
D’aquesta manera, durant el curs 2006-2007 es va realitzar al mes d’octubre la III 
Convocatòria de Places de Voluntariat. Aquestes són les entitats que hi participaren: 
 
Entitat Programa Places 

Àmbit d’actuació: atenció a persones amb discapacitat 

ASSOCIACIÓ CAMÍ PUNT DE TROBADA 
Activitats d’oci i temps lliure 

Indeterminades 

 OCI 
 

 

AMADIBA 
(Associació de Mares de 
Discapacitats de les Balears) 

OCI, TEMPS LLIURE Indeterminades 

AMADIP. ESMENT SERVEI D’OCI I VACANCES Indeterminades 
ASSOCIACIÓ DE PARES DE 
NINS AUTISTES DE LES 
BALEARS 

OCI I TEMPS LLIURE Indeterminades 

ASDICA PUNT DE TROBADA 
Activitats d’oci i temps lliure 

Indeterminades 

Àmbit d’actuació: medi ambient 

ABAP ACTIVITATS AL PARC NATURAL DE 
L’ALBUFERA D’ALCÚDIA 

Indeterminades 

GRUP INFANTIL I JUVENIL 
VOLUNTARIAT ORNITOLÒGIC 

GOB 

VOLUNTARIAT A LA TRAPA 

Indeterminades 

GREENPEACE ACCIONS DE SUPORT A TASQUES DE 
DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

Indeterminades 

S’ALZINA ACTIVITATS AL PARC NATURAL DE 
MONDRAGÓ, LA DRAGONERA... 

Indeterminades 

   

Àmbit d’actuació: Salut 
ASPANOB 
(Associació de Pares de Nins amb 
Càncer de les Balears) 

VISITA HOSPITALÀRIA MALETÍ DEL 
VOLUNTARIAT 

Indeterminades 

ALAS ( Associació de Lluita Anti-
sida de les Illes Balears) 

IMPARTICIÓ DE TALLERS AL CENTRE 
PENINTENCIAR 

Indeterminades 

 OCI I TEMPS LLIURE, SEGUIMENT 
HOSPITALARI 

Indeterminades 

 ACOMPANYAMENT HOSPITALARI A 
PERSONES AFECTADES 

Indeterminades 

METGES DEL MÓN MIGRA 
(acompanyament d’usuàries) 

Indeterminades 

 UNITAT MÒBIL 
(intercanvi de xeringues i tallers) 

Indeterminades 

 ACOLLIDA, CENTRE D’ATENCIÓ 
SOCIOSANITÀRIA 

Indeterminades 
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PROJECTE HOME 
BALEARS 

ADMINISTRACIÓ, CENTRE D’ACOLLIDA I 
(suport administratiu) 

Indeterminades 

 CENTRE D’ACOLLIDA I 
(acompanyament d’usuaris) 

Indeterminades 

 CENTRE D’ACOLLIDA II 
(entrevistes de seguiment) 

Indeterminades 

Àmbit d’actuació: Inserció social 

Institut de Serveis social i 
Esportius de Mallorca 

TASQUES D’ACOMPANYAMENT I 
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE 
GENT GRAN 

Indeterminades 

Associació Jovent-Segle XXI ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA PER A 
NINS/NINES 

Indeterminades 

 SUPORT ESCOLAR PER A NINS/NINES AMB 
DIFICULTATS FAMILIARS I 
SOCIOECONÒMIQUES 

Indeterminades 

 ESTUDI DE NECESSITATS DE LES 
PERSONES MAJORS DEL BARRI DE SA 
INDIOTERIA 

Indeterminades 

 ACTIVITATS DE SUPORT A LA FORMACIÓ 
MEDIAMBIENTAL DE NINS I NINES EN 
UNA GRANJA ESCOLA 

Indeterminades 

Col·legi Públic Pintor Joan 
Miró 

SUPORT ESCOLAR EN HORARI NO LECTIU Indeterminades 

 
 
 
 
  
5.2. Cursos de formació de voluntariat 
 
La formació integral de l’alumnat de la UIB mitjançat la seva participació activa en la 
realització d’activitats de voluntariat es complementa amb l’oferta de cursos de 
formació de voluntariat que l’OCDS organitza des del curs 2004-2005. Amb aquests 
cursos es pretén aportar els coneixements per al seu correcte exercici, alhora que es 
converteixen en una eina de sensibilització i foment de l’acció voluntària entre la 
comunitat universitària. 
Els cursos de formació de voluntariat es realitzen en dues modalitats: una de formació 
bàsica de deu hores de durada, i una altra de formació especialitzada en diferents àmbits 
d’actuació de vint hores de durada.  
Els cursos, que es realitzen al llarg del curs 2006-2007, són els següents: 

•  Curs de Formació Bàsica en Voluntariat: se n’han realitzat dues edicions, una 
primera del 6 al 9 de novembre de 2006; i una segona del 6 al 8 de març de 
2007.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports del i la UIB en matèria de voluntariat.  

•  Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Cooperació al 
desenvolupament: del qual s’han realitzat dues edicions, una primera del 13 al 
17 de novembre de 2006 i una segona del 13 al 23 de març de 2007.   
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria d’Immigració i Cooperació i la UIB en matèria de cooperació al 
desenvolupament.  
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•  Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Medi ambient: del qual 
s’han realitzat dues edicions, una primera de l’11 al 15 de novembre de 2006 i 
una segona del 26 al 30 de març de 2007.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB en matèria de voluntariat. 

•  Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: Discapacitat: del qual s’ha 
realitzat una edició, del 20 al 24 de novembre de 2006.  
Aquesta acció està finançada en el marc del conveni de col·laboració entre la 
Conselleria de Presidència i Esports i la UIB en matèria de voluntariat. 

 
 
Curs Places Assistents 

 
Curs de Formació Bàsica en Voluntariat 
(horabaixa) 
Del 6 al 9 de novembre de 2006 

25 26 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament  
del 13 al 17 de novembre de 2006 

25 21 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Medi ambient 
de l’11 al 15 de novembre de 2006 

25 10 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Discapacitat 
del 20 al 24 de novembre de 2006 

25 19 
 

Curs de Formació Bàsica en Voluntariat (matí) 
Del 6 al 8 de març de 2007. 

25 8 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Medi ambient 
del 26 al 30 de març de 2007 

25 12 

Curs de Formació de Voluntariat Especialitzat: 
Cooperació al desenvolupament 
del 13 al 23 de març de 2007 

20 22 

TOTAL 170 118 
 
 
 

5.3. Voluntariat Universitari en Cooperació al Desenvolupament 
 

La bona acollida del conjunt de la comunitat universitària i la valoració positiva de les 
accions de voluntariat internacional en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament 
dutes a terme els cursos anteriors, animen a continuar aquesta línia de treball. Així, 
l’alumnat de la UIB pot realitzar una immersió en la vida quotidiana de comunitats en 
processos de desenvolupament a través de la seva contribució mitjançant tasques de 
voluntariat.  
 
Aquest programa és possible gràcies als acords de col·laboració que se subscriuen amb 
les diferents entitats contrapart dels països de destinació, que duen a terme part de les 
seves activitats en benefici de les comunitats en què actuen:  
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Entitats de col·laboració en matèria de voluntariat en cooperació al 

desenvolupament  
Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears 
Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador
Institución de Ensino Superior Feevale
Universidade Estadual de Londrina
Hospital Dr. Noel H. Sbarra 
Xarxa de voluntaris universitaris de les Nacions Unides en la iniciativa d’Objectius de 
Desenvolupament del Mil·leni 

 
 
Les activitats de voluntariat en aquest àmbit es complementen amb les accions de 
formació específica en l’àmbit del voluntariat en cooperació al desenvolupament, que es 
descriuen a l’apartat corresponent.  
 

•  Programa d’estades solidàries 
 

Des que el curs 2004-2005 s’inicià el programa d’estades solidàries, cada any 
l’OCDS facilita situacions de convivència i coneixement de realitats alienes a les 
pròpies de l’alumnat de la UIB en països del sud, a través de la realització 
d’activitats de voluntariat i la immersió amb la població local del país de destinació. 
El present curs 2006-2007, el programa s’ha desenvolupat durant l’estiu de 2007 i hi 
han participat un total de 15 persones. 

 
Part d’aquest programa està finançat en el marc del conveni entre la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació, que durant el curs 2006-2007 ha possibilitat la 
participació de 13 alumnes: 

 
Finançament: Direcció General de Cooperació  

Entitat País Alumnes 
Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les 
Illes Balears 

Algèria 8 

Insituto de Ensino Superior Feevale Brasil 2 
Hospital Dr. Noel H. Sbarra Argentina 3 
 

Una altra part d’aquest programa està finançada a través del 0,7 del pressupost 
d’ingressos propis que la UIB destina a accions de solidaritat i que es porta a terme 
conjuntament amb els Fons Insulars de Cooperació en el marc de l’acord de 
col·laboració entre ambdues entitats. Així, dos alumnes de la UIB han participat en 
projectes de desenvolupament executats per l’Instituto de Promoción Humana 
(INPRHU) a Nicaragua que reben el suport dels Fons Insulars de Cooperació.   

 
 
 

Finançament: 0,7 per cent UIB 
Entitat País Alumnes 
Instituto Promoción Humana (INPRHU)  
Fons  Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

Nicaragua 2 
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Aquesta gràfica ens mostra la distribució per estudis de l’alumnat seleccionat:  
 
 

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2006-
2007 PER ESTUDIS

Treball Social

Empreserials
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A la gràfica següent, sobre la distribució per sexe de tot l’alumnat que ha participat i 
participa en el programa, podem observar que la majoria de participants són dones. 
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Aquesta gràfica ens mostra la participació per edat, s’hi pot observar que la gran 
majoria està entre els 23 i 27 anys.  
 

SELECCIONATS ESTADES SOLIDÀRIES 2006-2007 PER 
EDAT

33%

54%

13% 0%

entre 18 i 22 anys
entre 23 i 27 anys
entre 28 i 32 anys
majors de 32 anys

 
 

•  Altres accions de voluntariat per a la cooperació al desenvolupament  
 

El 2006 es va atorgar un ajut de 4.800 euros a l’alumnat de la UIB perquè estudiants 
de postgrau participassin en el programa de voluntariat de l’Organització Mundial 
de Turisme (OMT) TedQual Ecuador 2006 «Haciendas del Ecuador». 
 
El responsable d’aquest programa fou el senyor Eugeni Aguiló, director del Màster 
en Gestió Turística (MTA).  
 
Aquesta acció es finançà en el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria 
d’Immigració i Cooperació i la UIB. Hi participaren un total de 12 alumnes, que es 
beneficiaren d’una ajuda de 400 euros per a cada un dels participants, destinada a 
despeses de viatge. 

 
5.4. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 
 

El programa Servei de Voluntariat Europeu (SVE) de la Unió Europea permet dur a 
terme una activitat de voluntariat en un altre país, en un projecte desenvolupat per una 
entitat sense ànim de lucre del país receptor. Aquest programa cobreix les despeses de 
viatge, allotjament, manutenció i diners de butxaca de les persones participants, 
mitjançant el programa comunitari Joventut.  
 
A partir de principi de l’any 2007, el programa introdueix reformes en les condicions de 
participació, que amplia l’edat fins als trenta anys i flexibilitza el període d’activitats de 
voluntariat entre tres i dotze mesos. 
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En el present curs l’OCDS, com a entitat d’enviament, ha donat informació i 
assessorament a diferents alumnes interessats a participar-hi. Finalment cap d’aquestes 
persones no ha optat a presentar les sol·licituds pertinents en alguna de les cinc 
convocatòries existents al llarg de l’any.  
 
 

5.5. Programa de voluntariat de Nacions Unides  
 

Un any més la UIB ha participat en la xarxa de voluntariat universitari de les Nacions 
Unides al voltant dels Objectius de desenvolupament del mil·lenni, i ha permès 
d’aquesta manera que el seu alumnat optàs a alguna de les trenta places que per al 
conjunt de les universitats de l’Estat espanyol participants s’han ofert en aquesta edició. 
 
Cada universitat participant en la xarxa presenta els seus candidats per als diferents 
perfils de tasques de voluntariat ofertes arreu del món. Les tasques es desenvolupen a 
l’organisme de les Nacions Unides mateix o en entitats que col·laboren estretament amb 
aquest en programes de cooperació al desenvolupament. 
 
En l’edició d’enguany, finalment no hi ha hagut candidats.  
 
6. PROGRAMA UIB REUTILITZA 
 
En el 2005 la UIB posa en marxa un programa de reutilització d’equipament informàtic. 
Aquest programa estableix els mecanismes formals per a la reutilització de material 
informàtic de la UIB, per tal de fomentar la reutilització interna de la UIB i destinar el 
material reutilitzable a projectes de cooperació al desenvolupament i a altres iniciatives 
d’interès social. 
 
Existeixen dos tipus de sol·licituds: 
Internes: realitzades per qualsevol membre de al comunitat universitària, per fer-ne un 
ús intern a la Universitat. 
 
Externes: realitzades per associacions que participen en els programes de cooperació al 
desenvolupament i de voluntariat de la UIB. Així com, centres educatius, i altres entitats 
d’acció social.  
 
Durant el curs 2006-2007 s’han lliurat un total de 128 equips complets, els quals 
responen a totes les sol·licituds internes de la UIB, distribuïts entre, departaments, 
secretaries, laboratoris, copisteries, biblioteques, etc. 
 
 
7. ACCIONS D’INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ 
 
 7.1 Col·lecció Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
És un fet contrastat la inquietud i la tasca realitzada en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament per part de molts membres de la comunitat universitària, cosa que 
posa de manifest el seu tarannà humà i solidari.  
 
L’increment de la quantitat i la importància de les accions en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament realitzades a la Universitat de les Illes Balears, juntament amb 
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l’absència d’una col·lecció de llibres específica en aquesta matèria, porta a crear-ne una 
que englobi les diferents aportacions científiques, les anàlisis critiques, les noves 
estratègies i les experiències que s’han dut a terme en el si de la UIB. 
 
La col·lecció Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat dóna resposta a aquesta 
necessitat i es planteja com a objectius:  
 

- Aportar una anàlisi crítica sobre la cooperació al desenvolupament en el món 
actual.  

- Reflexionar i analitzar sobre la globalització i les seves conseqüències en els 
països en vies de desenvolupament.  

- Definir estratègies en cooperació al desenvolupament que contribueixin a la 
disminució de les desigualtats i de la pobresa, atenent els determinants culturals, 
socials, polítics i econòmics dels països empobrits. 

- Donar a conèixer les diferents cultures per tal d’afavorir un món basat en el 
respecte a la interculturalitat, la pluralitat i l’acceptació de la diferència. 

- Difondre les diferents experiències que s’han dut a terme des de la UIB en 
matèria de cooperació al desenvolupament.  

 
Des de la seva creació la col·lecció Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha 
publicat els següents títols:  
 

•  Volum 1: Aprendre a veure el món: Testimonis de l’alumnat 
Aquest llibre recull algunes de les experiències de l’alumnat de la UIB que ha 
realitzat una part de les pràctiques dels seus estudis en diferents països 
empobrits. Aquestes experiències s’han dut a terme amb el suport del Programa 
de beques de pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament, que es fa 
en el marc del conveni entre el Govern de les Illes Balears i la UIB. 

 
•  Volum 2: Els indicadors en els projectes de cooperació en turisme sostenible, 

del professor Miquel Seguí. 
El present llibre sorgeix del treball de recollida d’informació i documentació 
sobre bones pràctiques en la cooperació al desenvolupament en el tema de 
turisme sostenible, que es va realitzar en el marc del conveni de col·laboració 
entre el Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de cooperació al 
desenvolupament durant l’any 2004.  
Aquesta obra aporta una sèrie de reflexions, alhora que compara definicions al 
voltant de conceptes com el turisme sostenible, la cooperació al 
desenvolupament, la necessitat d’indicadors, etc. Planteja i defineix criteris i 
indicadors pertinents per a la identificació i l’anàlisi de la sostenibilitat dels 
projectes de cooperació al desenvolupament en turisme per tal de mantenir un 
equilibri en el desenvolupament del país. Es dirigeix als polítics que prenen les 
decisions, als científics que pensen en solucions per als problemes, a les ONGD 
que volen ajudar aquests pobles i a totes les persones preocupades pel benestar 
de les persones i interessades en la cooperació al desenvolupament. 

 
•  Volum 3: Manejo integral costero, de la professora Isabel Moreno 

El llibre recull la documentació utilitzada en el curs de postgrau de Gestió 
Integral de Zones Costaneres, realitzat a Puerto Madryn, Patagònia (Argentina).  
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Aquesta obra es dirigeix a l’alumnat que faci el curs, com a material didàctic, a 
tots els tècnics que en el marc de la cooperació al desenvolupament s’ocupen de 
la preservació de les zones costaneres i a tota la població sensibilitzada en temes 
mediambientals. 

 
•  Volum 4: Las ONG: un sistema de indicadores para su evaluación y gestión, 

de la professora Raquel Herranz 
El present llibre sorgeix del premi de recerca que es va atorgar en matèria de 
cooperació al desenvolupament. Aquesta obra es dirigeix a tècnics que treballen 
en ONG i especialment a aquelles persones que gestionen o han de gestionar una 
ONG, als organismes finançadors (administracions publiques, entitats privades, 
fons de cooperació, consorcis, etc.) i a totes les persones interessades en la 
cooperació al desenvolupament. D’altra banda aquest estudi, atès que és un 
projecte de recerca, serveix de base per a altres recerques en matèria de 
cooperació al desenvolupament i solidaritat. 

 
 7.2. Centre de documentació 
 
Durant l’any 2006 s’ha creat el centre de documentació sobre cooperació al 
desenvolupament, que neix del conveni firmat entre la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació i la UIB. 
Els objectius d’aquest centre són els següents: 

— Donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les 
institucions, organitzacions no governamentals i persones que treballen, estudien 
o actuen en el camp de la cooperació, per contribuir a desenvolupar amb 
eficiència la seva tasca.  
— Constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre 
cooperació en l’àmbit dels països de parla catalana i espanyola.  
— Abastar exhaustivament tota la documentació generada sobre la cooperació al 
desenvolupament en l’àmbit de les Illes Balears. 

Els productes documentals que oferirà el centre són el següents: 
— Biblioteca digital: recopilació sistemàtica de documents digitalitzats; 
catalogació de documents digitals; integració dels documents a text complet en 
un sistema de biblioteca digital. 
— Biblioteca tradicional: recopilació sistemàtica del material documental sobre 
cooperació generat a les Balears; creació i desenvolupament d’una col·lecció 
bibliogràfica bàsica sobre cooperació; catalogació dels documents; oferta de 
material en préstec i consulta, digitalització de documents... 
— Directori: recopilació sistemàtica de la informació sobre organismes, 
persones i institucions; organització de la informació en una base de dades; 
oferta de la plataforma del directori. 

 
La UIB aportarà les prestacions pròpies del Servei de Biblioteca i Documentació i altres 
d’específiques per a aquest centre. L’aportació de la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació en el marc d’aquest conveni serà de 64.166 euros. 

 
8. PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS I COMISSIONS  
El Vicerectorat de Relacions Exteriors i l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat  són membres de: 
  La Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Institut Joan Lluís Vives. 
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  La Comissió de Cooperació al Desenvolupament del CEURI. 
  El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears. 
  El Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació en qualitat de soci.  
  La Comissió Executiva del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 

 
 
 



9.22. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats 
Especials 
 
L’objectiu principal d’aquesta oficina és garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i la 
resta de membres de la comunitat universitària mitjançant la promoció de mesures d’acció 
positiva que facilitin la plena i efectiva participació en l’àmbit universitari. Així, 
promocionam accions per afavorir que tots el membres que presentin necessitats especials o 
particulars associades als diferents tipus de discapacitats disposin dels mitjans, suports i 
recursos adequats. 
 
Les persones responsables són la directora, Dolors Forteza, i el tècnic, Josep Lluís Ortego. 
Des del maig de 2007 tenim la col·laboració d’una becària, Maria Ignàsia Munar. 
Les activitats que desenvolupa l’Oficina s’agrupen en dos eixos principals: la intervenció 
individualitzada, directa, amb les persones amb necessitats especials, i la millora de 
l’accessibilitat i adequació dels serveis i espais d’acord amb els principis del disseny 
universal, que denominam intervenció general o transversal. 
 
1. Intervenció individualitzada 
Les accions individualitzades més destacables que realitzam amb l’alumnat són la valoració 
de les necessitats especials per a la provisió de les adaptacions acadèmiques, d’espais, de 
mobiliari i d’ajudes tècniques més convenients, així com la mediació amb el professorat i el 
serveis universitaris. 
Durant aquest curs hi ha hagut 67 alumnes amb discapacitat (32 homes i 35 dones) que han 
mantingut algun tipus de contacte amb l’Oficina. 
Durant el curs 2006-2007 l’Oficina de Suport ha establert vuit nous contactes amb alumnes 
amb discapacitat, aproximadament la meitat que el curs anterior. La taula següent mostra la 
relació d’alumnes amb discapacitat segons any de primer contacte amb l’Oficina de Suport 
i que encara continuaven matriculats a la Universitat. 
 

Curs 2005-2006 Curs 2006-2007
Any primer 
contacte Nombre 

d’estudiants 
Nombre 
d’estudiants 

1999-2000 2 1 
2000-2001 3 3 
2001-2002 7 5 
2002-2003 13 12 
2003-2004 12 11 
2004-2005 12 10 
2005-2006 17 17 
2006-2007  8 



Total 66 67 
 
 
2. Intervenció general o transversal 
A continuació presentam una breu relació de les tasques més significatives: 
 

•  Eliminació de barreres arquitectòniques. Durant aquest curs hem continuant 
col·laborant amb el Servei de Contractació, Patrimoni i Infraestructura per a la 
millora de l’accessibilitat de les instal·lacions i l’equipament del campus 
universitari. 

•  Manteniment de la pàgina web del Programa. Es pot visitar a l’adreça electrònica 
<http://www.uib.es/servei/uid>. 

•  Instal·lacions esportives gratuïtes i previsió d’activitats integrades. Hem continuat 
amb els contactes amb CampusEsport per mantenir l’oferta esportiva adaptada i la 
gratuïtat dels serveis de les instal·lacions esportives per a les persones de la 
comunitat universitària amb discapacitat. 

•  Foment d’ajudes econòmiques per al pagament dels preus públics per als alumnes 
amb minusvalidesa més gran o igual al 33 per cent. 

•  Curs d’atenció a estudiants amb discapacitat per al PAS de la UIB. 
•  Difusió de les activitats del Programa. Notícies i reportatges als mitjans de 

comunicació locals (premsa escrita, televisió i ràdio). 
•  Coordinació de pràctiques formatives a la UIB de persones amb discapacitat (pla 

FIOP de la Conselleria d’Interior i la Federació Balear de Persones amb 
Discapacitat, Coordinadora). 

•  Col·laboració amb l’Observatori per a la Igualtat d’Oportunitats de la UIB. 
•  Adquisició i gestió d’ajudes tècniques. 

 
Per altra banda, i tal com hem indicat al tercer Informe de situació de l’Observatori per a la 
Igualtat d’Oportunitats, la implicació del professorat i del personal d’administració i serveis 
és imprescindible per aconseguir la plena participació de les persones amb discapacitat en 
la nostra comunitat universitària. En aquest apartat volem reconèixer el seu esforç i la seva 
implicació a l’hora de procurar una institució més responsable i sensible amb les necessitats 
de les persones amb discapacitat. 
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9.23. Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 
 
La informació continguda en aquest document s’ha extret de la Memòria de les 
activitats del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) durant el 
curs 2006-2007, lliurada al vicerector d’Estudiants i Campus el dia 25 de juny de 2007, 
que completa l’Informe de progrés presentat a la sessió plenària de la Comissió Mixta 
Conselleria d’Educació i Cultura - Universitat de les Illes Balears per a Temes de 
Secundària, que tingué lloc el dia 16 de març de 2007. En aquesta sessió, la Comissió 
Mixta actual decidí acabar la seva activitat a l’espera del que decideixin les noves 
autoritats universitàries i les noves autoritats polítiques.   
 
Definició i estructura del programa 
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) té com a finalitats 
facilitar la incorporació de nous alumnes a la Universitat, mitjançant la difusió de la 
importància de la formació superior entre els alumnes de l’educació secundària 
obligatòria i postobligatòria i entre d’altres col·lectius de la societat de les Illes Balears; 
millorar la coordinació entre el professorat de l’educació secundària i el professorat 
universitari; i reforçar les accions necessàries de suport a l’estudi de l’alumnat de la 
Universitat de les Illes Balears. 
 
El programa ha depès d’una comissió mixta integrada per representants de la 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i de la Universitat de 
les Illes Balears. Funcionalment depèn del Vicerectorat d’Estudiants de la UIB.  
 
Per causa dels processos electorals a la UIB i a la comunitat autònoma, la comissió 
mixta va tancar les seves activitats el mes de març de 2007, a l’espera de les decisions 
pertinents dels nous regidors de la UIB i de la Conselleria d’Educació i Cultura. En el 
moment de redactar aquestes pàgines es desconeix quina serà la decisió sobre la 
continuïtat del programa, tot i que les valoracions sobre la seva feina han estat molt 
positives en ambdues institucions, tal com consta a l’acta de la reunió de la comissió 
mixta del dia 16 de març. 
 
Composició de la comissió mixta 
 
MEMBRES DE LA COMISSIÓ MIXTA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

I CULTURA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A TEMES 
DE SECUNDÀRIA 

Sr. Climent Ramis Director general d'Universitat 
Sr. Joan A. Mesquida Vicerector d’Estudiants 
Sra. Joana Lladó Direcció General d'Universitat 
Sr. Andreu Crespí Direcció General d'Universitat / UIB (POTU) 
Sr. Lluís Segura Direcció General d'Innovació Educativa 
Sr. Albert Catalán IES Guillem Sagrera / DGU-UIB (POTU) 
Sr. Miquel Rayó IES Francesc de Borja Moll / DGU-UIB (POTU) 
Sr. Joan Coll IES Cap de Llevant 
Sra. M. Neus Torres IES Santa Maria d’Eivissa 
Sra. María José Morales Consell d’Estudiants 
Sra. Maria Joan Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina 
Sr. Eduard Rigo Departament de Ciències de l'Educació 
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Sra. Rosa Rosselló Departament de Ciències de l'Educació 
Sr. Joan J. Muntaner Director de l’ICE 
Sr. Joan Frau Coordinador de relacions amb secundària 
 
Reunions de la comissió mixta durant l’any acadèmic 2006-2007 
 
Durant l’any acadèmic 2006-2007, la comissió mixta s’ha reunit en dues sessions 
plenàries: el dia 2 de novembre de 2006 i el dia 16 de març de 2007.  
 
Personal 
 
Quatre professors de secundària en comissió de serveis formen l’equip de personal del 
programa: Gabriel Cànaves, Albert Catalan, Andreu Crespí i Miquel Rayó. La 
coordinació del treball d’aquestes persones correspon al senyor Joan Frau. El Programa 
d’Orientació i Transició a la Universitat s’ubica al campus de la UIB: edifici Beatriu de 
Pinós (Albert Catalan i Miquel Rayó) i edifici Mateu Orfila i Rotger (Gabriel Cànaves i 
Andreu Crespí). El programa disposa d’una adreça electrònica: 
<programa.transicio@uib.es> i espai al web de la UIB: 
<http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/grau/potu/index.html>.  
 
Pressupost  
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat està dotat per conveni amb un 
pressupost anual de 30.000 euros de la Conselleria, més la dotació necessària per a 
mobiliari, material, activitats, edicions i altres despeses de la UIB, directament o a 
través de patrocinadors.  
 
Principals esdeveniments relatius al POTU durant el curs 2006-2007 
 
S’ha nomenat nou coordinador de relacions amb secundària i secretari de la Comissió 
Mixta el senyor Joan Frau, que coordina el POTU, en substitució del senyor Guillem 
Ramon.  
 
D’entre les accions previstes al Pla d’acció del POTU per a l’any acadèmic 2006-2007 
(http://www.uib.es/ca/infsobre/estudis/grau/potu/pla0607.pdf) cal destacar el 
manteniment i la millora de l’oferta unificada d’activitats d’informació i orientació per a 
centres de secundària presentada sota el nom genèric de La UIB amb tu des del Servei 
d’Informació de la UIB (www.uib.es/lauibambtu07/). Gràcies a aquesta oferta, i entre 
d’altres iniciatives, els tècnics del POTU han impartit 76 sessions de motivació 
universitària que han arribat a 3.828 alumes de 4t d’ESO i 1r curs de batxillerat (32,6 
per cent més que el curs passat) en 48 centres de secundària (entre els quals, tots els de 
Menorca excepte un, i tots els d’Eivissa i Formentera).   
 
S’ha dut a terme la II Jornada Secundària-Universitat, el dia 7 de març de 2007, amb 
una inscripció de 160 persones, majoritàriament professorat de secundària, amb el títol 
La transició a la Universitat, fets i perspectives. El programa incloïa les sessions 
següents: «Espai europeu d’educació superior», ponència del Sr. Juan José Montaño, 
director de l’Oficina d’Harmonització i Convergència Europea de la UIB; «Els 
estudiants universitaris de les Illes Balears», ponència del Sr. Andreu Crespí, tècnic del 
POTU; «Accions desenvolupades en relació a la transició a la Universitat», ponència 
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del Sr. Joan Antoni Mesquida, vicerector d’Estudiants; i «Perspectives en l’orientació i 
la transició a la Universitat: problemes i propostes», taula rodona moderada per la Sra. 
Francesca Garcias, degana de la Facultat de Ciències, amb la participació de 
representants de centres de secundària, d’AMPA, de la Direcció General d’Universitat, 
la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, la Direcció 
General de Formació Professional, i del Consell d’Estudiants.  
 
S’ha fet una sessió tècnica amb el Consell Social de la UIB, amb l’objectiu de presentar 
el POTU a aquest òrgan de govern de la Universitat. 
 
Ha tingut lloc un seminari conjunt, amb la participació dels membres del Seminari 
General Secundària-Universitat, i amb professorat dels dos nivells educatius, i els 
membres del Seminari d’Orientadors i Orientadores. El tema del seminari va ser: 
Expectatives de formació dels estudiants de les Illes Balears. 
 
S’ha elaborat un compendi de tota la documentació del POTU des de l’any acadèmic 
2003-2004 fins al curs 2006-2007 en format CD, a disposició de les persones 
interessades. 
 
Altres activitats del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU) 
desenvolupades durant l’any acadèmic 2006-2007 
 
El Programa d’Orientació i Transició a la Universitat desenvolupa en la mesura de les 
seves possibilitats les activitats previstes en el pla d’acció que aprova anualment la 
comissió mixta. Una selecció de les activitats de l’any acadèmic 2006-2007 és la que 
figura al quadre següent:   
 
 ACCIONS 

La UIB amb tu. Curs 2006-2007. Oferta unificada d’activitats 
d’informació i orientació universitària per a centres de 
secundària de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera  
Xerrades de motivació universitària  
Sessions informatives sobre accés a la Universitat  
Sessions infomatives sobre la Universitat i sobre la seva 
oferta d’estudis i serveis 
Xerrades sobre els estudis que ofereix la UIB 
Conferències de divulgació científica, social i cultural  
Jornades Vine a la Universitat per al professorat de 
secundària 
Jornades Vine a la Universitat per a l’alumnat de secundària   
Visites concertades al campus de la UIB 
Programa de final de curs  

1. Activitats d’informació i 
d’orientació sobre els estudis i 
l’activitat universitària 

Sessió amb el Consell Social de la UIB sobre la promoció 
dels estudis universitaris. 
IV Jornada La UIB us Informa per a orientadors 
II Jornada General Educació Secundària-Universitat. 
Seminari General Secundària-Universitat. 
Seminari d’orientadors i orientadores. 

2. Coordinació i comunicació 
secundària-Universitat 

Seminaris específics per àrees de professors i professores de 
secundària i d’Universitat. 
Materials d’orientació vers els estudis universitaris per a 
alumnes d’ESO (Tria què vols ser). 
Web per a futurs estudiants. 

3. Recursos per a la 
informació i l’orientació a 
futurs estudiants Materials de promoció dels estudis universitaris i de la UIB. 



 4

Itineraris d’interpretació ambiental i patrimonial al campus 
de la UIB. 
IV concurs d’imatge Estudia a la Universitat. 
3a convocatòria dels premis d’investigació del Consell 
Social. 

4. Activitats participatives per 
a alumnes de secundària 

DEMOLAB. 
Contactes amb els equips deganals i de direcció d’escola 
universitària. 
Col·laboració amb el Consell d’Estudiants. 
Col·laboració amb el Programa d’Orientació Educativa i 
d’Assessorament Personal de la UIB (PROA). 

5. Atenció i suport a 
l’estudiant universitari 

Tractament de l’informe «Els estudiants universitaris de les 
Illes Balears. Dades per a una reflexió». 
Col·laboració amb l’Observatori de la Inserció Professional 
dels Graduats i Graduades de la UIB. 
Col·laboració amb l’Oficina de Suport a Persones amb NEE 
de la UIB. 
Col·laboració amb l’Observatori per a la Igualtat de la UIB. 

Relació constant amb el Servei de Comunicació de la UIB. 
Relació constant amb el Servei d’Informació de la UIB. 

6. Diversos 

Col·laboració amb l’Oficina de Planificació i Prospectiva. 
CD del POTU. 
Coordinació amb responsables institucionals. 

7. Organització interna de la 
comissió mixta i el POTU 

Planificació general i elaboració de documents. 
 
Totes les accions s’han desenvolupat sempre amb la col·laboració dels òrgans, de les 
estructures o dels serveis competents de la Universitat mateixa, com ara: el Servei 
d’Informació, l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), el Servei de Comunicació, el 
Servei d’Alumnes, el Servei de Recursos Audiovisuals, el Gabinet d’Imatge, el 
Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat-
Empresa de les Illes Balears, etc., a més dels equips deganals i de direcció d’escola 
universitària.   
 
Documentació elaborada 
 
Entre els documents elaborats durant el curs acadèmic 2006-2007, cal destacar:  
 

o La transició a la Universitat, fets i perspectives. Notes de les diferents 
intervencions a la II Jornada Educació Secundària-Universitat, 7 de març de 
2007.  

o Conclusions del seminari conjunt Seminari General Secundària-Universitat, 
Seminari d’Orientadors, 27 de febrer de 2007.  

 
 
 
 



 
9.24. SERVEI D’ESTADÍSTICA I QUALITAT UNIVERSITÀRIA 

 
 
El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 7 de juny de 2007, va acordar de 
canviar la denominació de l’Oficina de Planificació i Prospectiva per la de Servei 
d’Estadística i Qualitat Universitària. 
 
El SEQUA és el servei encarregat de: 

•  realitzar i/o gestionar les dades, els indicadors, les estadístiques i les anàlisis 
necessàries per facilitar el diagnòstic, la planificació i la presa de decisions a la 
UIB.  

 
•  dissenyar, implantar i mantenir el Sistema d’Assegurament de la Qualitat de la 

UIB. 
 

•  AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 
o Programa d’avaluació institucional de l’AQUIB (Agència de Qualitat 

Universitària Illes Balears)/ANECA (Agència  Nacional d’Avaluació de 
la Qualitat i Acreditació). Hi han participat aquestes titulacions: 

•  Geografia 
•  Turisme 
•  Direcció Hotelera Internacional 
•  Filosofia 
•  Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en 

Hortofructicultura i Jardineria 
 

o S’han revisat els diferents subprocessos d’avaluació institucional: 
•  Avaluació interna 
•  Avaluació externa 
•  Pla de millores 
•  Post pla de millores 

 
•  CERTIFICACIÓ ISO 

o Assessorament, formació i suport a la implantació del sistema de gestió 
de qualitat ISO de l’Oficina de Suport a la Recerca i al Servei de 
Biblioteca i Documentació 

o Auditoria interna de l’Oficina de Suport a la Recerca. 
o Com cada any, s’ha realitzat l’enquesta de valoració del Servei de 

Biblioteca i Documentació per part dels alumnes i l’enquesta de 
valoració del Servei per part del PDI. Aquesta darrera s’ha realitzat (per 
primera vegada) a GRADUS. 

 
•  PLA ESTRATÈGIC DE LA GERÈNCIA 

o El Servei ha dirigit tècnicament i desplegat el Pla estratègic de la 
Gerència (2005-2007).Qualitat de la gestió.  

o Ha donat suport a tots els CQ que han sol·licitat assessorament als 
tècnics del SEQUA. 



o Ha elaborat les eines i els procediments per el correcte desplegament del 
PEG. 

o En la mateixa línia, ha participat en el concurs de propostes de millora 
elaborant eines i el procediment perquè es desenvolupàs correctament. 

 
•  SUPORT A GERÈNCIA I COMISSIONS 

 
o Participació com a membre de la CARHU. 
o Participació com a membre a la Comissió Assessora de Gerència. 
o Enquesta de funcions, competències i satisfacció del personal 

d’administració i serveis del 2007. 
o Suport per l’avaluació dels llocs de treball i l’elaboració dels 

organigrames dels serveis de la UIB. 
o Suport per a la modificació de la RLT de la UIB. 

 
•  EFQM 

 
o Preparació de la memòria de la Gerència perquè en fessin l’avaluació. La 

Gerència de la UIB va aconseguir 333 punts, raó per la qual va 
aconseguir entrar al catàleg d’empreses excel·lents de l’IDI. 

 
•  PLA ESTRATÈGIC DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 2002-2006 

 
o Elaboració d’un informe d’avaluació del Pla estratègic de la Universitat 

de les Illes Balears 2002-2006. 
 

•  INSERCIÓ LABORAL DELS GRADUATS DE LA UIB 
o És membre de l’Observatori Ocupacional de la UIB, hi ha executat 

l’estudi d’inserció  laboral dels graduats de 2004. 
 

•  AVALUACIÓ DELS CURSOS DEL PLA DE FORMACIÓ 
El SEQUA, com ja és habitual, ha desenvolupat l’avaluació dels cursos de formació 
destinats al PAS i el PDI realitzats a la UIB durant el curs 2006/2007. 
Aquestes són les dades quantitatives corresponents:  
 
Nombre de cursos avaluats el 20061 9 
Nombre de cursos avaluats el 20072 25 
1A partir del mes d’octubre, solament del curs 2006/2007. 
2Fins al  mes de juliol, solament del curs 2006/2007. 
 
 

•  QÜESTIONARIS D’OPINIÓ DELS ALUMNES SOBRE LA TASCA DOCENT 
DEL PROFESSORAT 

Després de provar durant dos cursos alguns dels instruments d’avaluació i fer 
avaluacions voluntàries, a proposta de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat Docent 
(CAQD), el Consell de Direcció va decidir dur a terme l’avaluació obligatòria d’una 
assignatura impartida per cada professor.  
Només s’han avaluat les assignatures dels plans d’estudis de grau, és a dir, no s’han 
avaluat els projectes de fi de carrera, ni els postgraus ni títols propis. 



a) Taula de dades generals de l’avaluació docent del curs 2006-2007 
 
 Sobres* 

prevists 
Sobres* 

emplenats 

Sobres* 
sense 

emplenar 
Total 1Q 512 408 104 
Total 2Q-AN 1.351 1.050 301 
Total 1.863 1.458 405 
*Sobre: és la unitat d’avaluació,  és l’avaluació del professor per grup assignatura 

b) Taula de dades d’autoinformes dels professors 
 

 Autoinformes 
prevists 

Autoinformes 
emplenats 

Autoinformes 
senese 

emplenar 

% 
autoinformes 

emplenats 
1Q 312 30 282 9,62 
1Q voluntaris 83 9 73 10,84 
2Q 1149 71 1078 5,57 
2Q voluntaris 87 70 17 19,54 
CT’s 17 0 17 0,00 
Infermeria 38 37 1 2,63 
Hoteleria 
2Q/AN 10 8 2 20,00 

Les dades d’aquesta taula s’han extret directament de l’aplicació ORACLE que 
s’utilitza per dur a terme el procés de l’avaluació docent (les dades s’han extret el dia 
20/09/07, i cal tenir en compte que el període per contestar el qüestionari 
d’autoinforme no acaba fins al dia 30/09/07; per tant, les dades poden variar) 
 
c) Taula econòmica global de l’avaluació docent del curs 2006-2007 
 

QUADRIMESTRES SOBRES HORES EUROS 
(brut) 

1Q 410 274 4.271,74 € 
2Q 872 614 7.384,75 € 
Total 1.282 888 11.656,49 € 
*Sobre: és la unitat d’avaluació,  és l’avaluació del professor per grup assignatura 
 

•  FORMACIÓ EN MATÈRIA DE QUALITAT  
 
El mòdul 09 de qualitat a l’Administració pública del programa formatiu per a PAS i 
PDI ha estat impartit per personal del SEQUA. Els cursos impartits són: 
 

 Codi Nom del curs Data 

M. Jesús Mairata G 092301 Una cultura orientada al 
ciutadà 

De 23/01/07 a 
8/02/07 

M. Jesús Mairata i 
M. Àngel Moreno G 092201 La gestió per processos De 16/04/07 a 

26/04/07 

Sebastià Moll G 092202 La gestió per processos De 18/06/07 a 
28/06/07 



M. Jesús Mairata G 092101 Organització de tasques i 
gestió del temps 19/02/07 i 21/02/07 

 
 
 
A més, el SEQUA ha impartit docència de forma conjunta en altres cursos del mòdul 
04, de gestió de recursos humans. 
 

 Codi Nom del curs Data 

M. Jesús Mairata E 040601 El lideratge a l’àmbit 
laboral 

De 19/03/07 a 
30/03/07 

M. Jesús Mairata E 040702 Tècniques per solucionar 
conflictes 

De 14/05/07 a 
25/05/07 

M. Jesús Mairata E 040701 Tècniques per solucionar 
conflictes De 4/06/07 a 15/06/07 

 
•  ESTADÍSTICA I PROSPECCIÓ  

o El SEQUA, ’igual que els cursos passats, ha elaborat, mantingut i 
actualitzat les diferents estadístiques que permeten fornir, en els 
moments adients, les taules que sol.licita cada una de les institucions, els 
organismes i les unitats.  

o També s’han elaborat i recollit un major nombre d’indicadors i dades 
estadístiques. Per primera vegada s’ha lliurar als degans i directors 
d’escola uns indicadors i una informació específica dels seus centres, 
especialment en relació al rendiment dels seus alumnes.  

 
•  PONÈNCIES I COMUNICACIONS EN JORNADES I CONGRESSOS 

o Comunicació a l’Encuentro Empresarial sobre Calidad, Prevención y 
Medio Ambiente (organitzat per la CAEB): La qualitat a la Universitat 
de les Illes Balears  (24 d’abril de 2006). 

 
•  PARTICIPACIÓ EN FORS 

o Participació com a membre del Foro Institucional de Calidad. 



 
10.2 ASPECTES DE CARÀCTER ESPECÍFIC 
 
1. Pla de formació 
 

1. Balanç del total d’accions formatives. Any 2007 (a 30/06) 
1.1. Total d'accions formatives corresponents a 2007 
 
Cursos organitzats (tot l’any): 42 Cost (previst): 32.395  € 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 28 
 
 
Cost (realitzats): 24.045 €  
 
Cost total (a 30/06): 24.045 € 
 
 
1.2. Total d'accions formatives realitzades 

(excepte les obligatòries del mòdul 11) 
Cursos realitzats (a 30/06): 28 Grau d’execució del pla: 66,7% 
 
 
Total hores/cursos realitzats: 391 Total hores/admesos: 9.741 
Total PAS i PDI (a 01/01): 1.719 Mitjana hores/PAS i PDI: 5,7 
 
Total PAS (a 01/01): 623 Total hores/PAS: 8.391 
  Mitjana hores/PAS: 13,5 
 
Total PDI (a 01/01): 1.096 Total hores/PDI: 1.350 
  Mitjana hores/PDI: 1,2 
 
Places ofertes: 620 Inscrits: 1.119 
Admesos:1 710 Sol·licituds satisfetes: 63,45% 
  Places cobertes: 114,52%  
Certificats d’assistència: 497 Certificats/admesos: 70% 
 
 
Cost: 24.045  € 
 
 
Valoració global (mitjana): 94,2% Cursos avaluats: 28 
 
Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 100%: 13 
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 80%: 12 
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 60%: 1 
 

                                                 
1 S’hi inclouen totes les persones que han estat admeses als cursos, tant si ha estat en primera instància com 
si ha estat per renúncia d’una altra persona admesa. 



1.3. Total d'accions formatives obligatòries del mòdul 11 realitzades 
Cursos obligatoris prevists: 7 
 
Cursos obligatoris realitzats: 0 Grau d’execució del pla: 0% 
 
Total hores/cursos realitzats:  
 
Places convocades:  
Certificats d’assistència:  Certificats/convocats: % 
 
Cost total: € 
 
1.4. Total d'accions formatives ajornades  

(excepte les obligatòries del mòdul 11) 
Cursos ajornats: 1 
 
Hores ajornades: 10 
 
Places ajornades: 20 Admesos: 37 
 
Cost previst: 600 € 
 
 
2. Accions formatives de l’any 2007, per mòduls 
2.1. Accions formatives realitzades l’any 2007 (a 30/06) 
Modul 01. Estructura i organització del sistema universitària 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 33,3% 
 
Total hores/cursos: 10 
Total hores/admesos: 210 
 
Places ofertes: 15 Inscrits: 85 
Total hores/places ofertes: 150 
Admesos: 21 Sol·licituds satisfetes: 24,7% 
  Places cobertes: 140% 
Certificats d’assistència: 19 Certificats/admesos: 90,5% 
 
Cost total: 600 € 
 
Valoració global: 94,1% Cursos avaluats: 1 
 
 
Mòdul 02. Gestió acadèmica 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 3 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 24 



Total hores/admesos: 808 
 
Places ofertes: 90 Inscrits: 139 
Total hores/places ofertes: 720 
Admesos: 101 Sol·licituds satisfetes: 72,7% 
  Places cobertes: 112,2% 
Certificats d’assistència: 92 Certificats/admesos: 91,1% 
 
Cost total: 1.440 € 
 
Valoració global (mitjana): 96,7% Cursos avaluats: 3 
 
Modul 03. Gestió econòmica i pressupostària 
Cursos prevists (tot l’any): 2 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 5 
Total hores/admesos: 100 
 
Places ofertes: 20 Inscrits: 30 
Total hores/places ofertes: 100 
Admesos: 20 Sol·licituds satisfetes: 66,7% 
  Places cobertes: 100% 
Certificats d’assistència: 20 Certificats/admesos: 100% 
 
Cost total: 300 € 
 
Valoració global: 100% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 04. Gestió de recursos humans 
Cursos prevists (tot l’any): 6 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 5 Grau d’execució del pla: 83,3% 
 
Total hores/cursos: 50 
Total hores/admesos: 1.230 
 
Places ofertes: 95 Inscrits: 181 
Total hores/places ofertes: 950 
Admesos: 123 Sol·licituds satisfetes: 68% 
  Places cobertes: 129,5% 
Certificats d’assistència: 81 Certificats/admesos: 65,8% 
 
Cost total: 3.050 € 
 
Valoració global (mitjana): 95% Cursos avaluats: 5 
 



Mòdul 05. Ordenament jurídic i administratiu 
Cursos prevists (tot l’any):2 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06):3 1 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 9 
Total hores/admesos: 522 
 
Places ofertes: 58 Convocats: 58 
Total hores/places ofertes: 522 
 
Certificats d’assistència: 30 Certificats/convocats: 51,7% 
 
Cost total: 675 € 
 
Valoració global: 100% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 06. Informàtica 
Cursos prevists (tot l’any): 7 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 4 Grau d’execució del pla: 57,1% 
 
Total hores/cursos: 45 
Total hores/admesos: 925 
 
Places ofertes: 82 Inscrits: 108 
Total hores/places ofertes: 920 
Admesos: 88 Sol·licituds satisfetes: 84,5% 
  Places cobertes: 107,3% 
Certificats d’assistència: 58 Certificats/admesos: 66% 
 
Cost total: 2.925 € 
 
Valoració global (mitjana): 93,8% Cursos avaluats: 4 
 
Mòdul 07. Llengua catalana i altres idiomes 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 4 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 155 
Total hores/admesos: 4.025 
 
Places ofertes: 115 Inscrits: 143 
Total hores/places ofertes: 4.475 
Admesos: 103 Sol·licituds satisfetes: 72% 

                                                 
2 El curs G 050601 El règim jurídic del professorat universitari contractat s’ha ajornat fins després de l’estiu, a 
proposta del professor, per necessitats del servei. 
3 El curs realitzat a 30 de juny, E 050801 Curs sobre la nova llei de la Funció Pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, no és el curs previst, que s’ha ajornat, sinó un curs convocat extraordinàriament per a caps i 
directors de servei, administradores de centre i membres de la Junta de PAS i del Comitè d’Empresa. 



  Places cobertes: 89,6% 
Certificats d’assistència: 54 Certificats/admesos: 52,4% 
 
Cost total: 9.300 € 
 
Valoració global (mitjana): 73,1% Cursos avaluats: 4 
 
Mòdul 08. Tècniques de gestió i comunicació 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 0 Grau d’execució del pla: 0% 
 
Mòdul 09. Qualitat a l’Administració pública 
Cursos prevists (tot l’any): 6 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 5 Grau d’execució del pla: 83,3% 
 
Total hores/cursos: 36 
Total hores/admesos: 818 
 
Places ofertes: 80 Inscrits: 238 
Total hores/places ofertes: 580 
Admesos: 112 Sol·licituds satisfetes: 47% 
  Places cobertes: 140% 
Certificats d’assistència: 85 Certificats/admesos: 76% 
 
Cost total: 2.200 € 
 
Valoració global (mitjana): 94,5% Cursos avaluats: 5 
 
Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 2 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 27 
Total hores/admesos: 693 
 
Places ofertes: 35 Inscrits: 86 
Total hores/places ofertes: 465 
Admesos: 52 Sol·licituds satisfetes: 60,5% 
  Places cobertes: 148,6% 
Certificats d’assistència: 36 Certificats/admesos: 69,2% 
 
Cost total: 1.755 € 
 
Valoració global (mitjana): 97,2% Cursos avaluats: 2 
 



Mòdul 12. Desenvolupament de tècniques en laboratori 
Cursos prevists: 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 20 
Total hores/admesos: 180 
 
Places ofertes: 10 Inscrits: 9 
Total hores/places ofertes: 200 
Admesos: 9 Sol·licituds satisfetes: 100% 
  Places cobertes: 90% 
Certificats d’assistència: 7 Certificats/admesos: 78,8% 
 
Cost total: 1.200 € 
 
Valoració global: 100% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 14. Medi ambient 
Cursos prevists: 2 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 10 
Total hores/admesos: 230 
 
Places ofertes: 20 Inscrits: 42 
Total hores/places ofertes: 200 
Admesos: 23 Sol·licituds satisfetes: 54,8% 
  Places cobertes: 115% 
Certificats d’assistència: 15 Certificats/admesos: 65,2% 
 
Cost total: 600 € 
 
Valoració global: 91,7% Cursos avaluats: 1 
 
2.2. Accions formatives obligatòries realitzades l’any 2007 (a 30/06) 
Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball. Cursos obligatoris 
Cursos prevists (tot l’any): 7 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 0 Grau d’execució del pla: 0% 
 



 
2. Acció Social 

 
 

Acció Social 2006. Despeses   
Concepte Despesa Saldo 
Crèdit inicial (aplicació 162.05)   93.574,27 
Pòlissa de vida MAPFRE personal UIB 13.457,46 80.116,81 
Assegurances de professors associats 3.000,00 77.116,81 
Ajudes per a minusvàlids 4.245,82 72.870,99 
Ajudes per a viduïtats 2.704,56 70.166,43 
Ajudes per a orfeneses 5.409,10 64.757,33 
Ajudes per a estudis oficials 8.416,22 56.341,11 
Ajudes per a assistència sanitària 35.667,53 20.673,58 
 

 
 

3. Accions administratives de consolidació de la plantilla 
 
ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ÀREA DE PAS DEL SERVEI DE 
PERSONAL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2006-2007  
(memòria feta el 25 de juliol de 2007) 
 
1) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DELS 

COSSOS GENERALS (inclosos els interins) 
Nombre de personal funcionari a juliol de 2007: 
 
GRUP COS/ESCALA Numeraris  Interins  
A Tècnic de gestió 13 0  
B Gestió UIB  16 0  
C Administrativa  89 2 
D Auxiliar administrativa  67 21 
TOTAL 185 23 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI DELS COSSOS 
GENERALS DE LA UIB 208 

 
2)  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DELS 

COSSOS ESPECÍFICS (inclosos els interins) 
 
COS GRUP ESCALA Numeraris Interins  
Biblioteca i arxiu A Facultatius 2 0 
 B Ajudants 4 0 
 C Auxiliars 13 4 
 D Ajudants 

d’auxiliars 
2 10 



Tecnologies de la 
informació i 
comunicacions 

A Tècnics 
superiors 

6 0 

 B Tècnics mitjans 2 5 
 C Tècnics 

especialistes 
1 8 

Altres serveis A Tècnics 
superiors 

19 0 

 B Tècnics mitjans 10 3 
 C Tècnics 

especialistes 
18 7 

 
 D Auxiliars 44 9 
TOTAL 121 46 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS ESPECÍFICS UIB 167 
 
 
CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS 
 

•  Resolució del Rector del dia 4 d’octubre de 2006 per la qual s’anuncia que 
pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives, mitjançant el 
sistema de promoció interna, per cobrir places de personal funcionari d'aquesta 
universitat. FOU 271 R-7653 

 
•  Resolució del Rector del dia 18 de desembre de 2006 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives de promoció 
horitzontal interna per a personal laboral fix, per a l’ingrés a cossos específics de 
funcionaris d’aquesta universitat. BOIB 185. Núm. 23169 de 26/12/06 

 
 
•  Resolució del Rector del dia 20 de febrer de 2007 per la qual s'anuncia que 

pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives d'accés al grup 
B, C i D de cossos específics, torn lliure, d'aquesta universitat. FOU 278 R-7786 

 
•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala de facultatius de biblioteca, grup A, dels cossos específics de biblioteca 
i arxiu d’aquesta universitat, pel sistema general de promoció interna. BOIB 33. 
Núm. 4245 de 03/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala d’ajudants de biblioteca, grup B, dels cossos específics de biblioteca i 
arxiu d’aquesta universitat, pel sistema general de promoció interna. BOIB 33. 
Núm. 4246 de 03/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirant aprovats a les proves selectives per a l’ingrés a 
l’escala administrativa, grup C, dels cossos generals d’aquesta universitat, pel 
sistema general de promoció interna. BOIB 33. Núm. 4261 de 03/03/07 

 



•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 
funcionaris de carrera els aspirant aprovats a les proves selectives per a l’ingrés a 
l’escala auxiliar administrativa, grup D, dels cossos generals d’aquesta 
universitat, pel sistema general de promoció interna. BOIB 33. Núm. 4265 de 
03/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 23 de març de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala de tècnics de gestió, grup A, pel sistema general de promoció interna. 
BOIB 48. Núm. 6393 de 31/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 23 de març de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala auxiliar administrativa d’aquesta universitat pel sistema general d’accés 
lliure. BOIB 48. Núm. 6396 de 31/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 17 d'abril de 2007 per la qual es fa pública 

l'adjudicació de les places de l'escala auxiliar administrativa d'aquesta universitat 
pel sistema general d'accés lliure. FOU 281 R-7895 

 
•  Resolució de la Rectora del dia 14 de maig de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala de gestió, grup B, pel sistema general de promoció interna. BOIB 73. 
Núm. 9687 de 17/05/07 

 
 
NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS INTERINS I COMISSIONS DE SERVEIS 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 19 de setembre de 2006 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Irene Mas Garcia a ocupar un lloc de cap de 
negociat a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, codi 157. FOU 272 R-7670 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 29 de gener de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris interins dels cossos específics per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 278 R-7776 

 
•  Resolució del Rector del dia 29 de gener de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Vivian Barboza Machín, laboral fixa d'aquesta 
universitat, per cobrir un lloc de treball d'auxiliar al Servei de Biblioteca i 
Documentació (codi 2060). FOU 278 R-7778 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7890 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris interins dels cossos específics per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7891 

 



•  Resolució del Rectorat del dia 3 d'abril de 2007 per la qual es nomenen 
funcionaris interins dels cossos generals per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7892 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 3 d'abril de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7893 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 3 d'abril de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris interins dels cossos generals per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7894 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 24 d'abril de 2007 per la qual es nomena 

funcionària interina de l'escala auxiliar administrativa la senyora Encarnació 
Alfaro Vicens per ocupar un lloc de treball de cap de negociat (Sindicatura de 
Greuges), codi 4004. FOU 282 R-7936 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 25 d'abril de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 282 R-7937 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de juny de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Margalida Andreu Taberner per ocupar un lloc de 
cap de negociat al Rectorat, codi 5107. FOU 284 R-8029 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 25 de juny de 2007 per la qual es disposa que el 

senyor Andreu Alcover Ordinas cessi com a Gerent de la Universitat. FOU 284 
R-8032 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2007 per la qual s'adscriu 

provisionalment el senyor Andreu Alcover Ordinas a un lloc de vicegerent de 
Personal adscrit a la Gerència, codi de plaça 3. FOU 284 R-8033 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 284 R-8034 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2007 per la qual es nomena Gerent 

de la Universitat amb caràcter provisional la senyora Begoña Morey Aguirre. 
FOU 284 R-8035 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 28 de juny de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Antònia Fullana Puigserver per ocupar un lloc de 
vicegerent Econòmic, codi plaça 2. FOU 284 R-8051 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 28 de juny de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis el senyor Jeroni Reynés Vives per ocupar un lloc de cap de 
l'Assessoria Jurídica, codi plaça 5108. FOU 284 R-8052 

 



 
2) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL (inclosos els 

interins i contractats) 
 
Nombre de personal laboral a 25 de juliol de 2007: 
 
PERSONAL LABORAL (INDEFINITS, INTERINS I PERSONAL CONTRACTAT 
DE DURADA DETERMINADA, CAPÍTOL I) 
 
COS/ESCALA GRUP INDEFINITS INTERINS CONTRACTATS 

DURADA DET. 
Tècnic superior I 17  2 
Tècnic mitjà II 10  3 
Tècnic 
especialista 

III 8  18 

Oficials A IV.1 5  1 
Oficials B IV.2 16  53 
Auxiliars V    
Ajudants V.1    
Ajudant de 
suport 

V.2   1 

TOTAL 56  78 
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB 134 

 
 

 
•  RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de gener de 2007 per la qual es resol el 

procediment del concurs oposició restringit de les places convocades per 
Resolució del dia 14 de juliol de 2006. FOU 276 R-7756 

 
 
3)  ALTRES 
 

•  Resolució del Rectorat del dia 12 de desembre de 2006 per la qual es fa pública 
la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la 
Universitat. FOU 274 R-7725. 

 
•  Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aproven diverses 

modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d'administració i serveis de la UIB. FOU 275 A-7734. 

 
•  Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aprova el Projecte de 

Pressupost, la programació plurianual i la relació de llocs de treball del personal 
funcionari de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2007. FOU 275 A-
7735 

•  Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aproven les normes 
reguladores dels permisos i llicències del personal docent i investigador 
funcionari. FOU 276 A-7739 



•  Acord normatiu del dia 13 de juny de 2007 pel qual s'aproven diverses 
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d'administració i serveis de la UIB. FOU 283 A-7956 

 
 
4. Activitats realitzades pel Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
 
A) Secció de contractació 
 
1. Expedients de contractació tramitats mitjançant concurs 
1.1. Expedients de serveis: 1 
1.2. Expedients de subministrament: 2 
Total expedients tramitats per concurs: 3 
 
2. Expedients tramitats mitjançant procediment negociat 
2.1. Expedients d’obra: 11 
2.2. Expedients de serveis: 6 
2.3. Expedients de subministrament: 41 
Total expedients tramitats per procediment negociat: 58 
 
 

RESUM D’EXPEDIENTS 
 
 IMPORT 
OBRES 938.143,23 
SUBMINISTRAMENTS 361.850,44 
SERVEIS 2.235.038,70 
TOTAL 3.535.032,37 



 
 
RESUM DE LES SOL·LICITUDS D’OBRES MENORS, REMODELACIÓ 
D’ESPAIS, SERVEIS D’INFRAESTRUCTURA I SUBMINISTRAMENTS 
DIVERSOS DURANT L’ANY 2006 
 

ACTUACIONS FINALITZADES

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

OBRA MENOR

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

INSTAL·LACIÓ INFORMÀTICA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ FIXA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PORTÀTIL

ALTRES INSTAL·LACIONS

TRASLLAT DE MATERIAL

MOBILIARI DEL MAGATZEM

SERVEIS EXTRA DE SEGURETAT, NETEJA, JARDINERIA

TELEFONIA. ALTES

TELEFONIA. BAIXES

TELEFONIA.TRASLLATS

TELEFONIA. AVARIES

TELEFONIA. CANVIS DE NIVELL

TELEFONIA. ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS INFORMÀTICS/AUDIOVISUALS

SUBMINISTRAMENTS MOBILIARI

SUBMINISTRAMENTS ALTRES

 ALTRES

 
 
 

TIPUS D'ACCIÓ NRE. D'ACTUACIONS ACTUACIONS 
FINALITZADES 

BAIXES APROVADES 
NO 
FINALITZADES 

PENDENTS D'APROVACIÓ 

OBRA MENOR 109,00 83,00 2,00 21,00 3,00 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 21,00 18,00 0,00 3,00 0,00 

INSTAL·LACIÓ INFORMÀTICA 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 
INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ FIXA 28,00 16,00 3,00 7,00 2,00 
INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ PORTÀTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRES INSTAL·LACIONS 56,00 38,00 3,00 10,00 5,00 

TRASLLAT DE MATERIAL 312,00 300,00 12,00 0,00 0,00 

MOBILIARI DEL MAGATZEM 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 
SERVEIS EXTRA DE SEGURETAT, 
NETEJA, JARDINERIA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. ALTES 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. BAIXES 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. TRASLLATS 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. AVARIES 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. CANVIS DE NIVELL 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. ALTRES SERVEIS  35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRES SERVEIS 64,00 37,00 5,00 12,00 10,00 
SUBMINISTRAMENTS 
INFORMÀTICS/AUDIOVISUALS 132,00 104,00 7,00 19,00 2,00 
SUBMINISTRAMENTS MOBILIARI 88,00 76,00 7,00 3,00 2,00 
SUBMINISTRAMENTS ALTRES 83,00 67,00 5,00 10,00 1,00 
ALTRES 12,00 9,00 0,00 1,00 2,00 

TOTAL 1.333,00 1.176,00 44,00 86,00 27,00 



INFORMES DE MANTENIMENT EXECUTATS 
01/09/2006 - 19/06/2007 
 
EDIFICIS 
 

A.TUR-
MEDA AULARI

BEATRIU 
DE 
PINÓS CAMPUS 

CAS 
JAI SCT 

ESTABU-
LARI 

G. M. JO-
VELLANOS

GUILLEM 
CIFRE 

GUILLEM 
COLOM 

RAMON 
LLULL 

MATEU 
ORFILA

SA 
RIERA

SON 
LLEDÓ

SEU 
D’EIVISSA

SEU DE 
MENORCA 

TOTAL 
PARTES 

17 1 10 35 6 6 0 14 23 38 12 47 20 11 0 0 240 

122 22 55 124 19 24 2 110 162 105 140 90 38 53 4 6 1076 

48 25 17 47 13 46 22 102 197 85 34 39 12 49 3 1 740 

0 1 0 1 0 0 0 1 8 5 0 5 0 0 1 0 22 

78 18 12 50 24 12 3 56 121 176 137 121 64 67 8 7 954 

42 7 15 46 8 17 0 36 99 93 67 116 17 31 2 2 598 

0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 7 4 1 1 0 0 21 

65 12 5 40 13 4 0 32 37 39 38 49 21 45 1 1 402 

372 86 114 346 84 109 27 354 648 541 435 471 173 257 19 17 4053 
 



5. Seguiment dels serveis contractats. Bústies de suggeriments 

La gestió dels serveis contractats i la gestió de les bústies de suggeriments és a càrrec de 
l’inspector de qualitat i concessionaris, dependent del vicerector de Planificació 
Economicoadministrativa. 

Aquests serveis són els següents: cafeteries, menjadors i màquines expenedores, 
reprografia, jardineria, manteniment, neteja, seguretat i vigilància, telèfons públics i 
llibreria. 

El disseny de la bústia de suggeriments i la utilització que se’n fa determina que hi 
arribin tot un seguit d’assumptes que fan referència també a serveis propis de la UIB, 
com ara administració, campus, ensenyament, investigació, punt d’atenció mèdica, 
residència universitària, biblioteques, Hoteleria i Turisme, instal·lacions esportives, 
aules d’informàtica i altres, a més de l’Empresa Municipal de Transports. 

De fet, aquest curs s’han rebut més comunicacions referents a serveis propis de la UIB 
(22) que a serveis contractats (11), la qual cosa ha permès fer un seguiment molt més 
directe de cada una de les queixes dels serveis contractats, i s’ha pogut donar resposta a 
cada una. 

Quant a la utilització de les bústies, ha anat minvant progressivament des de l’inici el 
1998 (1.817 assumptes) fins al mínim d’aquest curs (33 assumptes), i aquest fet el 
podem atribuir tant a una gestió més bona dels serveis com a una solució dels problemes 
directament al punt on es generen, quan la queixa es comunica directament. No podem 
deixar de banda, però, un cert desencís per la manca de resposta a algunes peticions. Els 
usuaris han estat en la majoria estudiants (84,8%), i l’ús de la bústia electrònica es troba 
estancat en un 30,3%. Les queixes han suposat el 72,7%, mentre que els suggeriments 
són un 24,2%.  

Els suggeriments, queixes i felicitacions són transmesos als serveis implicats, i es 
procura solucionar els problemes que es denuncien i comunicar-ho, quan és possible, al 
remitent del document. 

Quant als serveis contractats, la gestió de les cafeteries i els menjadors ha millorat 
considerablement, i es disposa ara mateix d’una oferta diversificada i de qualitat. 
L’empresa concessionària de la cafeteria i el menjador de Son Lledó ha sol·licitat la 
rescissió del contracte per manca de rendibilitat. El servei de reprografia ha col·laborat 
activament en la implantació de la impressió des de les aules d’informàtica, i en la 
introducció de nous serveis a la comunitat universitària. El servei de jardineria 
col·labora activament en l’execució del Pla de millora paisatgística del campus. El 
servei de manteniment sortirà a concurs per tal de millorar les seves prestacions. El 
servei de neteja manté les instal·lacions amb un nivell de netedat elevat, ha introduït tot 
un seguit de millores, i duu a terme una gestió del personal i de les seves tasques molt 
adequada. El servei de seguretat i vigilància necessita un reforç, atesa l’arribada del 
metro gratuït a la Universitat, amb la consegüent arribada de visitants. A més d’un 
increment d’efectius i hores de presència, s’ha de dotar les nostres instal·lacions de 
millores quant a infraestructures de seguretat, com ara el tancament del campus i l’accés 
restringit a determinades àrees i en determinats horaris. Les cabines telefòniques, 
malgrat que han minvat d’importància per l’ús massiu del telèfon mòbil, segueixen 



donant servei. La llibreria del campus resulta imprescindible i cobreix les necessitats 
quant a publicacions periòdiques i no periòdiques, i complements de papereria; la gestió 
d’aquest servei surt a nou concurs. 

El curs que ve surten a concurs tot un seguit de serveis, en aplicació de la Llei de 
contractes de l’Administració de l’Estat, que limita la vigència dels contractes a dos 
anys, prorrogables a dos més. 

10.3. Pressupost 2007 



 
10.2 ASPECTES DE CARÀCTER ESPECÍFIC 
 
1. Pla de formació 
 

1. Balanç del total d’accions formatives. Any 2007 (a 30/06) 
1.1. Total d'accions formatives corresponents a 2007 
 
Cursos organitzats (tot l’any): 42 Cost (previst): 32.395  € 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 28 
 
 
Cost (realitzats): 24.045 €  
 
Cost total (a 30/06): 24.045 € 
 
 
1.2. Total d'accions formatives realitzades 

(excepte les obligatòries del mòdul 11) 
Cursos realitzats (a 30/06): 28 Grau d’execució del pla: 66,7% 
 
 
Total hores/cursos realitzats: 391 Total hores/admesos: 9.741 
Total PAS i PDI (a 01/01): 1.719 Mitjana hores/PAS i PDI: 5,7 
 
Total PAS (a 01/01): 623 Total hores/PAS: 8.391 
  Mitjana hores/PAS: 13,5 
 
Total PDI (a 01/01): 1.096 Total hores/PDI: 1.350 
  Mitjana hores/PDI: 1,2 
 
Places ofertes: 620 Inscrits: 1.119 
Admesos:1 710 Sol·licituds satisfetes: 63,45% 
  Places cobertes: 114,52%  
Certificats d’assistència: 497 Certificats/admesos: 70% 
 
 
Cost: 24.045  € 
 
 
Valoració global (mitjana): 94,2% Cursos avaluats: 28 
 
Cursos la valoració global positiva dels quals correspon al 100%: 13 
Cursos la valoració global positiva dels quals supera el 80%: 12 
Cursos la valoració global positiva dels quals no arriba al 60%: 1 
 

                                                 
1 S’hi inclouen totes les persones que han estat admeses als cursos, tant si ha estat en primera instància com 
si ha estat per renúncia d’una altra persona admesa. 



1.3. Total d'accions formatives obligatòries del mòdul 11 realitzades 
Cursos obligatoris prevists: 7 
 
Cursos obligatoris realitzats: 0 Grau d’execució del pla: 0% 
 
Total hores/cursos realitzats:  
 
Places convocades:  
Certificats d’assistència:  Certificats/convocats: % 
 
Cost total: € 
 
1.4. Total d'accions formatives ajornades  

(excepte les obligatòries del mòdul 11) 
Cursos ajornats: 1 
 
Hores ajornades: 10 
 
Places ajornades: 20 Admesos: 37 
 
Cost previst: 600 € 
 
 
2. Accions formatives de l’any 2007, per mòduls 
2.1. Accions formatives realitzades l’any 2007 (a 30/06) 
Modul 01. Estructura i organització del sistema universitària 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 33,3% 
 
Total hores/cursos: 10 
Total hores/admesos: 210 
 
Places ofertes: 15 Inscrits: 85 
Total hores/places ofertes: 150 
Admesos: 21 Sol·licituds satisfetes: 24,7% 
  Places cobertes: 140% 
Certificats d’assistència: 19 Certificats/admesos: 90,5% 
 
Cost total: 600 € 
 
Valoració global: 94,1% Cursos avaluats: 1 
 
 
Mòdul 02. Gestió acadèmica 
Cursos prevists (tot l’any): 3 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 3 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 24 



Total hores/admesos: 808 
 
Places ofertes: 90 Inscrits: 139 
Total hores/places ofertes: 720 
Admesos: 101 Sol·licituds satisfetes: 72,7% 
  Places cobertes: 112,2% 
Certificats d’assistència: 92 Certificats/admesos: 91,1% 
 
Cost total: 1.440 € 
 
Valoració global (mitjana): 96,7% Cursos avaluats: 3 
 
Modul 03. Gestió econòmica i pressupostària 
Cursos prevists (tot l’any): 2 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 5 
Total hores/admesos: 100 
 
Places ofertes: 20 Inscrits: 30 
Total hores/places ofertes: 100 
Admesos: 20 Sol·licituds satisfetes: 66,7% 
  Places cobertes: 100% 
Certificats d’assistència: 20 Certificats/admesos: 100% 
 
Cost total: 300 € 
 
Valoració global: 100% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 04. Gestió de recursos humans 
Cursos prevists (tot l’any): 6 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 5 Grau d’execució del pla: 83,3% 
 
Total hores/cursos: 50 
Total hores/admesos: 1.230 
 
Places ofertes: 95 Inscrits: 181 
Total hores/places ofertes: 950 
Admesos: 123 Sol·licituds satisfetes: 68% 
  Places cobertes: 129,5% 
Certificats d’assistència: 81 Certificats/admesos: 65,8% 
 
Cost total: 3.050 € 
 
Valoració global (mitjana): 95% Cursos avaluats: 5 
 



Mòdul 05. Ordenament jurídic i administratiu 
Cursos prevists (tot l’any):2 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06):3 1 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 9 
Total hores/admesos: 522 
 
Places ofertes: 58 Convocats: 58 
Total hores/places ofertes: 522 
 
Certificats d’assistència: 30 Certificats/convocats: 51,7% 
 
Cost total: 675 € 
 
Valoració global: 100% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 06. Informàtica 
Cursos prevists (tot l’any): 7 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 4 Grau d’execució del pla: 57,1% 
 
Total hores/cursos: 45 
Total hores/admesos: 925 
 
Places ofertes: 82 Inscrits: 108 
Total hores/places ofertes: 920 
Admesos: 88 Sol·licituds satisfetes: 84,5% 
  Places cobertes: 107,3% 
Certificats d’assistència: 58 Certificats/admesos: 66% 
 
Cost total: 2.925 € 
 
Valoració global (mitjana): 93,8% Cursos avaluats: 4 
 
Mòdul 07. Llengua catalana i altres idiomes 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 4 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 155 
Total hores/admesos: 4.025 
 
Places ofertes: 115 Inscrits: 143 
Total hores/places ofertes: 4.475 
Admesos: 103 Sol·licituds satisfetes: 72% 

                                                 
2 El curs G 050601 El règim jurídic del professorat universitari contractat s’ha ajornat fins després de l’estiu, a 
proposta del professor, per necessitats del servei. 
3 El curs realitzat a 30 de juny, E 050801 Curs sobre la nova llei de la Funció Pública de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears, no és el curs previst, que s’ha ajornat, sinó un curs convocat extraordinàriament per a caps i 
directors de servei, administradores de centre i membres de la Junta de PAS i del Comitè d’Empresa. 



  Places cobertes: 89,6% 
Certificats d’assistència: 54 Certificats/admesos: 52,4% 
 
Cost total: 9.300 € 
 
Valoració global (mitjana): 73,1% Cursos avaluats: 4 
 
Mòdul 08. Tècniques de gestió i comunicació 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 0 Grau d’execució del pla: 0% 
 
Mòdul 09. Qualitat a l’Administració pública 
Cursos prevists (tot l’any): 6 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 5 Grau d’execució del pla: 83,3% 
 
Total hores/cursos: 36 
Total hores/admesos: 818 
 
Places ofertes: 80 Inscrits: 238 
Total hores/places ofertes: 580 
Admesos: 112 Sol·licituds satisfetes: 47% 
  Places cobertes: 140% 
Certificats d’assistència: 85 Certificats/admesos: 76% 
 
Cost total: 2.200 € 
 
Valoració global (mitjana): 94,5% Cursos avaluats: 5 
 
Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball 
Cursos prevists (tot l’any): 4 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 2 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 27 
Total hores/admesos: 693 
 
Places ofertes: 35 Inscrits: 86 
Total hores/places ofertes: 465 
Admesos: 52 Sol·licituds satisfetes: 60,5% 
  Places cobertes: 148,6% 
Certificats d’assistència: 36 Certificats/admesos: 69,2% 
 
Cost total: 1.755 € 
 
Valoració global (mitjana): 97,2% Cursos avaluats: 2 
 



Mòdul 12. Desenvolupament de tècniques en laboratori 
Cursos prevists: 1 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 100% 
 
Total hores/cursos: 20 
Total hores/admesos: 180 
 
Places ofertes: 10 Inscrits: 9 
Total hores/places ofertes: 200 
Admesos: 9 Sol·licituds satisfetes: 100% 
  Places cobertes: 90% 
Certificats d’assistència: 7 Certificats/admesos: 78,8% 
 
Cost total: 1.200 € 
 
Valoració global: 100% Cursos avaluats: 1 
 
Mòdul 14. Medi ambient 
Cursos prevists: 2 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 1 Grau d’execució del pla: 50% 
 
Total hores/cursos: 10 
Total hores/admesos: 230 
 
Places ofertes: 20 Inscrits: 42 
Total hores/places ofertes: 200 
Admesos: 23 Sol·licituds satisfetes: 54,8% 
  Places cobertes: 115% 
Certificats d’assistència: 15 Certificats/admesos: 65,2% 
 
Cost total: 600 € 
 
Valoració global: 91,7% Cursos avaluats: 1 
 
2.2. Accions formatives obligatòries realitzades l’any 2007 (a 30/06) 
Mòdul 11. Seguretat i higiene en el treball. Cursos obligatoris 
Cursos prevists (tot l’any): 7 
 
Cursos realitzats (a 30/06): 0 Grau d’execució del pla: 0% 
 



 
2. Acció Social 

 
 

Acció Social 2006. Despeses   
Concepte Despesa Saldo 
Crèdit inicial (aplicació 162.05)   93.574,27 
Pòlissa de vida MAPFRE personal UIB 13.457,46 80.116,81 
Assegurances de professors associats 3.000,00 77.116,81 
Ajudes per a minusvàlids 4.245,82 72.870,99 
Ajudes per a viduïtats 2.704,56 70.166,43 
Ajudes per a orfeneses 5.409,10 64.757,33 
Ajudes per a estudis oficials 8.416,22 56.341,11 
Ajudes per a assistència sanitària 35.667,53 20.673,58 
 

 
 

3. Accions administratives de consolidació de la plantilla 
 
ACTIVITATS DESENVOLUPADES A L’ÀREA DE PAS DEL SERVEI DE 
PERSONAL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2006-2007  
(memòria feta el 25 de juliol de 2007) 
 
1) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DELS 

COSSOS GENERALS (inclosos els interins) 
Nombre de personal funcionari a juliol de 2007: 
 
GRUP COS/ESCALA Numeraris  Interins  
A Tècnic de gestió 13 0  
B Gestió UIB  16 0  
C Administrativa  89 2 
D Auxiliar administrativa  67 21 
TOTAL 185 23 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI DELS COSSOS 
GENERALS DE LA UIB 208 

 
2)  PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI DELS 

COSSOS ESPECÍFICS (inclosos els interins) 
 
COS GRUP ESCALA Numeraris Interins  
Biblioteca i arxiu A Facultatius 2 0 
 B Ajudants 4 0 
 C Auxiliars 13 4 
 D Ajudants 

d’auxiliars 
2 10 



Tecnologies de la 
informació i 
comunicacions 

A Tècnics 
superiors 

6 0 

 B Tècnics mitjans 2 5 
 C Tècnics 

especialistes 
1 8 

Altres serveis A Tècnics 
superiors 

19 0 

 B Tècnics mitjans 10 3 
 C Tècnics 

especialistes 
18 7 

 
 D Auxiliars 44 9 
TOTAL 121 46 
TOTAL PERSONAL FUNCIONARI COSSOS ESPECÍFICS UIB 167 
 
 
CONVOCATÒRIES D’OPOSICIONS 
 

•  Resolució del Rector del dia 4 d’octubre de 2006 per la qual s’anuncia que 
pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives, mitjançant el 
sistema de promoció interna, per cobrir places de personal funcionari d'aquesta 
universitat. FOU 271 R-7653 

 
•  Resolució del Rector del dia 18 de desembre de 2006 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives de promoció 
horitzontal interna per a personal laboral fix, per a l’ingrés a cossos específics de 
funcionaris d’aquesta universitat. BOIB 185. Núm. 23169 de 26/12/06 

 
 
•  Resolució del Rector del dia 20 de febrer de 2007 per la qual s'anuncia que 

pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives d'accés al grup 
B, C i D de cossos específics, torn lliure, d'aquesta universitat. FOU 278 R-7786 

 
•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala de facultatius de biblioteca, grup A, dels cossos específics de biblioteca 
i arxiu d’aquesta universitat, pel sistema general de promoció interna. BOIB 33. 
Núm. 4245 de 03/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala d’ajudants de biblioteca, grup B, dels cossos específics de biblioteca i 
arxiu d’aquesta universitat, pel sistema general de promoció interna. BOIB 33. 
Núm. 4246 de 03/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirant aprovats a les proves selectives per a l’ingrés a 
l’escala administrativa, grup C, dels cossos generals d’aquesta universitat, pel 
sistema general de promoció interna. BOIB 33. Núm. 4261 de 03/03/07 

 



•  Resolució del Rector del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 
funcionaris de carrera els aspirant aprovats a les proves selectives per a l’ingrés a 
l’escala auxiliar administrativa, grup D, dels cossos generals d’aquesta 
universitat, pel sistema general de promoció interna. BOIB 33. Núm. 4265 de 
03/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 23 de març de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala de tècnics de gestió, grup A, pel sistema general de promoció interna. 
BOIB 48. Núm. 6393 de 31/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 23 de març de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera els aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala auxiliar administrativa d’aquesta universitat pel sistema general d’accés 
lliure. BOIB 48. Núm. 6396 de 31/03/07 

 
•  Resolució del Rector del dia 17 d'abril de 2007 per la qual es fa pública 

l'adjudicació de les places de l'escala auxiliar administrativa d'aquesta universitat 
pel sistema general d'accés lliure. FOU 281 R-7895 

 
•  Resolució de la Rectora del dia 14 de maig de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris de carrera als aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés 
a l’escala de gestió, grup B, pel sistema general de promoció interna. BOIB 73. 
Núm. 9687 de 17/05/07 

 
 
NOMENAMENTS DE FUNCIONARIS INTERINS I COMISSIONS DE SERVEIS 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 19 de setembre de 2006 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Irene Mas Garcia a ocupar un lloc de cap de 
negociat a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, codi 157. FOU 272 R-7670 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 29 de gener de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris interins dels cossos específics per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 278 R-7776 

 
•  Resolució del Rector del dia 29 de gener de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Vivian Barboza Machín, laboral fixa d'aquesta 
universitat, per cobrir un lloc de treball d'auxiliar al Servei de Biblioteca i 
Documentació (codi 2060). FOU 278 R-7778 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7890 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 27 de febrer de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris interins dels cossos específics per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7891 

 



•  Resolució del Rectorat del dia 3 d'abril de 2007 per la qual es nomenen 
funcionaris interins dels cossos generals per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7892 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 3 d'abril de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7893 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 3 d'abril de 2007 per la qual es nomenen 

funcionaris interins dels cossos generals per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 281 R-7894 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 24 d'abril de 2007 per la qual es nomena 

funcionària interina de l'escala auxiliar administrativa la senyora Encarnació 
Alfaro Vicens per ocupar un lloc de treball de cap de negociat (Sindicatura de 
Greuges), codi 4004. FOU 282 R-7936 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 25 d'abril de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 282 R-7937 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 14 de juny de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Margalida Andreu Taberner per ocupar un lloc de 
cap de negociat al Rectorat, codi 5107. FOU 284 R-8029 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 25 de juny de 2007 per la qual es disposa que el 

senyor Andreu Alcover Ordinas cessi com a Gerent de la Universitat. FOU 284 
R-8032 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2007 per la qual s'adscriu 

provisionalment el senyor Andreu Alcover Ordinas a un lloc de vicegerent de 
Personal adscrit a la Gerència, codi de plaça 3. FOU 284 R-8033 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2007 per la qual es destinen en 

comissió de serveis funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la 
plantilla d'aquesta universitat. FOU 284 R-8034 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 26 de juny de 2007 per la qual es nomena Gerent 

de la Universitat amb caràcter provisional la senyora Begoña Morey Aguirre. 
FOU 284 R-8035 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 28 de juny de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis la senyora Antònia Fullana Puigserver per ocupar un lloc de 
vicegerent Econòmic, codi plaça 2. FOU 284 R-8051 

 
•  Resolució del Rectorat del dia 28 de juny de 2007 per la qual es destina en 

comissió de serveis el senyor Jeroni Reynés Vives per ocupar un lloc de cap de 
l'Assessoria Jurídica, codi plaça 5108. FOU 284 R-8052 

 



 
2) PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL (inclosos els 

interins i contractats) 
 
Nombre de personal laboral a 25 de juliol de 2007: 
 
PERSONAL LABORAL (INDEFINITS, INTERINS I PERSONAL CONTRACTAT 
DE DURADA DETERMINADA, CAPÍTOL I) 
 
COS/ESCALA GRUP INDEFINITS INTERINS CONTRACTATS 

DURADA DET. 
Tècnic superior I 17  2 
Tècnic mitjà II 10  3 
Tècnic 
especialista 

III 8  18 

Oficials A IV.1 5  1 
Oficials B IV.2 16  53 
Auxiliars V    
Ajudants V.1    
Ajudant de 
suport 

V.2   1 

TOTAL 56  78 
TOTAL PERSONAL LABORAL UIB 134 

 
 

 
•  RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 23 de gener de 2007 per la qual es resol el 

procediment del concurs oposició restringit de les places convocades per 
Resolució del dia 14 de juliol de 2006. FOU 276 R-7756 

 
 
3)  ALTRES 
 

•  Resolució del Rectorat del dia 12 de desembre de 2006 per la qual es fa pública 
la composició actualitzada del personal d’administració i serveis de la 
Universitat. FOU 274 R-7725. 

 
•  Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aproven diverses 

modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d'administració i serveis de la UIB. FOU 275 A-7734. 

 
•  Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aprova el Projecte de 

Pressupost, la programació plurianual i la relació de llocs de treball del personal 
funcionari de la Universitat de les Illes Balears per a l'any 2007. FOU 275 A-
7735 

•  Acord normatiu del dia 19 de desembre de 2006 pel qual s'aproven les normes 
reguladores dels permisos i llicències del personal docent i investigador 
funcionari. FOU 276 A-7739 



•  Acord normatiu del dia 13 de juny de 2007 pel qual s'aproven diverses 
modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral 
d'administració i serveis de la UIB. FOU 283 A-7956 

 
 
4. Activitats realitzades pel Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura 
 
A) Secció de contractació 
 
1. Expedients de contractació tramitats mitjançant concurs 
1.1. Expedients de serveis: 1 
1.2. Expedients de subministrament: 2 
Total expedients tramitats per concurs: 3 
 
2. Expedients tramitats mitjançant procediment negociat 
2.1. Expedients d’obra: 11 
2.2. Expedients de serveis: 6 
2.3. Expedients de subministrament: 41 
Total expedients tramitats per procediment negociat: 58 
 
 

RESUM D’EXPEDIENTS 
 
 IMPORT 
OBRES 938.143,23 
SUBMINISTRAMENTS 361.850,44 
SERVEIS 2.235.038,70 
TOTAL 3.535.032,37 



 
 
RESUM DE LES SOL·LICITUDS D’OBRES MENORS, REMODELACIÓ 
D’ESPAIS, SERVEIS D’INFRAESTRUCTURA I SUBMINISTRAMENTS 
DIVERSOS DURANT L’ANY 2006 
 

ACTUACIONS FINALITZADES

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

OBRA MENOR

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

INSTAL·LACIÓ INFORMÀTICA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ FIXA

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ PORTÀTIL

ALTRES INSTAL·LACIONS

TRASLLAT DE MATERIAL

MOBILIARI DEL MAGATZEM

SERVEIS EXTRA DE SEGURETAT, NETEJA, JARDINERIA

TELEFONIA. ALTES

TELEFONIA. BAIXES

TELEFONIA.TRASLLATS

TELEFONIA. AVARIES

TELEFONIA. CANVIS DE NIVELL

TELEFONIA. ALTRES SERVEIS

ALTRES SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS INFORMÀTICS/AUDIOVISUALS

SUBMINISTRAMENTS MOBILIARI

SUBMINISTRAMENTS ALTRES

 ALTRES

 
 
 

TIPUS D'ACCIÓ NRE. D'ACTUACIONS ACTUACIONS 
FINALITZADES 

BAIXES APROVADES 
NO 
FINALITZADES 

PENDENTS D'APROVACIÓ 

OBRA MENOR 109,00 83,00 2,00 21,00 3,00 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 21,00 18,00 0,00 3,00 0,00 

INSTAL·LACIÓ INFORMÀTICA 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 
INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ FIXA 28,00 16,00 3,00 7,00 2,00 
INSTAL·LACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ PORTÀTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRES INSTAL·LACIONS 56,00 38,00 3,00 10,00 5,00 

TRASLLAT DE MATERIAL 312,00 300,00 12,00 0,00 0,00 

MOBILIARI DEL MAGATZEM 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 
SERVEIS EXTRA DE SEGURETAT, 
NETEJA, JARDINERIA 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. ALTES 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. BAIXES 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. TRASLLATS 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. AVARIES 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. CANVIS DE NIVELL 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

TELEFONIA. ALTRES SERVEIS  35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRES SERVEIS 64,00 37,00 5,00 12,00 10,00 
SUBMINISTRAMENTS 
INFORMÀTICS/AUDIOVISUALS 132,00 104,00 7,00 19,00 2,00 
SUBMINISTRAMENTS MOBILIARI 88,00 76,00 7,00 3,00 2,00 
SUBMINISTRAMENTS ALTRES 83,00 67,00 5,00 10,00 1,00 
ALTRES 12,00 9,00 0,00 1,00 2,00 

TOTAL 1.333,00 1.176,00 44,00 86,00 27,00 



INFORMES DE MANTENIMENT EXECUTATS 
01/09/2006 - 19/06/2007 
 
EDIFICIS 
 

A.TUR-
MEDA AULARI

BEATRIU 
DE 
PINÓS CAMPUS 

CAS 
JAI SCT 

ESTABU-
LARI 

G. M. JO-
VELLANOS

GUILLEM 
CIFRE 

GUILLEM 
COLOM 

RAMON 
LLULL 

MATEU 
ORFILA

SA 
RIERA

SON 
LLEDÓ

SEU 
D’EIVISSA

SEU DE 
MENORCA 

TOTAL 
PARTES 

17 1 10 35 6 6 0 14 23 38 12 47 20 11 0 0 240 

122 22 55 124 19 24 2 110 162 105 140 90 38 53 4 6 1076 

48 25 17 47 13 46 22 102 197 85 34 39 12 49 3 1 740 

0 1 0 1 0 0 0 1 8 5 0 5 0 0 1 0 22 

78 18 12 50 24 12 3 56 121 176 137 121 64 67 8 7 954 

42 7 15 46 8 17 0 36 99 93 67 116 17 31 2 2 598 

0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 7 4 1 1 0 0 21 

65 12 5 40 13 4 0 32 37 39 38 49 21 45 1 1 402 

372 86 114 346 84 109 27 354 648 541 435 471 173 257 19 17 4053 
 



5. Seguiment dels serveis contractats. Bústies de suggeriments 

La gestió dels serveis contractats i la gestió de les bústies de suggeriments és a càrrec de 
l’inspector de qualitat i concessionaris, dependent del vicerector de Planificació 
Economicoadministrativa. 

Aquests serveis són els següents: cafeteries, menjadors i màquines expenedores, 
reprografia, jardineria, manteniment, neteja, seguretat i vigilància, telèfons públics i 
llibreria. 

El disseny de la bústia de suggeriments i la utilització que se’n fa determina que hi 
arribin tot un seguit d’assumptes que fan referència també a serveis propis de la UIB, 
com ara administració, campus, ensenyament, investigació, punt d’atenció mèdica, 
residència universitària, biblioteques, Hoteleria i Turisme, instal·lacions esportives, 
aules d’informàtica i altres, a més de l’Empresa Municipal de Transports. 

De fet, aquest curs s’han rebut més comunicacions referents a serveis propis de la UIB 
(22) que a serveis contractats (11), la qual cosa ha permès fer un seguiment molt més 
directe de cada una de les queixes dels serveis contractats, i s’ha pogut donar resposta a 
cada una. 

Quant a la utilització de les bústies, ha anat minvant progressivament des de l’inici el 
1998 (1.817 assumptes) fins al mínim d’aquest curs (33 assumptes), i aquest fet el 
podem atribuir tant a una gestió més bona dels serveis com a una solució dels problemes 
directament al punt on es generen, quan la queixa es comunica directament. No podem 
deixar de banda, però, un cert desencís per la manca de resposta a algunes peticions. Els 
usuaris han estat en la majoria estudiants (84,8%), i l’ús de la bústia electrònica es troba 
estancat en un 30,3%. Les queixes han suposat el 72,7%, mentre que els suggeriments 
són un 24,2%.  

Els suggeriments, queixes i felicitacions són transmesos als serveis implicats, i es 
procura solucionar els problemes que es denuncien i comunicar-ho, quan és possible, al 
remitent del document. 

Quant als serveis contractats, la gestió de les cafeteries i els menjadors ha millorat 
considerablement, i es disposa ara mateix d’una oferta diversificada i de qualitat. 
L’empresa concessionària de la cafeteria i el menjador de Son Lledó ha sol·licitat la 
rescissió del contracte per manca de rendibilitat. El servei de reprografia ha col·laborat 
activament en la implantació de la impressió des de les aules d’informàtica, i en la 
introducció de nous serveis a la comunitat universitària. El servei de jardineria 
col·labora activament en l’execució del Pla de millora paisatgística del campus. El 
servei de manteniment sortirà a concurs per tal de millorar les seves prestacions. El 
servei de neteja manté les instal·lacions amb un nivell de netedat elevat, ha introduït tot 
un seguit de millores, i duu a terme una gestió del personal i de les seves tasques molt 
adequada. El servei de seguretat i vigilància necessita un reforç, atesa l’arribada del 
metro gratuït a la Universitat, amb la consegüent arribada de visitants. A més d’un 
increment d’efectius i hores de presència, s’ha de dotar les nostres instal·lacions de 
millores quant a infraestructures de seguretat, com ara el tancament del campus i l’accés 
restringit a determinades àrees i en determinats horaris. Les cabines telefòniques, 
malgrat que han minvat d’importància per l’ús massiu del telèfon mòbil, segueixen 



donant servei. La llibreria del campus resulta imprescindible i cobreix les necessitats 
quant a publicacions periòdiques i no periòdiques, i complements de papereria; la gestió 
d’aquest servei surt a nou concurs. 

El curs que ve surten a concurs tot un seguit de serveis, en aplicació de la Llei de 
contractes de l’Administració de l’Estat, que limita la vigència dels contractes a dos 
anys, prorrogables a dos més. 

10.3. Pressupost 2007 



11.1. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS  
 

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) és una institució privada, amb 
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Té com a objectiu fomentar, promoure i dur a 
terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en tots 
els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es 
troba la Fundació.  

Els estatuts de la Fundació es varen aprovar el mes d’abril de l'any 1996 després d'un procés en el 
qual participaren especialistes de la Universitat i membres del Consell Social de la Universitat. 
Una participació mixta que permet garantir que realment sigui una fundació universitat-empresa i 
no sols universitària. Està concebuda com un servei, com el pont entre la Universitat i l'empresa: 
entre el centre que per excel·lència crea coneixement i els usuaris que l'han de validar.  

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa sobre la base de sis grans objectius:  

Fomentar les relacions entre la Universitat i les empreses mitjançant la promoció de convenis de 
col·laboració entre ambdues institucions en matèria d'investigació i assistència tècnica, i la 
difusió dels recursos tecnològics i científics entre el sector empresarial.  

Promocionar i gestionar l'oferta universitària. Articulació de cursos de postgrau, d’expert 
universitari, especialista universitari i màsters.  

Gestionar projectes emmarcats en programes i iniciatives europees sobre temes relacionats amb 
la formació i amb el món empresarial, i participar-hi. Realització de projectes nacionals en 
conveni amb empreses, el SOIB, el Govern de les Illes Balears, etc.  

Oferir als alumnes la possibilitat de posar en pràctica, en el món laboral, els coneixements que 
han anat adquirint a la Universitat, com també facilitar la seva integració en el mercat laboral. 
Així mateix, facilita a les empreses la incorporació d'estudiants i titulats universitaris.  

Realitzar el seguiment d’accions formatives i avaluació de l’impacte. Avaluació contínua de la 
formació en termes d’eficàcia i eficiència. Gestió i avaluació de projectes europeus i de 
cooperació al desenvolupament.  

Orientar i fomentar la inserció professional dels postgraduats.   

 

El domicili fiscal de la Fundació és al campus universitari, a Son Lledó; però la seu és a l’edifici 
Javier Coll, carrer de la Tafona, 1, del Secar de la Real, gràcies a la donació de la senyora Kerstin 
Englund, membre del Patronat de la FUEIB, a la Universitat de les Illes Balears l’any 1998. 
L’edifici rep el nom de Javier Coll en memòria del seu marit. Tot i això, el Departament de 
Formació que gestiona els cursos de postgrau i especialització professional no cofinançats 
s’ubica a l’edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, segon pis, i el Departament 
d’Orientació i Inserció Professional (DOIP), al campus universitari, edifici de les instal·lacions 
esportives.  

 



 

Els actuals patrons de la FUEIB són:  

Membres nats  

•Presidenta: Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Dra. Montserrat 
Casas Ametller. 

•Vicepresident: president del Consell Social de la UIB, Dr. Miquel Triola i 
Fort.  

•Vicerector d’Investigació, Dr. Jordi Lalucat Jo.  

Elegits pel Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears.  

•Dra. Margalida Payeras Llodrà, professora titular d’universitat d’Economia 
Aplicada.  

•Dr. Josep Ignasi Aguiló Fuster, professor titular d’escola universitària 
d’Economia Aplicada  

•Dr. Gabriel Oliver Codina, professor titular d’universitat d’Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors.  

•Dr. Francisco Javier Pérez Pareja, professor titular d’universitat de 
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.  

•Dr. Eugeni Garcia Moreno, catedràtic d’universitat de Tecnologia Electrònica. 

Elegits pel Consell Social  

•Sr. Pere Batle Mayol, director general de la Caixa de Balears, «Sa Nostra».  

•Sr. Josep Francesc Conrado de Villalonga, vicepresident de la Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”.  

•Sr. Josep Oliver Marí, president de la CAEB i empresari.  

•Sr. Jaume Puig de la Bellacasa, director general de Comunicació i Relacions 
Institucionals de l’empresa Sol-Meliá.  

•Sr. Vicenç Rotger Rabassa, empresari, conseller delegat de l’empresa 
Distribuïdora Rotger, SA.  

•Dr. Enrique Sala O’Shea, president de la Unió Professional de Balears.  



Elegits pel Patronat (cooptats).  

•Conseller de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, actualment 
Sr. Cristóbal Huguet Sintes.  

•Sra. Kerstin Englund, empresària.  

•Sr. Llorenç Huguet i Rotger, exrector de la UIB i antic president de la FUEIB.  

•President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, 
Eivissa i Formentera, actualment Sr. Joan Gual de Torrella.  

•Sra. Magdalena Fiol Gelabert, personal de la FUEIB 

 

 

DEPARTAMENTS DE LA FUEIB:  

 
A. Departament de Relació amb Empreses / OTRI.  

B. Departament de Formació.  

C. Departament d’Orientació i Inserció Professional, DOIP.  

D. Departament de Projectes.  

 

A. Departament de Relació amb Empreses / OTRI  

El Departament de Relació amb Empreses / OTRI de la FUEIB és una de les 181 oficines de 
transferència de resultats d'investigació (OTRI) existents a Espanya que conformen la Xarxa 
OTRI, estructura del Pla nacional d'investigació científica i desenvolupament tecnològic creada 
com a mecanisme de suport a la transferència de resultats d'investigació per a una major 
integració dels agents del sistema ciència-tecnologia-empresa i, en particular, de les empreses i 
els centres d'investigació.  

El Departament de Relació amb Empreses / OTRI participa en els centres i xarxes per al foment 
de la innovació següents:   

Xarxa OTRI  

Xarxa d'Antenes Tecnològiques de les Illes Balears   

Xarxa UNIEMPRENDIA  



Xarxa pymERA  1 

Centro para la Gestión del Valor  

Xarxa PI+D+I (punt oficial d’assessorament de projectes del CDTI) 

Comitè AENOR CT-144 

 

 

 

Les tasques que desenvolupa el departament es poden dividir en dues grans línies: 

 

1. Transferència de tecnologia de la UIB 

 

Transferència de tecnologia: difusió de la tecnologia generada pels grups d'investigació de la 
UIB. Assessorament en el procés de transferència de tecnologia. 

Contractes amb empreses: assessorament en el procés de contractació entre investigadors de la 
UIB i les empreses (contractes art. 83). Normativa i models de contractes.  

Creació d'empreses: el Departament ofereix, als investigadors que en demanin, assessorament i 
suport en la creació d'empreses de base tecnològica a partir de resultats de la seva investigació 
(empreses derivades o spin-offs acadèmics). 

Recerca de socis empresarials: organització de reunions amb empreses disposades a col·laborar 
amb la UIB, a participar en projectes amb els seus grups d'investigació o que estan interessades 
en els resultats.   
 
Mobilitat de personal: assessorament sobre el Programa Torres Quevedo per a la contractació 
d'investigadors i tecnòlegs per a empreses.   
 
Organització d’esdeveniments, jornades i seminaris d'interès.  

 

 

2. Foment de la innovació empresarial 

 



Finançament per a la realització de projectes de R+D+I: assessorament sobre la línia de 
finançament regional, nacional i europea més adequada a les característiques del projecte i les 
necessitats de l'empresa. Servei d'alerta de noves convocatòries d'ajuts a la R+D+I empresarial. 
 
Preparació de projectes de R+D+I: assessorament en la presentació de propostes a programes 
d'ajuts a projectes de R+D+I empresarial. Recerca de socis tecnològics per al desenvolupament 
de projectes. Participació en projectes cooperatius europeus de R+D+I empresarial.  
 
Transferència de tecnologia: realització d'auditories tecnològiques per a la detecció d'ofertes i 
necessitats en l'empresa. Informació sobre tecnologies innovadores. Internacionalització de 
tecnologia pròpia. Mediació i assistència en acords de cooperació.  
 
Gestió de la innovació: formació i implantació d'eines de gestió de la innovació. Gestió del valor.   
 
Propietat industrial: assessorament en temes de propietat industrial (patents, models d'utilitat i 
marques).  
 
Mobilitat de personal tècnic: assessorament en la preparació de propostes per al programa d'ajuts 
a la contractació de personal tècnic i investigador en les empreses.  
 
Organització d’esdeveniments, jornades i seminaris d'interès.  

 

 

2.1. Projectes de transferència de tecnologia 

 

 

Projecte UNIEMPRENDIA 2007 

 

Aquest projecte té com a objectiu la creació d’una xarxa universitària de creació d’empreses 
derivades (spin-offs acadèmics). Per a això, i sota la coordinació de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la, es crearà un model comú de creació d’empreses i un servei de formació i 
tutorització personalitzada per als millors projectes. 

 

Tècnics de creació d’empreses (programa de tècnics de suport. MEC. Ref. PTA-2003-08-
00586 i PTA-2003-08-00587)  

 

Finançament per a la contractació de personal tècnic per a la creació d’empreses. Dues persones 
finançades. 



 

 

 

PAC vigilància tecnològica HERGE (MEC. Ref. OTR050016C03-02) 

 

Projecte en col·laboració amb l’OSR de la UIB per al desenvolupament d’eines de vigilància 
tecnològica i gestió del coneixement per a l’optimització de les tasques de gestió de la recerca a la 
UIB. 

 

 

2.2. Projectes de Foment de la Innovació i Suport a les Empreses 

 

Punt oficial del CDTI en la Xarxa PI+D+I del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 

 

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç ha nomenat la FUEIB com a punt oficial de la Xarxa PI+D+I, per a 
l’assessorament en projectes de R+D+I a les empreses de les Illes Balears. 

 

 

Participació en la xarxa pymERA 

 

La xarxa pymERA és una xarxa nacional promoguda pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. El 
seu objectiu és fomentar i facilitar la participació de les PIME espanyoles en el VII Programa 
Marc i estrènyer la col·laboració amb universitats i centres d’innovació i tecnologia. La FUEIB ha 
arribat a un acord de cooperació amb la Fundació IBIT (centre de contacte de la xarxa pymERA) 
per ajudar-la a assolir els objectius marcats per a les Balears en les activitats de la xarxa. 

 

 



 

GESVALOR (Pla de consolidació i competitivitat de la PIME-suprarregional) 

 

Aplicació de la metodologia de l’anàlisi del valor a diferents sectors. S’implantarà l’eina de gestió 
de la innovació en setze empreses de les Illes Balears. Aquest projecte es desenvolupa en 
col·laboració amb l’Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), l’Instituto Tecnológico de Galicia 
(ITG) i l’Associació Catalana d’Anàlisi del Valor (ACAV). 

 

FSE 2006-2007 (Conselleria de Treball i Formació i Fons Social Europeu) 

 

Tasca A1. Detecció de l’oferta tecnològica dels centres de recerca a través de l’aplicació 
d’eines de gestió del coneixement i la seva avaluació. 

Tasca A2. Realització de trobades entre empreses, investigadors i tècnics per al foment de la 
participació conjunta en projectes de recerca aplicada. 

Tasca B1. Foment de la mobilitat de personal tècnic en les empreses. 

Tasca C1. Difusió entre les empreses balears, amb interès en la innovació, d’algunes eines de 
gestió de la innovació i la tecnologia 

Tasca E1. Desenvolupament d’un pla de màrqueting per donar a conèixer els serveis de l’OTRI i 
la comercialització dels serveis i resultats de la recerca de la UIB. 

Tasca E2. Posada en marxa d’un sistema bàsic de vigilància tecnològica.  

 

Projecte XAT: promotors tecnològics (Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació) 

 

La línia d’actuació principal és la interiorització de les polítiques d’innovació i competitivitat a 
les empreses mitjançant un programa de formació de gestors de R+D+I i la seva inserció en 
empreses, de manera que serveixin de dinamitzadors al teixit empresarial de les Illes Balears. 

 

Primera etapa: oferir a trenta participants seleccionats com a gestors dinamitzadors, titulats 
universitaris recents o estudiants dels darrers cursos, la formació teoricopràctica necessària en 
el camp de la R+D+I 



 

Segona etapa: inserció laboral en les empreses participants durant un període de quatre mesos dels 
gestors anteriorment formats. S’incorporaran amb una beca de formació de 700 euros mensuals 
amb l’objectiu últim de detectar les necessitats per posar en marxa un projecte innovador de 
rellevància per a l’empresa.  

 

 

Projecte XAT: formació PIME (Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació) 

 

Amb la finalitat d’apropar el món de la recerca al món empresarial, es presenta aquest projecte 
titulat «Sessions de formació per a empresaris PIME». Aquest projecte es caracteritza perquè és 
un cicle de conferències entorn del concepte de la R+D+I en l’àmbit empresarial, concretament en 
la petita i mitjana empresa, entenent la innovació com un element imprescindible per a totes 
aquelles empreses que pretenen ser líders al seu mercat. 

 

 

Cicle de seminaris d’innovació a la UIB (Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació) 

 

Aquest projecte pretén fer incidència sobre la població universitària de les Illes Balears 
mitjançant la realització d’un cicle de conferències sobre la gestió en R+D+I. Encara que aquest 
cicle estarà obert a qualsevol persona interessada, la Universitat de les Illes Balears mostra el seu 
suport als universitaris, i reconeixerà amb dos crèdits de lliure configuració l’assistència al cicle.  

 

S’ha dissenyat un cicle de 20 hores de durada. 

 

 

 

 

 



Foment de la R+D+I i la transferència de tecnologia en la indústria del turisme (Projecte 
PROFIT. MITYC) 

 

Projecte coordinat per la FUNDEUN en el qual participen també IAT, FULP, FUNDEUN i la 
Fundació de La Laguna. Es tracta de fomentar la R+D+I al turisme. Projecte complementari al 
FIDITUR 2. 

 

 

B. Departament de Formació  

Aquest departament gestiona tres tipus de cursos, concretament trobam:  

Formació de postgrau i especialització de la UIB cofinançada pel Fons Social Europeu i el 
Govern de les Illes Balears.  

Formació de postgrau i especialització de la UIB no finançada i a distància.  

Altres cursos de formació.  

 

Formació de postgrau i especialització de la UIB cofinançada pel Fons Social Europeu i el 
Govern de les Illes Balears, 2006-2007  

 

 

Curs Crèdits Nre. d’ alumnes 

EU EN DISSENY DEL PAISATGE 25,2 24 

EU EN AGRICULTURA ECOLÒGICA 25 18 

EU EN VITICULTURA 26 17 

EU EN ENTORNS DIGITALS DE PRODUCCIÓ
AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA 37,6 15 

EU EN BIOINFORMÀTICA 20,6 19 



CURS DE DOMÒTICA APLICADA A
L’HOTELERIA, EMPRESA I HABITATGE 20 16 

ExU EN COMUNICACIÓ PER A LA VENDA 
D’IDEES I PRODUCTES 18,4 17 

EU EN ASSESSORIA WEB: DE LA IDEA A LA 
VENDA. GUIÓ I PRODUCCIÓ DE LLOCS WEB 
EMPRESARIALS D’ÈXIT EMPRANT LES NOVES 
TECNOLOGIES 

21,3 19 

EU EN SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I 
TELEDETECCIÓ 25 15 

ExU EN TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES I 
SISTEMES D’INFORMACIÓ A LES EMPRESES DE 
TURISME I OCI 

11,5 17 

CURS DE NOVES TECNOLOGIES EN EL CAMP DE 
LA FISIOTERÀPIA APLICADES AL TURISME 22,1 14 

ESPECIALISTA EN APLICACIÓ DE L’ANIMACIÓ 
TRADICIONAL EN ANIMACIÓ 3D PER A 
PRODUCCIONS AUDIOVISUALS  

36,9 20 

 

 

 

Formació de postgrau i especialització de la UIB no finançada i a distància, 2006-2007 

Cursos d’expert universitari presencials  Crèdits Alumnes  

I ExU en Nutrició i Alimentació Infantil 12,5 56 

IV ExU en Relacions Laborals i Seguretat Social  10,4  15 

I ExU en Avaluació i Diagnòstic del Trastorn per 
Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH) 10,8  6 

II ExU en Intervenció en Maltractament Infantil  10  30 

TOTAL  43,70  107 

 



Cursos d’expert universitari a distància  Crèdits Alumnes  

III ExU en Dret Civil Balear 12 30 

ExU en Atenció a la Diversitat en Educació Secundària  10  9 

ExU en Resolució de Conflictes Juvenils d’Àmbit 
General  10  3 

ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: 
Especialització en Àmbit Escolar   15  1 

ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: 
Especialització en Àmbit Familiar  15  1  

ExU en Resolució de Conflictes Juvenils: 
Especialització en Àmbit Comunitari 15 1 

TOTAL  77 45 

 

Cursos d’especialista universitari presencials  Crèdits Alumnes  

IX EU en Medicina Estètica: Aspectes Mèdics  24  56 

IX EU en Medicina Estètica: Aspectes Intervencionistes 21,5  62 

II EU en Gestió d'Empreses per a no Economistes  20,5  14 

X EU en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori  27,0  42 

VI EU en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient   25,0  10  

II EU en Tecnologia Educativa: Disseny i Realització de 
Mitjans Didàctics Multimèdia  30,0  2 

I EU en Cirurgia Oral 22,5 26 

IV EU en Implantologia Oral 22,5 29 

II EU en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 23,9 39 

I EU en Assessorament Lingüístic en Català per a 
Mitjans de Comunicació Oral 20 35 



I EU en Salut Mental a la Pràctica Clínica (1r any) 20 42 

I EU en Assessoria Nutricional (2n any) 22,5  60 

I EU en Fisioteràpia de l’Activitat Física i de l’Esport 26 32 

I EU en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses 21 5 

TOTAL  326,4  454 

 

 

 

 

Cursos d’especialista universitari a distància  Crèdits Alumnes  

EU en Gestió i Polítiques Culturals  21,0  17  

EU en Resolució de Conflictes Juvenils  26,0  10 

EU en Resolució de Conflictes Juvenils: Àmbit Escolar 
i Familiar  20,0  1 

IV EU en Cooperació per al Desenvolupament 25,0 43 

EU en Gestió d'Empreses Financeres  30  90  

EU en Fisioteràpia i Atenció Primària 20,0 6 

TOTAL  142 167 

 

Màsters universitaris presencials  Crèdits Alumnes  

MU MAISCA en Imatges de Síntesi i Animació per 
Ordinador  172,9 19 

I MU en Direcció d’Empreses (MBA) – Menorca 50 29 

VIII MU en Medicina Estètica  57  60 



XII MU en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i 
Procediments Tributaris  50,0  31 

II MU en Mediació Familiar  53,0  42 

XI MU en Gestió Turística  58,0  20 

VII MU en Direcció d'Empreses de Serveis  57,5  20 

VIII MU en Salut Laboral  60,0  13  

I MU en Cirurgia i Implantologia Oral 53 8 

II MU en Estètica i Implantologia Oral 53 1 

I MU en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials 50 19 

TOTAL  714,40 262 

 

Altres cursos presencials  Hores  Alumnes  

Curs monogràfic sobre tècniques d’informació i 
documentació per a la solidaritat i la cooperació 40 30 

Diagnòstic Territorial per a la Fonamentació de 
Projectes de Cooperació al Desenvolupament 20 30 

Finances i Comptabilitat- Menorca 100 4 

Tècniques de Negociació  Màrqueting i RH  
Menorca 105 3 

La nova regulació de l’IRPF 20 36 

Parlar en Públic 15 25 

Curs de preparació per a les proves d’accés per als 
majors de 25 anys  252  175  

Conflictes que troba un titulat recent en la incorporació 
laboral 15 20 

Habilitats Socials de Comunicació 15 21 



Treball en equip 15 23 

La creativitat com a eina professional 15 25 

Reducció de l'Estrès en Professionals  30  7 

Nutrició Esportiva (2 cr LC)  20  36 

Estils de Vida i Salut II (2,5 cr LC)  25  15 

Stretching Global Actiu 30 14 

Manteniment de piscina 7,5 5 

Socorrista de piscina 15 33 

Matt Pilates 20 30 

Aquafitness 20 42 

Esquena i Medi Aquàtic 30 37 

Pilates Aigua 15 26 

Prevenció de l’Obesitat a través de l’Activitat Física 25 38 

Monitor de Temps Lliure 185 13 

Estils de Vida i Salut 25 15 

Diploma en Activitat Física i Activitats Saludables 115 19 

Jornades sobre la Nova Llei del Sòl 15 100 

VI Escola de Química Teòrica i Computacional 40 15 

Transport Sanitari  390 120 

TOTAL  1.619,50 957 

 

Altres cursos a distància  Hores  Alumnes  

Curs d'actualització professional: Com dirigir i motivar 60  24  



equips de treball  

Curs d'actualització professional en resolució de 
conflictes juvenils: Àmbit familiar  50  1  

Curs d'actualització professional: Formació de pares i 
educadors en el maneig de conductes problema en el 
nen  

50  19  

Diploma en Iniciació a la Gestió d'Empreses  82  50 

TOTAL  242  94  

 

 

 

C. Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)  

L'objectiu principal del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP) és, des de la 
seva creació l'any 1997, apropar la Universitat al món empresarial. Aquell any els titulats inscrits 
a la borsa de treball que gestiona eren 924, i el curs següent ja arribaven als 1.540. L'any passat 
foren més de 2.675 els alumnes i titulats inscrits. Des de la seva creació aquest servei d'orientació 
i inserció laboral de la Fundació Universitat-Empresa ha atès 22.119 usuaris.  

El DOIP assessora i orienta els titulats en la seva inserció al món del treball i en fa un seguiment. 
Per aconseguir-ho empra tot un ampli ventall d'eines: des de cursos de postgrau i màsters 
gestionats per la Fundació fins a sessions personalitzades d'orientació laboral. En aquestes 
sessions el titulat aprèn com cal comportar-se en una entrevista de treball i com s'ha d'elaborar un 
currículum, i és format en matèria de legislació laboral i assessorat en altres tècniques i recursos 
de recerca de treball, com també en competències.   

Durant l'any acadèmic 2005-2006 el DOIP ha gestionat 1.045 ofertes de treball, i el tauler 
d’ofertes de la web ha rebut 154.319 visites. 

A través del programa TUO (titulats universitaris a l'ocupació) el departament gestiona beques 
remunerades de formació pràctica en entitats públiques. Durant aquest curs han pogut gaudir 
d'una beca del programa 33 nous titulats, però les xifres acumulades de titulats que s'han pogut 
beneficiar d'aquest programa arriben fins a 141.  

El departament està obert també a qualsevol estudiant que pugui acreditar la residència a les Illes 
Balears i hagi superat el 50 per cent dels crèdits o assignatures dels estudis. En aquest cas, el 
DOIP gestiona la realització de pràctiques remunerades, tant en empreses privades com en entitats 
públiques. L'objectiu final és reforçar la formació adquirida a les aules i fer possible un primer 
contacte amb l'empresa. Durant l'any acadèmic 2005-2006 el DOIP gestionà 713 d'aquests 
convenis. Des de l'any 1993 el nombre de convenis signats per la UIB amb empreses i entitats per 



facilitar la formació pràctica dels seus alumnes arriba als 3.777. Aquest programa de pràctiques 
remunerades ha recollit uns resultats excel·lents.   

D'altra banda, per al curs acadèmic 2005-2006 el DOIP ha catalitzat un total de seixanta beques, 
quaranta beques per a estudiants i quaranta per a titulats universitaris, per realitzar pràctiques en 
empreses de la Unió Europea en el marc del programa Leonardo Da Vinci. Aquest programa el 
gestiona la Confederació d'Associacions Empresarials de les Balears (CAEB), i la Universitat de 
les Illes Balears hi col·labora fent-ne la difusió entre el col·lectiu universitari i amb el 
reconeixement acadèmic de les estades a l'estranger.  

El III Fòrum de l'Ocupació de la Universitat de les Illes Balears aconseguí per tercer any el seu 
objectiu: l'apropament entre els joves i el món laboral per facilitar el coneixement mutu entre els 
professionals. Un total de 32 empreses i entitats participaren en aquest fòrum, que es va dur a 
terme els dies 6 i 7 de març de 2007 i que rebé la visita de prop de 5.000 estudiants i titulats 
universitaris, 1.200 dels quals assistiren a les presentacions d’empreses. La web oficial del Fòrum 
va registrar gairebé 10.000 visites.  

El Fòrum va ser organitzat pel Departament d'Orientació i Inserció Professional de la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears, en col·laboració amb el Tour del Empleo.  

 

 

 

Departament de Projectes 

En el període 2006-2007, el Departament de Projectes de la FUEIB ha participat en 
l’execució i la gestió de projectes en els àmbits de la inserció laboral de qualitat, la provisió 
d’eines per a la innovació de les empreses, la formació contínua i a distància per al 
desenvolupament regional i les bones pràctiques ambientals en les empreses de les Illes 
Balears, entre d’altres. Aquests projectes tenen fonts de finançament diverses, entre les 
quals destaquen les provinents del Fons Social Europeu, amb una important contribució del 
Govern de les Illes Balears. 

 

 

 

 

Projectes de la I. C. Equal 

 



El Departament de Projectes de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears ha continuat 
participant durant 2006-2007 en quatre projectes de la Iniciativa Comunitària Equal a les Illes 
Balears (2a convocatòria), cofinançats pel Fons Social Europeu i el Govern de les Illes Balears. 
Aquests projectes finalitzaran l’octubre de 2007. 

 

La Iniciativa Comunitària Equal té com a objectiu facilitar l’accés a l’ocupació en igualtat 
d’oportunitats, objectiu que comprèn actuacions en els àmbits del suport a col·lectius en risc 
d’exclusió social, l’adaptabilitat de les empreses, la igualtat d’oportunitats des del punt de vista de 
gènere, la conciliació de la vida laboral i familiar, etc. 

 

Les accions que la FUEIB ha realitzat en el període 2006-2007 en els quatre projectes (que es 
poden trobar a l’adreça www.equal-fueib.org) són: 

 

  Projecte IB-ENVOL: per a la inserció laboral de col·lectius desfavorits. La FUEIB ha posat en 
marxa un observatori de les qualificacions professionals de la població immigrant, i ha creat una 
base de dades pionera a l’Estat espanyol, que ha estat objecte de transferència a diferents serveis 
públics d’orientació per a la inserció laboral. Al mateix temps, la FUEIB ha posat en marxa un 
servei específic d’orientació per a persones immigrants, que utilitza la base de dades de 
qualificacions per millorar la intermediació amb les empreses en la recerca de feina. 

 

  Projecte EQUIBAL: accions per a l’adaptabilitat de les empreses cercant una millora de la 
competitivitat. La FUEIB està desenvolupant un Observatori de Vigilància Tecnològica, 
mitjançant una plataforma web que conté eines automàtiques de detecció d’innovacions per a les 
empreses, sobretot per al sector turístic de les Illes Balears. 

 

  Projecte EQUILIBRIO: per fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball, 
especialment pel que fa a les dificultats derivades de diferències de gènere. La FUEIB treballa en 
accions de sensibilització a les empreses sobre mesures per a la igualtat d’oportunitats en el marc 
de la responsabilitat social de les empreses (s’estan creant materials i eines per a la incorporació 
de mesures positives en les empreses). 

 

  Projecte TEMPS DE TREBALL I OCI: per facilitar mesures que permetin la conciliació de la 
vida laboral i familiar de les persones que treballen i tenen càrregues familiars. La FUEIB presta 
assistència tècnica en avaluació del projecte i en cooperació amb socis transnacionals. 

 



A més d’aquestes accions específiques, la FUEIB presta assistència tècnica al conjunt dels socis 
de tres projectes Equal en matèria d’avaluació contínua, i en els quatre projectes en matèria de 
gestió i desenvolupament dels Acords de Cooperació Transnacional (aquí amb altres projectes 
Equal de diferents països europeus: Alemanya, Polònia, Grècia, Xipre, França, Itàlia). 

 

 

 

Projectes europeus 

 

  ELDORADO (European Learning Community for Regional Development Responsibles and 
Agents) 

 

En el marc del programa europeu Sòcrates, el projecte ELDORADO, iniciat a finals de 2006, té 
com a objectiu canalitzar les principals necessitats formatives d’agents i responsables del 
desenvolupament regional i familiaritzar-los amb l’aprenentatge continu en modalitat en línia. 

 

La Fundació Universitat-Empresa és l’entitat promotora del projecte. Els socis del projecte 
provenen d’Alemanya, França, Espanya, Hongria, Romania, Itàlia, Finlàndia i Noruega. 

 

Els objectius del projecte ELDORADO són els següents: 

Identificar les prioritats d’aprenentatge dels agents de desenvolupament regional (RDA) i dels 
responsables de decisions a través de xarxes de cooperació. 

Dissenyar i assajar un sistema d’ensenyament virtual en col·laboració. 

Validar el model i planificar el seu desenvolupament sostenible, i procedir a fer-ne difusió 
(transferència). 

 

 

  DROP-IN (Learning partnerships and peer review for a better evaluation of policies and 
cross-sectoral practices reducing dropout in Europe) 



Projecte dins el programa europeu Sòcrates, iniciat al final de l’any 2006, s’adreça a analitzar les 
mesures de reducció del fracàs educatiu en ensenyament secundari a Europa, per extreure les 
millors estratègies per afrontar el problema. 

 

Els socis del projecte DROP-IN provenen de Finlàndia, Itàlia, Espanya, Alemanya, França, 
Grècia, Islàndia. 

 

 

 

Observatori mediambiental per a les PIME de les Illes Balears (OMPIB). 

 

En funcionament des de l’any 2003, actualment compta (2006-2007) amb cofinançament de la 
Conselleria de Medi Ambient i de Sa Nostra, i de la Fundación Biodiversidad i el Fons Social 
Europeu. Aquest és un observatori sobre plataforma web (www.ompib.org) que facilita a les 
empreses formació, informació i recursos per a una gestió ambiental responsable en relació amb 
les seves activitats productives i de serveis. 

 

S’ha millorat la plataforma d’accés i s’han facilitat nous recursos a les empreses; així, s’han 
registrat més de 32.000 visites a la pàgina web. 

 

 

Servei d’informació i assessorament per a la participació en projectes europeus adreçat a la 
Universitat de les Illes Balears 

 

És un servei d’informació de les convocatòries per a la presentació de projectes europeus (no de 
recerca), que facilita els elements clau que cal tenir en compte a l’hora de plantejar la participació 
i la presentació de projectes. S’adreça a la comunitat universitària. 
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RECURSOS NATURALS 
 
 
Investigadors de plantilla 
 
Agustí Requena, Susana 
Alberti, Sebastià 
Alvarez Díaz, Alberto 
Alcover Tomás, Josep Antoni 
Basterrexea Oyarzabal, Gotzon 
Descals Callisen, Enric 
Duarte Quesada, Carlos M. 
García-Valdés Pukkits, Elena 
Gomis Bosch, Damia 
Jaume Llabrés, Damià 
Lalucat Jo, Jorge 
Marba Bordalba, Núria 
Medrano Gil, Hipólito 
Montserrat Tomás, Sebastiá 
Morales Nin, Beatriz 
Moreno Castillo, Isabel 
Moyá Niell, Gabriel 
Orfila Förster, Alejandro 
Oro de Rivas, Daniel 
Palmer Vidal, Miguel 
Petitpierre Vall, Eduard 
Rosselló Mora, Ramón  
Santamaría Galdon, Luis Enrique 
Terrados Muñoz, Jorge 
Tintoré Subirana, Joaquín 
Traveset Vilagines, Anna 
Tortosa Martorell, Enrique 
 
 
Investigadors contractats i becaris 
postdoctorals 
 
Agawin Romualdo, Nona 
Bartolomé Rello, Miguel Angel 
Castanedo Barcena, Sonia 
Deudero Company, Maria de la Salud 
Diedrich, Amy Sarah 
Flexas Sbert, Mª del Mar 
Genovart Millet, Meritxell 
Jordà Sánchez, Gabriel 
Lopez Lopez, Aranzazu 
Pascual Ascaso, Ananda 
Pons Pons, Joan 
Rozenfeld, Alejandro F.  
Ruiz Valero, Simón 
Tavechia, Giacomo 
Tovar Sanchez, Antonio 
 
 
Becaris predoctorals i estudiants de tercer 
cicle 
 
Alonso Laita, Patricia 
Alonso Morales, Cristina 
Alvarez Ellacuria, Amaya 
Bartomeus Ferre, Federico 

Brito Echevarria, Jocelyn 
Calleja Cortes, M de Lluch 
Cañellas Moragues, Bartomeu 
Cardona Pons, Federico 
Carrillo Elkin, Natalia 
Castilla Alvarez, Carlos 
Capella Cervera, Joan Enric 
Celedón Neghime, Constanza Lucia 
Cid Montoya, Bertha Isabel 
Echebeste De Miguel, Pedro 
Fernández Méndez, Pablo 
Ferrer Sanz, MªInmaculada 
Gamundí Payeras, Immaculada 
Gallego Martinez, Susana 
Garau Pujol, Bartolomé 
Garcia Bonet, Neus. 
Garcia Martinez, Micaela Asunción 
Gomez Pujol, Luis 
Gonzalo Martinez, Cristina 
Hautekeete, Antonio Oliver 
Infantes Oanes, Eduardo 
Jiménez Serrania, Virginia 
Lasternas, Sebastián 
Latorre Piñeirio, Lucia 
Llabres Comamala, Maria Moira 
Louzao Arsuaga, Maite 
March Morla, David 
Martinez Ribes, Lorena Lidon 
Medina Pons, Francisco Javier 
Padrón Mendez, Benigno 
Rodríguez Pérez, Javier 
Royo Marí, Laura 
Sanz Aguilar, Ana 
Suarez Suarez, Ana Belen 
Valens Vadell, Maria 
Vaquer Suñer, Raquel 
Vidal Vijande, Enrique 
 
 
Personal recolzament 
 
Alós Crespí, Pep 
Arrieta Lopez de Uralde, Jesús Maria 
Balaguer Huguet, Pau 
Barrón Esquiroz, Cristina 
Bartolomé Rello, Miguel Angel 
Box Centeno, Antoni 
Castejon Silvo, Ines 
Donaire Pascual, Gabriel 
Garcia González, Ana Mª 
Garcia Muñoz, Jose Andrés 
Gonzalo Martinez, Cristina 
Guiu Moreno, Joana Maria 
Hendriks, Iris Eline 
Hidalgo Roldan, Jose Manuel 
Igual Gómez, Jose Manuel 
Jordi Ballester, Antoni 
Laneri, Karina Fabiana 
Linde Medina, Marta 
Martínez  Abrain, Alejandro 
Martínez Castillo, Regino 
Martínez Ledesma, Miguel 
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Moralejo Rodríguez, Eduardo 
Pericas Gual, Juan Jose 
Piccardo Valdemarin, Julia 
Pitarch Garcia, Saul 
Pons Fábregas, Samuel 
Regaudie de Gioux, Aurore 
Reglero Baron, Patricia 
Rodríguez Larrinaga, Asier 
Ruiz Frau, Ana 
Roig Broman, Daniel 
Sanchez Camacho, Maria 
Santamaría Corrales, Blas 
Sastre Terrasa, Jaume 
Santiago Doménech, Rocio 
Tugores Ferrá, Pilar 
Vallespir Pons, Juan 
 
 
Visitants 
 
Jabobson, Ana Mª. 
Dong-Ping, Wang 
Kritsberg, Emma Sofia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      DEPARTAMENT DE RECURSOS NATURALS 

LÍNIES DE RECERCA 
 
L’activitat de recerca de l’IMEDEA es centra 
en el període 2006-2010 en dos grans eixos 
complementaris que agrupen cinc línies de 
recerca.  
 
Els dos eixos són:  
(1) Canvi global, incloent el paper dels 
oceans i les conseqüències sobre el litoral  
(2) Recerca integrada i interdisciplinària a la 
zona costera.  
 
 
Les cinc línies de recerca són: 
 
 
Línia 1: Biodiversitat, Ecologia de poblacions 
i funcionament marí de l’ecosistema.  
 
 
Línia 2: Funcionament del sistema de l’oceà  
 
 
Línia 3: Oceanografía operacional  
 
 
Línia 4: Ecología i evolució en ambients 
insulars  
 
 
Línia 5: Variabilitat de la zona costera i 
Ciència de la sostenibilitat: gestió integrada 
en la zona costera, innovació i turisme 
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PROJECTES 
 
 
Finanaçats pel Govern Central 
 
- ALVAREZ, A.. CORMORAN Desarrollo de una 
plataforma de observación oceanográfica movil y 
autónoma.  
Govern Central. (2003- 2006) 
 
- MORALES-NIN, B.. IDEA. Influencia de la 
estructura y dinámica oceanográfica sobre 
poblaciones demersales en aguas de las Islas 
Baleares.  
Pla Nacional I+D. (2002 - 2006) 
 
- MORALES-NIN, B.. Apoyo al programa de 
intervención en I+D para la acción estratégica 
contra vertidos marinos.  
Acciones Especiales. MEC. (2003 - 2006) 
 
-MORALES-NIN, B.. ECOPRESTIGE. Evaluación 
del impacto de los vertidos del Prestige sobre el 
ecosistema de la plataforma y sus recursos 
pesqueros. Biología de los recursos.  
Acció Estratègica Vertits MEC.. (2003 - 2006) 
 
- MORALES-NIN, B.. MERLUZ@. Estudio piloto 
de marcado individual de Merluza (Merluccius 
Merluccius) en el mar balear.  
Accions Especiales .MEC .(2004 - 2006) 
 
-MORALES-NIN, B.. PETRI-INFAIMON.  
Aplicación de nuevas metodologías de análisis de 
imágen en el desarrollo de un programa comercial 
de la plataforma IPP para el estudio de otolitos: 
Age and Shape.         MEC. (2004 - 2006) 
 
-. DUARTE, C.M. ATOS “Atmospheric inputs of 
organic carbon and pollutans to the polar ocean: 
Rates, significance and Outlook ” 
Pla Nacional I+D (2006-2009) 
 
- GOMIS, D.. VANIMEDAT. Variabilidad decadal e 
interdecadal del nivel del mar en el Mediterráneo y 
el Atlántico Nororiental.  
Pla Nacional I+D. (2005 - 2008) 
 
- GOMIS, D.. ESASSI. Contribucion española al 
Projecte internacional ‘Synoptic Antarctic Shelf-
Slope Interactions study.  
Pla Nacional I+D. (2006 - 2009) 
 
- GOMIS, D.. CANOA. Corriente de Afloramiento 
del Noroeste Africano.  
Pla Nacional I+D. (2005 - 2008) 
 
-.JAUME, D. “Factores evolutivos y biogeográficos 
en la adaptación a la vida subterránea: casos de 
estudio en invertebrados de los archipiélagos 
Balear y Canario” 
Pla Nacional I+D (2006-2009) 

 
-. JAUME, D. “Sobre el origen y distribución de la 
fauna acuática subterránea” 
Pla Nacional I+D (2005-2008) 
 
- ORO, D.. METAMED. Modelos matemáticos 
aplicados al estudio de la demografía y dinámica 
de poblaciones de organismos amenazados: una 
aproximación poblacional y metapoblacional.  
Pla Nacional I+D. (2004 - 2007) 
 
- ORO, D.. OILBIRD. Las aves marinas como 
bioindicadoras espacio-temporales de 
contaminación por el vertido del buque Prestige en 
el litoral gallego.  
Acció Estratègica Vertits. Govern Central (2003 - 
2006) 
 
-GARCIA-VALDÉS, E. . Análisis de secuencias 
multilocus en estudios de taxonomía, filogenia y 
evolución de pseudomonas.  
Pla Nacional I+D. (2004 - 2007) 
 
-. MEDRANO, H. “Mecanismos fisiológicos de 
control de la transpiración y la fotosinteis en el 
olivo y la vid y su relación con la adaptación a la 
sequia y al riesgo de recuperación bases para la 
mejora de la eficiencia del uso del agua en estos 
cultivos” 
Pla Nacional I+D (2005-2008).  
 
-. MEDRANO, H. AQUAVID Optimización del uso 
de la vid, regulación y control fisiologico y 
agronomico y efectos en la calidad del fruto.  
Pla Nacional I+D (2005-2008) 
 
-. MEDRANO, H. FORESAR Efectos de la sequia 
sobre la fotosíntesis y la respiración aclimatación y 
recuperación  
Pla Nacional I+D (2005-2008) 
 
-. RITA LARRUCEA, J. Evaluación del Projecte 
con el parque nacional de Gunung Leuser 
(Sumatra, Indonesia)  
Govern Central (2006-2007) 
 
- TINTORÉ, J.. ESEOO Sistema de Predicción 
Oceánica con asimilación de datos en Tiempo 
Real.  Govern Central  (2003 - 2006) 
 
- TINTORÉ, J.. CLIVAR AE Red Temática: 
CLIVAR Climate Variability.  
Govern Central (CICYT). (2004 - 2006) 
 
-LALUCAT, J.. DEFUEL. Caracterización de la 
microbiota autóctona degradadora del fuel del 
Prestige y de su potencial de biorremediación.  
Acció Estratègica Vertits. Govern Central   
(2003 - 2006) 
 
- TERRADOS, J. MACROALGAS INVASORAS 
Macroalgas marinas invasoras en las islas 
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Baleares: evaluación de riesgos y efectos en 
comunidades bentónicas.  
Pla Nacional I+D (2005 - 2008) 
 
- TERRADOS, J. Técnicas moleculares para la 
cuantificación de la biodiversidad total de 
eucariotas que integran los ecosistemas marinos.  
Acció Complementària. Govern Central (2005 - 
2006) 
 
- DEUDERO, M. Influencia de los factores 
ambientales sobre la estrategia reproductora y 
evolución de las larvas de atún rojo (Thunnus 
thynnus L. 1758) y especies afines en aguas de 
las Baleares.  
Pla Nacional I+D. (2004 - 2007) 
 
- ROSSELLÓ, R. BIORRANA. Biodegradación 
anaerobia de residuos de petróleo por bacterias 
sulfatorreductoras y biodiversidad en la 
eliminación microbiana de crudo en sedimentos 
marinos.  
Acció Estratègica Vertits. Govern Central (2003 - 
2006)  
 
-. ROSSELLÓ, R. ANIS “Análisis intraespecífico 
de la diversidad génica de Salinibacter ruber” 
Pla Nacional I+D (2004-2006) 
 
- AGUSTÍ, S. RODA. Remolinos oceánicos y 
deposicion atmosferica: efectos biológicos y 
biogeoquímicos en aguas superficiales del océano 
Atlantico Este.  
Pla Nacional I+D. (2004 - 2007) 
 
- PALMER, M. ROQUER. Efectos indirectos 
emergentes en los sistemas depredador/presa: El 
caso de la dinámica de población de peces 
litorales explotados por la pesca recreativa. 
Projectes de I+D. (2006 - 2008) 
 
-. PETITPIERRE E.. Filogenia molecular de la 
subfamilia Chrysomelinae (Coleotera, 
Chrysomelidae) 
Pla Nacional I+D (2003-2006) 
 
-. PETITPIERRE E.. Islas en el interior de islas: 
identificación de unidades evolutivas en insectos 
endémicos de Canarias 
Pla Nacional I+D (2003-2006) 
 
-. ALCOVER J.A.  BALEARES Y CANARIAS 
Cronología y causas de las extinciones de 
vertebrados autóctonos en Canarias y Baleares: 
un análisis comparativo. 
Pla Nacional I+D (2004-2007) 
 
-. SANTAMARIA, L.E., L. INVASRED Efecto de 
las especies invasoras en las redes de 
polinización: ¿favorece la abundancia de especies 
súper-generalistas la invasión de los ecosistemas 

insulares? 
Pla Nacional I+D (2003-2006) 
 
- TRAVESET, A.  DINVERPA Determinantes de la 
Invesibilidad de los ecosistemas. Papel de las 
realaciones planta-animal  
Pla Nacional I+D (2004-2007) 
 
 
Finançats per la Unió Europea 
 
- ALVAREZ, A.. MERSEA UE. Marine 
Environment and Security for the European  
Unió Europea. (2004 - 2006) 
 
-.MORALES-NIN, B.. IBACS. Integrated Approach 
to the Biological Basis of Age Estimation in 
Commercially Important Fish Species.  
VPrograma Marco. Unió Europea.(2002 - 2006) 
 
- MORALES-NIN, B.. TACADAR. Towards 
accreditation and certification of age determination 
of aquatic resources.  
Acció concertada. Unió Europea. (2002 - 2006) 
 
- MORALES-NIN, B., DUARTE, C., TINTORÉ, J., 
AGUSTIÍ, S. EUR-OCEANS European network of 
excellence for Ocean Ecosystem Analysis. 
Network of Excellence (NoE).  
Unió Europea (2005 - 2008) 
 
- MORALES-NIN, B.. POORFISH. Probabilistic 
assessment, management and advice model for 
fishery management in the case of poor data 
availability. Specific Targeted Research Projects 
(STREP).  
Unió Europea. (2005 - 2009) 
 
-. MORALES-NIN, B. MUGIL “Main Uses of the 
Grey mullet as Indicator of Littoral environmental 
changes” 
Unió Europea (2006-2009) 
 
- DUARTE, C., ROSSELLÓ, R. MARBEF. Marine 
Biodiversity and Ecosystem Function. Network of 
Excellence (NoE).  
Framework Program, (2004 - 2009) 
 
-. DUARTE, C. ; AGUSTÍ,S. TINTORÉ, J.; 
MORALES, B.  SESAME “Southern European 
Seas: Assessing and Modelling Ecosystem 
changes” 
Unió Europea (2006-2009) 
 
-. DUARTE, C. SAMI “Synthesis of Aquaculture 
and Marine Ecosystem Interactions” 
Unió Europea (2005-2007) 
 
- BASTERREXEA G., TINTORÉ, J. SEED UE. Life 
history transformations among HAB species, and 
the environmental and physiological factors that 
regulate them. STREP FP6-2003-Global-2 
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Unió Europea. (2005 - 2008) 
 
- TINTORÉ, J.. MFSTEP UE. Mediterranean 
ocean Forecasting System: Toward Environmental 
Predictions. 
Unió Europea.. (2003 - 2006) 
 
-. TINTORÉ, J. MYTILOS “Développement d'un 
réseau interrégional de surveillance de la qualité 
des eaux côtières par des bio-intégrateurs pour la 
protection durable de la Méditerranée Occidentale“ 
Unió Europea (2005-2006) 
 
- DUARTE, C., BASTERREXEA G., TERRADOS, 
J., MARBÀ, N., AGUSTÍ, S. TINTORÉ, J.  
 THRESHOLDS. Thresholds of Environmental 
Sustainability.  
VI Programa Marco. Unió Europea. (2005 - 2008) 
 
- ROSSELLÓ, R.. MARINE GENOMICS. 
Implementation of high-throughput genomic 
approaches to investigate the functioning of 
marine ecosystems and the biology of marine 
organisms.  
Network of Excellence (NoE). Unió Europea. (2004 
- 2008) 
 
- DESCALS E.. RAPRA. Risk analysis for 
Phytophthora ramorum, a recently recognised 
pathogen threat to Europe and the cause of 
Sudden Oak Death in the USA. Specific Targeted 
Research Projects (STREP).  
Unió Europea. (2004 - 2007) 
 
- MEDRANO H.. Estrés biótico y abiótico, 
Mecanismos de defensa de la vid y desarrollo de 
la uva. 
 Unió Europea- (2003 - 2009) 
 
-. MEDRANO, H. Improvement of perennial forage 
plants for sustainability of mediterranean farming 
systems. 
Unió Europea (2004-2008). 
 
-. MEDRANO, H. Native perennial forage plants for 
sustainability of farming systems in the western 
Mediterranean  
Unió Europea. (2005 - 2008) 
 
 
Finançats pel CSIC: INTRAMURALS 
 
- ORFILA, A. COPAS Codigos en páralelo y 
computación asistida. mec. fluidos computacional. 
Projecte Intramural.CSIC  (2006 - 2007)  
 
-. TOVAR, A. ECOSIP Identificación de grupos 
funcionales microbianos en sedimentos 
anaeróbios contaminados por fuel.  
Projecte Intramural, CSIC (2005-2007) 

 
- DUARTE, C.. ESTRES. Desarrollo de nuevas 
técnicas de detección temprana de estrés de 
angiospermas marinas: actividad meristemática.  
Projecte Intramural. CSIC. (2004 - 2006) 
 
- DUARTE, C. GRICES Estructura clonal de 
poblaciones de macrófitos marinos. 
Projecte Intramural CSIC (2004-2006) 
 
-. BASTERREXEA, G. Capas finas. Formación de 
blooms de algas nocivas en la costa y su relación 
con la estructura de la columna de agua a 
pequeña escala.  
Projecte Intramural. CSIC. (2006 - 2007) 
 
 
Finançats  per altres organismes 
 
-. TOVAR, A. Identificación y caracterización de 
las emisiones de aguas subterráneas a la costa de 
Mallorca 
Acció Especial Govern Balear (2006-2007) 
 
-. ORFILA, A. PACO. Paralelización Avanzada de 
Códigos Oceanográficos.  
Ajudes especials de recerca del Govern Balear. 
(2006) 
 
-DUARTE, C.. CSIC/GRICES. Estructura clonal de 
poblaciones de macrófitos marinos.  
Acció Integrada Hispano-Lusa.CSIC.(2004 - 2006) 
 
-. DUARTE, C. Biological Oceanographic 
Mechanisms Driving Australia's Coastal Fisheries   
Australian Research Council Discovery Program 
(2006-2008)  
 
- ORO, D.. AUDOVAL. Convenio de Colaboración 
entre la Generalitat Valencian y el CSIC para el 
estudio de las poblaciones de aves marinas en las 
Islas Columbretes y en los Islotes de Benidorm.  
Conveni. Generalitat Valenciana. (2004 - 2006) 
 
- ORO, D.. AUDOMUR. Modelo demográfico de la 
metapoblación de Gaviota de Audouin: factores 
locales y repercusión de las actuaciones de 
conservación. Influencia de las actividades 
pesqueras en la dinámica de poblaciones locales y 
en los procesos de emigración-inmigración.  
Contractes. Comunidad Autónoma de Murcia. 
(2004 - 2007) 
 
-. ORO, D. Conservación de la gaviota de Audouin 
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; Descals, Enrique. Stromata, sporangiomata and 
chlamydosori of Phytophthora ramorum on 
inoculated Mediterranean woody plants. 
Mycological Research. Vol. 110. Pág.: 1323-1332  
 
- Rodríguez-gironés, M. A. ; Santamaría, L.  
Models of optimal foraging and resource 
partitioning: deep corollas for long tongues. 
Behavioral Ecology. Vol. 17. Pág.: 905-910  
 
- Rodríguez-gironés, M. A. ; Santamaria, L.  A new 
algorithm to calculate the nestedness temperature 
of presence-absence matrices. Journal of 
Biogeography. Vol. 33. Pág.: 924-935  
 
- Sogin, M. L. ; Morrison, H. G. ; Huber, J. A. ; 
Welch, D. M. ; Huse, S. M. ; Neal, P. R. ; Arrieta, J. 
M. ; Herndl, G. J. Microbial diversity in the deep 
sea and the underexplored "rare biosphere". 
Proceedings fo the National Academy of Sciences 
of the USA. Vol. 103. Pág.: 12115-12120  
 
- Traveset, A. , Moragues, E. And Valladares, F. 
Good performance in both sun and shade habitats 
leads to the spreading of invasive Carpobrotus 
spp. on a Mediterranean island. Applied 
Vegetation Science. Vol. in press.  
 
- Traveset, A. And Richardson, D. M. 2006. 
Biological invasions as disruptors of plant-animal 
reproductive mutualisms. Trends in Ecology and 
Evolution. Vol. 21. Pág.: 208-216 
 
 
Articles en revistes no SCI 
 
- Alvarez A. , Garau, B. , Caiti, A. 2006. Combining 
networks of drifting profiling floats and gliders for 
adaptive sampling of the marine environment. 
Proceedings of the International Conference of 
Robotics and Automation (IEEE publication). Pág.: 
in press  
- Duarte, C. M. 2006. La vida se refugia en el 
abismo. El cultural, Ciencia. El Mundo. 2 de Febrer 
de 2006. Pág.: 56-57  
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- Duarte, C. M. 2006. La oceanografía española 
sale de dique seco. Circuito Científico, Futuro, El 
País, 1 de Febrer de 2006. Pág.: p. 32  
 
- Duarte, C. M. ; Fourqurean, J. W. . ; Krause-
jensen, D. ; Olesen, B. 2006. Dynamics of seagass 
stability and change. In: A. W. D. Larkum; R. J. 
Orth; C. M. Duarte, Seagrass: Biology, Ecology 
and Conservation. Pág.: 271-294  
 
- Gamundí-boyeras, I. ; Terrados, J. ; Pérez, M. 
2006. Relació entre la presència de l'alga 
Caulerpa racemosa var. cylindracea (Sonder) 
Verlaque, Huisman et Boudouresque i la tipologia 
del substrat a la Badia de Palma (Mallorca). Bolleti 
de la Societat d’Historia Natural de les Balears. 
Vol. 49. Pág.: 83-88  
 
- Garau, B. ; Álvarez, A. ; Oliver, G. 2006. AUV 
navigation through turbulent ocean environments 
supported by onboard H-ADCP. Proceedings of 
the 2006 IEEE International Conference on 
Robotics and Automation. Pág.: 3556-3562  
 
- Gràcia, F. , B. Clamor, J. J. Fornòs, D. Jaume \& 
M. Febrer. 2006. El sistema Pirata-Pont-Piqueta 
(Manacor, Mallorca): Geomorfologia. 
Espeleogènesi, hidrologia, sedimentologia i fauna. 
Endins. Vol. 29. Pág.: 25-64  
 
- Gràcia, F. , B. Clamor, M. Febrer, D. Jaume \& D. 
Vicens. 2006. La cova de s’Abisament (Sant 
Llorenç des Cardassar, Mallorca). Endins. Vol. 30. 
Pág.: 101-108  
 
- Harris, L. A. ; Duarte, C. M. 2006. Allometric laws 
and prediction in estuarine and coastal ecology. 
Estuaries and coasts.  
 
- Jaume, D. \& C. M. Duarte. 2006. Aspectos 
generales de la biodiversidad en los ecosistemas 
marinos y terrestres. In: C. M. Duarte. La 
exploración de la biodiversidad marina. Desafíos 
científicos y tecnológicos. Pág.: 17-30  
 
- Jaume, D. \& F. Gràcia. 2006. Coves amb 
hàbitats anquialins de les Balears i coves amb 
hàbitats dolçaquícoles no litorals: catàleg 
espeleològic i faunístic. Endins. Vol. 30. Pág.: 71-
82  
 
- Louzao, M. 2006. Conservation biology of the 
critical endangered Balearic shearwater Puffinus 
mauretanicus: bridging the gaps between breeding 
colonies and marine foraging grounds.  
 
- Martinez-abraín, A. \& Oro, D. 2006. Pequeñas 
poblaciones, grandes problemas. Quercus. Vol. 
245. Pág.: 36-39  
 
- Martínez-abrain, A. \& Oro, D. 2006. Vivir en mar 

abierto: las aves marinas como modelo. Quercus. 
Vol. 249. Pág.: 18-22  
 
- Morales-nin, B. , J. Moranta, C. Garcia, P. 
Tugores, A. M. Grau. 2006. Evaluation of the 
importance of recreational fisheries on a 
Mediterranean Island. American Fisheries Society 
Symposium. Pág.: 587-592  
 
- Rosselló-mora, R. 2006. DNA-DNA reassociation 
methods applied to microbial taxonomy and their 
critical evaluation. Molecular identification, 
systematics, and population structure of 
prokaryotes (Stackebrandt, ed). Pág.: 23-46  
 
- Rosselló-mora, R. 2006. El concepto de especie 
en procariotas. Vol. 2. Pág.: 1-6  
 
- Simarro, G: Orfila, A; Liu, P. L. -f. . Nearshore 
Sandbar migration. Proc. ICCE Conference. 
ASCE.  
 
- Wang, X. , Orfila, A. , Liu, P. L. -f. . Numerical 
simulation on tsunami run-up with a shallow water 
model. ADVANCED NUMERICAL MODELS FOR 
SIMULATING TSUNAMI WAVES AND RUNUP. 
Advances in Cosatal and Ocan Eng. Vol. 10. Vol. 
10. 
 
- Hulme Pe, Brundu G, Camarda I, Dalias P, 
Lambdon P, Lloret F, Medail F, Moragues E, 
Suehs C, Traveset A, Troumbis A \& Vilà M. 
Assessing the risks to Mediterranean islands 
ecosystems from non-native plant introductions 
Plant invasions..  
 
- Javier Rodríguez-pérez Y Anna Traveset. 
Daphne rodriguezii: salvar la lagartija, salvar la 
planta. Conservación Vegetal. Vol. 10. Pág.: 15-17  
 
- Traveset, A. And Jackobsson, A. 2006. Mating 
systems and pollination. Handbook of Functional 
Plant Biology.  
 
- Traveset, A. , Roberstson, A. And Rodríguez-
pérez, J. 2006. A review on the role of 
endozoochory on seed germination. Seed 
Dispersal: Theory and its application in a changing 
world. Editors: Andrew Dennis, Ronda Green, 
Eugene Schupp and David Westcott.  
 
- Turnbull, L. A. , Santamaria, L. ; Martorell, T. ; 
Rallo, J. ; Hector, A. 2006. Seed-size variability: 
dispelling the carob myth. Biology Letters. Pág.: 
DOI:10. 1098/rsbl. 200 
 
 
 
 
 
 



                                                      DEPARTAMENT DE RECURSOS NATURALS 

 
CONFERÈNCIES I CONGRESSOS 
 
 
Congressos:  Organització 
 
- Beatriz Morales. Wrapping up of the Idea Project. 
International Workshop on environment, demersal 
resources and fisheries.  
Palma de Mallorca. Del 10/5 al 12/5. 
 
- C. M. Duarte. Impactos del Calentamiento Global 
sobre los Ecosistemas Polares. Introducción al II 
Debate  
Estació Costera del Cap Ses Salines, Fundació 
BBVA, Madrid, 10 de Octubre de 2006.  
 
- C. M. Duarte. Metabolism and Disolved Organic 
Carbon Export from the Global Coastal Ocean.  
Ocean Sciences Meeting 2006 AGU/ASLO 
Honolulu, Hawai .Del 19/2 al 23/2. 
 
- C. M. Duarte. Environmental Status of European 
Marine Aquaculture and future perspectives.  
Museu de Menorca. Del 30/1 al 1/2. 
 
- C.M.Duarte, M. Sánchez. 1ª Asamblea General 
Projecte Thresholds.  
Madrid Del 14/2 al 15/2. 
 
- Morales Nin, Beatriz. Reunio final. TACADAR 
Reunió final y workshop del Projecte europeo Del 
5/10 al 6/10. 
 
- Vizoso, G. , Orfila; A. Organizing Committee: 
Advanced Course in Oil Spill Modelling 
IMEDEA, Esporles. Del 13/6 al 16/6. 
 
Congressos: Conferencies convidades 
 
- C. M. Duarte. Eutrophication and the Coastal 
Ocean: Converging Science and Society. 
Research and Management of Eutrophication in 
Coastal Systems Nyborg, Dinamarca . Del 19/6 al 
23/6. 
 
- C. M. Duarte. Integrating the terrestrial and 
aquatic carbon budgets. XVII Congesso 
dell’Asoziacione Italiana di Oceanología i 
Limnología  
Nàpols, Italia, Del 3/7 al 7/7. 
 
- C. M. Duarte. Flows of energy and materials 
across time, space and levels of organization in 
marine ecosystems. Gordon Research Conference 
on “Metabolic Basis of Ecology and Evolution”, 
Bates Collage, Maine,. Del 9/7 al 10/7. 
 
- C. M. Duarte. The metabolic significance of the 
surface layer in the subtropical Atlantic Ocean” 

Atlantic Ocean Biogeochemistry and Biodiversity. 
The Royal Society, Londres, Del 20/7 al 20/7. 
 
- C. M. Duarte. Summary. Atlantic Ocean 
Biogeochemistry and Biodiversity, The Royal 
Society, Londres, Del 20/7 al 20/7. 
 
- C. M. Duarte. Thresholds of Climate Change for 
Aquatic Ecosystems and EU Water Policies. Water 
and Climate Workshop Bruselas, Del 25/9 al 26/9. 
 
- C. M. Duarte. Cambio Global: Qué nos Depara el 
Futuro?. Ciencia y Sociedad X. Enigmas por 
Resolver. Fundació Santander-Central-Hispano, 
Museu de la Ciudad, Madrid Del 23/3 al 23/3. 
 
- C. M. Duarte. Fronteras de no retorno en los 
ecosistemas marinos, Desafíos científicos de la 
investigación marina en el SXXI. Aula del Mar , 
Escuela sobre ciencias y tecnologías marinas 
“Augusto González de Linares 
Santander Del 7/7 al 7/7. 
 
- C. M. Duarte. Cambio Global: Qué nos Depara el 
Futuro?. Cambio Global: Pasa a la Acción. Estació 
Biològica de Doñana, Sevilla Del 11/10 al 11/10. 
 
- C. M. Duarte. Océano y Sociedad en un Planeta 
Camiante. Escuela de Periodismo El País-UAM-
Fundació BBVA, Madrid Del 14/12 al 14/12. 
 
- C. M. Duarte. Interacciones Atmósfera-Océano 
en el Océano Polar. Los Martes del Oceanográfic, 
Oceanográfic, Valéncia, Del 19/12 al 19/12. 
 
- Orfila, A. Wave-current turbulent boundary layer. 
Thne Phil Liu Symposium on environmental Fluid 
Mechanics. Del 11/9 al 13/9. 
 
Congressos: Comunicacions orals 
 
- A. Jordi, J. M. Klinck, G. Basterretxea, A. Orfila 
And J. Tintoré. Shelf-slope exchanges induced by 
baroclinic instability near submarine canyons. 
EGU, Viena. Del 3/4 al 7/4. 
 
- A. Geffen \& B. Morales. Otoliths as clues to hake 
life history. IDEA Workshop. Del 10/5 al 10/5. 
 
- Alvarez-ellacuria, A. , Orfila, A. , Vizoso, R. , 
Tintoré, J. A Rip Current Forecasting System. 
ICCE. International COnference on Coastal 
Engineering. Del 1/9 al 9/9. 
 
- Hendriks, Iris. Evidence for direct particle 
trapping in seagrass meadows. ISBW7. Del 10/9 al 
16/9. 
 
- Hernandez-Garcia, Emilio. Networks of genetic 
relationship between clonal plants. Dynamics on 
Complex Networks and Applications (DYONET06 
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2nd week Seminar), Dresden, Alemania. Del 28/2 
al 28/2. 
 
- Hidalgo, Manuel, Tomás, Javier; Morales-nin, 
Beatriz. Aplicabilidad de la composición isotópica 
en otolitos al estudio de procesos de reclutamiento 
bajo un regimen estable de temperaturas: el caso 
de la merluza europea (Merluccius merluccius) en 
Baleares. XIV SIEBM, Barcelona. Del 11/9 al 15/9. 
 
- Hidalgo, Manuel; Morales-nin, B;. Seasonal and 
short spatial patterns in European hake 
(Merluccius merluccius, L) recruitment process at 
the Balearic Sea: the role of environment 
distribution and condition. IDEA Workshop: 
Wrapping up of the Idea Project. International 
Workshop on environment, demersal resources 
and fisheries. Del 10/5 al 10/5. 
 
- Jordà, G. An approach to couple wave-current 
modelling off the Catalan continental shelf. 13th 
WISE (Waves in Shallow Enviroments) Meeting . 
Venice (Italia). Del 23/4 al 27/4. 
 
- Jordà, G. Los modelos numéricos en 
oceanografía . . . ¡ no son perfectos !. 5a Asamble 
Hispano-Portuguesa de geodesia y geofísica. Del 
30/1 al 3/2. 
 
- Montserrat, Sebastia; Marcos, Marta; Moranta, 
Joan; Morales, Beatriz. A mesoscale index to 
describe theregional ocean circulation around the 
Balearic Islands. Its impact on the population 
dynamics of demersal fishery resources. 
Euroceans, Nantes. Del 21/2 al 21/2. 
 
- Simarro, G. , Orfila, A. , Liu, P. L. -f. Nearshore 
sandbar migration. ICCE. Interanational 
conference in Coastal Engineering, San Diego. 
CA. Del 1/9 al 9/9. 
 
- Padrón, B. And Traveset, A. Efecto de la 
introducción de especies exóticas sobre 
interacciones mutualistas en ecosistemas 
insulares. VII Congreso de la Asociación Española 
de Ecologia Terrestre-. Juliol . 
 
- Traveset, A. Consecuencias ecológicas y 
evolutivas de la pérdida de dispersores. Taller 
Interacciones Mutualistas entre plantas y 
animales. Su papel en el mantenimiento de la 
biodiversidad. La Habana (Cuba). Juliol. 
 
- Traveset, A. And Valido, A. Consecuencias 
ecológicas y evolutivas de la pérdida de 
dispersores: el caso de Cneorum tricoccon 
(Cneoraceae) en las Islas Baleares. VII Congreso 
de la Asociación Española de Ecologia Terrestre 
en LISBOA (conjuntamente con la de la 
Asociación Portuguesa).  Juliol 
 
- Traveset, A. Et Al. Performance of invasive plant 

species across Mediterranean islands. 4th 
European Conference on Biological Invasions 
“NEOBIOTA – From Ecology to Conservation. 
Viena (Austria). Septembre 
 
Congressos: Pòster 
 
- Ferrer, M. I. ; Jordi, A. ; Vizoso, G. ; Basterretxea, 
G. ; Casas, B. ; Ruiz, M. ; Garau, B. ; Álvarez, A. ; 
Álvarez, E. ; Rodríguez, I. ; Onken, R. ; Tintoré, J. 
Sub-basin scale operational system in the Balearic 
Sea. EGU General Assembly 2006 European 
Geosiciences Union. Del 2/4 al 7/4. 
 
- G. Jordà, D. Gomis. Numerical study of the 
Western Alborán Gyre genesis and migration. 
European Geosciences Union,  
Viena (Austria). Del 4/4 al 7/4. 
 
- Herrada, E. A. ; Tessone, C. R. ; Eguíluz, V. M. ; 
Hernández-garcía, E. ; Duarte, C. M. Scaling 
properties of intraspecific and interspecific 
phylogenies in the tree of life. MEDYFINOL’06: XV 
Meeting on Nonequilibrium Statistical Mechanics 
and Nonlinear Physics.  
Mar del Plata, Argentina,. Del 4/12 al 8/12. 
 
- Herrada, E. A. ; Eguíluz, V. M. ; Hernández-
garcía, E. ; Duarte, C. M. Scaling properties of 
intraspecific and interspecific phylogenies in the 
tree of life. FisEs2006,  XIV Reunió de Física 
Estadística (Granada). Del 14/9 al 16/9. 
 
- Rozenfeld, A. ; Eguíluz, V. E. ; Hernández-
garcía, E. ; Matías, E. ; Duarte, C. M. ; Arnaud-
haond, S. Network Approach to the Genetic 
Structure of Clonal Plants. IV Jornades de la Xarxa 
Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-Temporal 
Selforganization (Barcelona). Del 1/2 al 3/2. 
 
- Rozenfeld, A. F. ; Arnaud-haond, S. ; Hernández-
garcía, E. ; Eguíluz, V. M. ; Matías, M. A. ; Serrão 
E. ; Duarte, C. M. Genetic similarity networks in 
clonal plant populations. FisEs2006, XIV Reunió 
de Física Estadística (Granada). Del 14/9 al 16/9. 
 
- Padrón, B. And Traveset, A. Efecto de la 
introducción de especies exóticas sobre 
interacciones mutualistas en ecosistemas 
insulares.  
VII Congreso de la Asociación Española de 
Ecologia Terrestre. Julio 
 
- Rodríguez-pérez And Traveset, A. Dinámica 
poblacional de un endemismo balear amenazado 
de extinción, Daphne rodriguezii 
(Tthymelaeaceae) 
VII Congreso de la Asociación Española de 
Ecologia Terrestre. Juliol 
 
- Royo, L. , Traveset, A. Servera, J. , Riddiford, N. 
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\& Rico, L. Estudio del sistema playa-duna en Es 
Comú de Muro (Parque Natural de s’Albufera) 
como ejemplo de la Gestión Integrada de la Zona 
Costera. Congreso Tècnic de conservación de 
fauna y flora silvestres "El Rumbo del Arca"  
Organitzat per la Conselleria de Medi Ambient del 
Govern de las Illes Balears. Pollença (Mallorca). 
Octubre 
 
Congressos: Asistència 
 
- Arrieta, J. ; Duarte, C. ; Jordi, T. ; Hernández-
garcía, E. ; Morales-nin, B. ; Tovar, A. Eur-Oceans 
PIs meeting (Barcelona). Del 15/3 al 16/3. 
 
- Beatriz Morales. Otoltihs as tools to decipher 
individual fish life-history tactics and strategies. 
Ecology of stream fish:State of the art and future 
prospects II, Leon. Del 12/6 al 16/6. 
 
- Duarte, C. M; Agustí, S. ; Marbà, N. ; 
Basterretxea, G. ; Sánchez, M. ; Vaquer, R. ; 
Echeveste, P. ; Martínez, L. ; Bacelar, F. S. ; 
Hernandez-Garcia, E. ; Sintes, T. ; Rozenfeld, A. ;. 
1st Assembly of the Thresholds Integrated Project, 
Madrid. Del 14/2 al 15/2. 
 
- Ferrer Sanz, Maria Inmaculada. ROMS/TOMS 
European Workshop 2006. Del 6/11 al 8/11. 
 
- Hendriks, Iris; Duarte, Carlos. MarBEF GA. in 
Lecce, Italy. Del 8/5 al 11/5. 
 
- Martinez-ribes, Lorena; Basterretxea, Gotzon; 
Arqueros, Laura; Jordi, Antonio; Estrany, Tomeu; 
Aguilò, Jose Maria; Tintorè, Joaquin. Influence of 
wind on floating debris in the Balearic Islands. 
Coastal Environment, Rhodes, Greece. Del 4/6 al 
8/6. 
 
 
ALTRES ACTIVITATS DE RECERCA 
 
 
Reuniós de feina 
 
- Alvarez Amaya, Orfila Jano,. Hidrodinámica 
costera. Esporles. Del 4/5 al 4/5. 
 
- Beatriz Morales. organització Reunió wp2 era-net 
MARINERA. wp2 workshop Del 20/6 al 22/6. 
 
- MORALES-NIN, B.. Reunió inicial Projecte 
MUGIL. Reunió a Dakar. Del 1/11 al 7/11. 
 
- Cañellas Moragues, Bartomeu. Análisis del clima 
marítimo en el Mar Balear: eventos extremos. Del 
9/2 al 9/2. 
 
- D. Joaquín Tintoré Subirana (director de 
l’Imedea). Reunión de presentació de los 

resultados de la experiencia de monitorización 
operacional de oleaje y corrientes en Galicia 
mediante Radar HF. Puertos del Estado, Madrid. 
Del 21/9 al 21/9. 
 
- Ferrer Sanz, Maria Inmaculada; Jordi Ballester, 
Antoni. Reunió ESEOO: Puertos del Estado y INM 
para el establecimiento de ESEOMED. Del 5/9 al 
8/9. 
 
- Ferrer, M. I. Reunió tasca 4. Projecte ESEOO. 
Del 18/4 al 18/4. 
 
- Ferrer, M. I. Cinquena Reunió del Projecte 
ESEOO Santander. Del 21/6 al 23/6. 
 
- Morales Nin, Beatriz. visita al laboratori 
d’ictiologia. Dra. Audrey Geffen Universidad de 
Bergen i Dr. Erlend Moksness IMR (Noruega) han 
estat al laboratori treballant en diversos projectes i 
publicacions conjuntes. Del 2/10 al 12/10. 
 
- Morales-nin, Beatriz. ICES, Copenhague, 
Dinamarca. ICES Working Group in Coastal Zone 
Management. Del 19/4 al 21/4. 
 
- Morales-nin, Beatriz, Hidalgo, Manolo, Sureda, 
Jaume. Reunió final. Reunió final Projecte IBACS  
Cas Jai. Del 6/3 al 8/3. 
 
- Susana Agustí Carlos M. Duarte Antonio Tovar-
sánchez Nona S. R. Agawin. Reunió Projecte 
RODA. Las Palmas de Gran Canaria. Del 23/1 al 
27/1. 
 
- Terrados, Jorge. BIOFUSE Effects of biodiversity 
on the functioning and stability of marine 
ecosystems - European scale comparisons. 
Second Workshop, Viana do Castelo, Portugal. 
Del 12/1 al 14/1. 
 
Campanyes 
 
- Boia oceano-meteorològica. Instal·lació d’una 
boia oceano-meteorològica a la Bahía de Palma. 
Del 4/4 al 4/4. 
 
-. RICUFOS, Cala Millor. Validació sistema de 
predicció de corrents de retorn.  
Alvarez- Ellacuria, A. , Orfila, A. , Casas, B. , 
Cañellas, B. , Balaguer, P  Del 28/2 al 5/3. 
 
- Manteniment SEED. Manteniment dels equips 
instal·lats al Port d’Arenys de Mar. Basterretxea, 
Gotzon; Casas, Benjamín ; Del 15/3 al 16/3. 
 
-.Campanya Praderas FBBVA. Estació 
d’Investigació Costera Far de Ses Salines.  
Duarte, Carlos; Marbà, Núria; Santiago, Rocío; 
Martínez, Regino; Vaquer, Raquel; Sánchez, 
María; Hendricks, Iris; Garcias, Neus. Del 1/5 al 
10/6. 
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- Estudi d’implementació de la directiva marc de 
l’aigua a Balears: Avaluació de la qualitat 
ambiental de les masses d’aigua costaneres 
utilitzant indicadors i índex biològics Eivissa i 
Formentera.  
Participants: Juan Serón Aguirre, Neus Garcias 
Bonet, Núria Marbà.Del 28/8 al 8/9 
 
- Estudi d’implementació de la directiva marc de 
l’agua a Balears: Avaluació de la qualitat 
ambiental de les masses d’aigua costaneres 
utilitzant indicadors i índex biològics Menorca.  
Participantes: Juan Serón Aguirre, Rocío 
Santiago, Regino Martínez.  Del  2/10 al 7/10. 
 
-. SUBSIDIES costa de Australia Occidental, 
Participants IMEDEA: Carlos M. Duarte y Susana 
Agustí. Del 29/10 al 2/12 
 
-. Eddies 2006, Oceà Indic  
Participants IMEDEA: Moria Llabrés 
Del 2/05 al 27/05 
 
-. Thresholds 2006 
Participants IMEDEA: Carlos M. Duarte, Susana 
Agustí, Antonio Tovar, Jesús M. Arrieta, Sebastién 
Lasternas, Pedro Echeveste, Raquel Vaquer.  
Del 5/7 al 6 /7. 
 
-. RODA I, Atlàntic Subtropical, B/O Hespérides,. 
Cap de Campanya, Javier Arístegui.  
Participants IMEDEA: Carlos M. Duarte, Susana 
Agustí, Antonio Tovar, Jesús M. Arrieta,  
Sebastién Lasternas, Pedro Echeveste, Natalia 
Carrillo, Rocío Santiago, Regino Martínez 
Del 8/8 al 3/9. 
 
-. PAPUA 2006. Pacífic Tropical. B/O Kilo Mohana, 
Univ. Hawaii, EEUU.  
Participants IMEDEA: María Ll. Calleja. 
Del 5/10 al 15/10 y Del 18/10 al 24/10. 
 
-. ARCTOS 2006, Àrtic, B/O Jan Mayen, Univ. 
Tromsø, Noruega..  
Participants IMEDEA: Raquel Vaquer. 
Del 5/11 al 20/11 
 
 
ACTIVITATS DOCENTS I DE 
DIVULGACIÓ  
 
 
Seminaris 
 
- Amy Diedrich (Departament of Marine Affairs. 
University of Rhode Island). "Common Goals for 
Tourism and Integrated Coastal Zone 
Management". 19/5.  
 
- Carlos Lay. Ecología litoral. Gestión de sistemas 

dunares: Técnicas y experiencias de revegetación. 
20/3.  
 
- Cristina Alonso. “Análisis de modelos ecológicos 
y recuperación inducida de praderas de Posidonia 
oceanica en el ámbito de Ibiza y Formentera”. 2/6.  
 
- D. Rafael Sardá del CSIC de Blanes. “Del 
conocimiento del medio a la Gestión Sostenible 
del Territorio”. 19/12.  
 
- David Hyrenbach, School of Aquatic and Fishery 
Sciences University of Washington. Satellite 
tracking of Black-footed Albatross (Phoebastria 
nigripes): oceanographic and conservation 
implications. 2/11.  
 
- Doctor Nils Volkenborn, Alfred Wegener Institute 
for Polar and Marine Research (Alemanya). Lord 
of the sands: Ecosystem engineering by the 
lugworm Arenicola marina in intertidal sand 
revealed by a large scale exclusion experiment. 
12/4.  
 
- Dr. Adolfo Uriarte (AZTI-Tecnalia). Ciencia y 
gestión sostenible: implementación de Directivas 
europeas (agua y hábitat) y GIZC basadas en el 
conocimiento. 12/1.  
 
- Dr. Fernando Mendez. Universidad de Cantabria. 
Desarrollo de metodologías para el análisis de 
tendencias del clima marítimo: efectos del cambio 
climático en el litoral español. 24/1.  
 
- Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz i Marisa Pérez 
Cayeiro. Estado actual de la Gestión Integrada de 
la Zona Costanera en España y, en particular, en 
Andalucía. 26/5.  
 
- F. Bartumeus (Centre d'Estudis Avançats de 
Blanes (CEAB-CSIC)). Lévy walks as adaptive 
random search strategies. 31/1.  
 
- Fernando Méndez. Universidad de Cantabria. 
Metodologias para el estudio de detalle de un 
tramo del litoral: aplicación al transporte de 
sedimentos, a la agitación en el interior de una 
dársena y a la cota de inundación. 6/2.  
 
- Javier Ruiz Segura del Instituto de Ciencias del 
Mar de Andalucía (ICMAN-CSIC). “La cosecha del 
mar: Interacción hombre-ecosistema en un 
universo de escalas”. 20/11.  
 
- M. Louzao. Variabilidad del tamaño del huevo en 
la pardela balear. 26/1.  
 
- Rebecca Aspden, St. Andrews University. 
Biogenic mediation of sediment dynamics in 
coastal systems. 7/3.  
 
- Stefano G. A. Phylogenetic studies in the brown 
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algae with emphasis on the genus Cystoseira 
(Fucales). 20/6.  
 
- Timothy D. Sherman (University of South 
Alabama). Labyrinthula-mediated pathogenesis of 
seagrasses and factors mediating susceptibility. 
18/7. 
 
- Anna Jakobsson. Impact of invader species on 
native plants mediated through pollen transfer. 
13/12.  
 
Cursos i seminaris impartits en altres Centres 
 
- Duarte, Carlos. M. Professor en el Master en 
Gestión de Espacios Naturales Protegidos. 
Universidad Autónoma de Madrid. Març 2006. Del 
1/3 al 31/3. 
 
- Duarte, C. M. Fronteras de no retorno en los 
ecosistemas marinos, desafíos científicos de la 
investigación marina en el siglo XXI. Aula del Mar, 
Escuela sobre ciencieas y tecnologías marinas 
“Augusto Gonzalez de Linares” Santander. Del 7/7 
al 7/7. 
 
- Duarte, C. M. Comparative analysis of marine 
microbial ecology: micro-meso and macrocossm 
experiments. Aguron Course of Microbial 
Oceanography, University of Hawaii, Honolulu. Del 
23/7 al 23/7. 
 
- Duarte, C. M. Deconstructing the Carbon Budget 
of the Ocean: paradigms and Aesthetics at Play. 
Aguron Course of Microbial Oceanography, 
University of Hawaii, Honolulu. Del 24/7 al 24/7. 
 
- Duarte, C. M. The Role of Publication in the 
Scientific Process. Aguron Course of Microbial 
Oceanography, University of Hawaii, Honolulu. Del 
22/7 al 27/7. 
 
- Morales Nin, Beatriz. Contaminación marina y 
degradación de costas. Master en la Fundación 
Escuela de negocios de Andalucía. Del 2/5 al 2/5. 
 
- Orfila, A. Oceanografía: La última frontera. Fira 
de la Ciència de les Illes Balears. Del 11/5 al 11/5. 
 
 
Estàncies i activitats realitzades en altres 
centres (assist. a cursos, ...) 
 
- Beatriz Morales-nin. Mugil (INCO-CT-2006-
026180) kick off meeting. IRD Dakar Senegal. Del 
1/11 al 6/11. 
 
- Beatriz Morales-nin. Universidad de Bergen 
Noruega. Del 20/11 al 25/11. 
 
- C. M. Duarte. Universidad Wester Australia. 
Australia. Del 19/10 al 4/12. 

 
- Ferrer Sanz, Maria Inmaculada Jordà, G. Coastal 
dynamics modeling, Toulon, France. Del 10/9 al 
16/9. 
 
- Hidalgo Roldán, Jose Manuel. Towards 
ecosystem oceanography. Identification and 
modelling of controls in marine ecosystems 
Dragerup field station, Denmark. Del 17/6 al 28/7. 
 
- Hidalgo, Manuel. Towards ecosystem 
oceanography: identification and modelling of 
controls in marine ecosystems. Del 18/6 al 28/6. 
 
- Hidalgo, Manuel. Structured marine populations: 
ecology, genetics, oceanography and statistical 
modelling - the Skagerrak cod as a case study. 
Reaseach Station of Flodevigen, His, Norway. Del 
23/7 al 28/7. 
 
- Martinez-ribes, Lorena. Workshop on statistical 
package R, Drobak, Noruega. Del 19/9 al 23/6. 
 
- Núria Marbà, María Sánchez, Lorena Martínez. 
Workshop on Stastistical detection of Ecological 
Thresholds. University of Oslo field station 
(Droback). Del 18/9 al 21/9. 
 
- Orfila, A. Cornell University, Ithaca. NY. 
International research network. Del 30/7 al 13/9. 
 
- Orfila, A. ETS Ingenieros de Caminos. 
Universidad de Castilla la Mancha. Projecte 
PACO. Paralelización Avanzada de Códigos 
Oceanográficos. Del 14/2 al 19/2. 
 
Altres activitats 
 
- Beatriz Morales. Los peces pelágicos 
migradores:problemática de un recurso 
compartido. Cicle conferències de L´Oceanografic 
Universidad de Valencia. Del 16/5 al 16/5. 
 
- MORALES-NIN, B.. Entrevista IB3 radio. 
Entrevista sobre l’impacte de la pesca recreativa 
Del 10/1 al 10/1. 
 
- MORALES-NIN, B.. Presentación de l’IMEDEA 
en la Reunió CSIC-DFO Canada. Del 14/9 al 14/9. 
 
- MORALES-NIN, B.. UIB. Membre tribunal tesis 
Maite Louzao. Del 31/10 al 31/10. 
 
- Beatriz Morales-nin. representació MEC. Reunió 
de la era-net AMPERA. Del 13/7 al 13/7. 
 
- Beatriz Morales-nin. Presidència. Reunió CCC 
Vigo. Del 25/10 al 25/10. 
 
- Beatriz Morales-nin. Participació en 1ª Jornadas 
Cientifico Técnicas de lucha contra la 
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Contaminación:Vulnerabilidad de la costa frente a 
vertidos maritimos. Del 26/10 al 27/10. 
 
- Beatriz Morales-nin. Presidència. CCC Madrid. 
Del 12/12 al 12/12. 
 
- Beatriz Morales-nin.  Panel de Agroalimentación 
y Pesca FECYT diseño nuevo Pla Nacional. Del 
20/12 al 20/12. 
 
- Beatriz Morales-nin. Presidenta tribunal 
oposicions CSIC. Tribunal 311 madrid. Del 13/11 
al 17/11. 
 
- Beatriz Morales-nin. Coloquio cientifico 10 años 
buque Thalassa. IFREMER, Brest (Francia). Del 
5/12 al 5/12. 
 
- Beatriz Morales-nin. SESAME kickoff meeting. 
HCMR Atenas grecia. Del 28/11 al 6/12. 
 
- Carlos Duarte. Conferència: " El paradigma 
cambiante del papel del océano en el ciclo global 
de Carbono". Facultad de Ciencias del Mar, 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Del 
26/1 al 26/1. 
 
- Duarte, Carlos M. Presidència de la American 
Society of Limnology and Oceanography (ASLO). 
Del 1/6 al 30/6. 
 
- Morales Nin, Beatriz. Secretària Tribunal Tesis 
Doctoral de A. Carbonell (IEO) a la UIB. Del 17/3 
al 17/3. 
 
- Morales Nin, Beatriz. visita al laboratori ictiologia. 
El Dr. R. Gonzáles-Quirós del CIFAP el Toruño ha 
realitzat una estància per aprendre els métodos de 
datació de l’edat de varies espècies. Del 16/10 al 
20/10. 
 
- Duarte, Carlos. M. Conferència " Cambio Global: 
¿Qué nos depara el futuro?". Ciencia y Sociedad 
X. Enigmas por resolver. Fundación Santander-
Central-Hispano, Museo de la Ciudad, Madrid. 
Del 23/3 al 23/3. 
 
Tesis doctorales 

Eva moragues “Flora alóctona de las Islas 
Baleares. Ecología de dos especies invasoras: 
Carpobrotus edulis y Carpobrotus aff. 
Acinaciformis” 24/03/2006.  
Director: Anna Traveset, Hipolito Medrano. 
 
Antoni Jordi Ballester “Circulation of the coastal 
ocean and shelf slope exchanges” 06/10/2006 
Director: Joaquin Tintoré. 
 
Pedro Joaquín Vélez, “Vertical velocities at an 
ocean front” 26/04/2006  
Director: Joaquin Tintoré 

 
Maite Louzao Arsuaga “ Conservation biology of 
the critically endangered Balearic shearwater 
breeding colonies and marine foraging grounds” 
Director: Daniel Oro de Rivas. 
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DEPARTAMENT DE FÍSICA 
INTERDISCIPLINÀRIA 
 
 
Director del Departament 
 
Maximino San Miguel Ruibal 
 
 
Investigadors de plantilla 
 
Salvador Bal·le, TU UIB 
Montserrat Casas, CU UIB 
Pere Colet, Profesor Investigación CSIC 
Víctor M. Eguiluz, Científico Titular CSIC 
Emilio Hernández-García, Profesor 
Investigación CSIC 
Cristóbal López, Profesor Contratado Dr. UIB 
Manuel Matías, Investigador Científico CSIC 
Claudio Mirasso, TU UIB 
Oreste Piro, TU UIB 
Maxi San Miguel, CU UIB 
Llorenç Serra, TU UIB 
Tomàs Sintes, TEU UIB 
Raúl Toral, CU UIB 
 
 
Contractats postdoctorals 
 
Juan José Cerdá, Ajudant de Universidad UIB 
Damià Gomila, Profesor Ajudant Doctor UIB 
Julien Javalo yes, Contrato Juan de la Cierva 
Josep Mulet, Contrato postdoctoral I3P CSIC 
Simone Pigolotti, Contrato postdoctoral I3P 
CSIC 
Alejandro F. Rozenfeld, Contrato Postdoctoral 
MEC 
Alessandro Sciré, Contrato Ramón y Cajal 
Federico Vazquez, Contrato Projecte CONOCE2 
Roberta Zambrini, Contrato Ramón y Cajal 
 
 
Contractats i  Becaris predoctorals 
 
Pau Amengual, Beca Govern Balear 
Xavier Castelló, Beca Govern Balear 
Yanne Chembo. Beca Govern Balear 
Marzena Ciszak, Beca Govern Balear 
Iacyel G. da Silva. Beca Govern Balear 
Juan Carlos González-Avella, Beca MEC-FPI, 
Projecte CONOCE2 
Alejandro Herrada, Beca Govern Balear 
Adrián Jacobo, Beca MEC-FPU 
Niko Komin, Beca CE, Projecte BIOSIM 
Antonio Pérez López, Beca Govern Balear 
Antonio Pérez Serrano, Beca CE, Projecte 
IOLOS 
Sarah K. Reilly, Programa Sócrates, Trinity 
Collage, Dublin 
Pedro A.Sanchez, Beca Projecte PIF-CSIC 
HIELOCRIS 
Flora Souza Bacelar, Beca CE, Projecte 
THRESHOLDS 
Claudio J. Tessone, Beca MEC-FPI Projecte 
SINFIBIO 
Raúl Vicente, Beca MEC-FPI, Projecte 
SINFIBIO 

Francesco Visconti, Beca MEC-FPI, Projecte 
CONOCE2 
 
 
Personal tècnic i de recolzament 
 
Alexandra Casanovas, gestión de Projectes 
Rubén Tolosa, Tècnic informático 
 
 
Visitants 
 
 Sabàtics i  professors visitants 
Mario Cosenza, Universidad de los 
Andes,Venezuela 06/06 
Jan Danckaert, Universiteit Brussel, Bélgica. 
Julio y Desembre 2006 
Wojcek Korneta, Universitat Técnica de Radom, 
Polonia. Julio a Agosto y Desembre 2006 
José Roberto Iglesias, Instituto de Física, Porto 
Alegre, Brasil. Juny 2006 
Gordon Pipa, Frankfurt Institute for Advanced 
Studies. Octubre-Desembre 2006 
Dietrich Stauffer, University of Cologne, 
Alemania. Febrer 2006 
Angel Plastino, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. Del 15 de Juny al 31 de Julio 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             DEPARTAMENT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA 

LÍNIES DE RECERCA 
 
 

• Sistemes complexes: Física Estadística 
i No Lineal 

 
• Òptica No Lineal i Dinàmica de  

dispositius optoelectrònics 
 

• Informació quàntica i Nanociència 
 

• Dinàmica de fluids,  Biofluids i fluids 
geofísics 

 
• Biofísica i fenòmens no lineals en 

Ecología i Fisiología  
 

• Dinámica i Fenòmens colectius de 
sistemes socials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             DEPARTAMENT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA 

PROJECTES 
 
 
Finançats per la Comissió Europea 
 
 
“BIOSIM: Biosimulation, a new tool in drug 
development” (LSHB-CT-2004-005137) 
Network of Excellence del 6th EC Framework 
Programme en la prioridad “Genomics and 
Biotechnology of Health”. Coordinador Erik 
Mosekilde (Technical University Denmark). 
Investigador principal: R. Toral. (2005-2008). 
Pressupost: 217.000 € 
 
"IOLOS: Integrated Optical Logic and 
Memory using Ultra-fast Micro-ring Bistable 
Semiconductor Lasers STREP dentro del 
programa Information Society Technologies de 
la Comisión Europea. IST-2005-34743. 
Investigador principal A.Scirè (2006-2009). 
Pressupost: 91.000 € 
 
“PICASSO: Photonic Integrated Components 
Applied to Secure Chaos Encoded Optical 
communication systems'' STREP dentro del 
programa Information Society Technologies de 
la Comisión Europea. IST-2005-34551 
Investigador Principal: Claudio R. Mirasso 
(2006-2009). Pressupost: 250.000 euros. 
 
“PATRES: Pattern Resilience” FP6-2005-
NEST-Path-043268 del Programa "NEST: New 
Emerging Science and Technology. Call on 
Tackling Complexity”. Investigador Principal: M. 
San Miguel (2007-2009). Pressupost: 232.670 € 
 
“EDEN: Ecological Diversity and 
Evolutionary Networks” FP6-2005-NEST-
Path-043251 del Programa "NEST: New 
Emerging Science and Technology. Call on 
Tackling Complexity”. Coordinador europeu i 
Investigador Principal: E. Hernández-García 
(2007-2009). Pressupost UFI: 305.276 € 
 
“GABA: Global Approach to Brain Activity: 
From Cognition to Disease” FP6-2005-NEST-
Path-043309 del Programa "NEST: New 
Emerging Science and Technology. Call on 
Tackling Complexity”. Coordinador europeo: J. 
García-Ojalvo. (2007-2009). IP Subcontrate de 
la Universitat Politècnica de Catalunya: C. 
Mirasso. Pressupost: 50.000 € 
 
“PHYSBIO: Interactive training and research 
in nonlinear science from physics to 
biology”, MSCF-CT-2004-013119. Coordinador 
europeo: A. Buka (Budapest, Hungria) (2005-
07). Investigador Principal: R. Toral. 
Pressupost: 137.917 € 
 
"Physics of Risk". European COST ACTION 
P102. (2003-2007). Representante español en 
el Steering Committee: M. San Miguel. 
Coordinador: P. Richmond (Trinity, Dublin, 
Irlanda). 
 

“ONCE-CS. Open Network of Centres of 
Excellence in Complex Systems” Network de 
la Priorida 2 “Information Society Technologies”. 
Future and Emerging Technologies. (2005-
2008). (FP6-IST-3-015539). Investigador 
principal: M. San Miguel.  
 
“THRESHOLDS: Thresholds of 
environmental sustainability” Projecte 
Integrado del 6th EC Framework Programme en 
la prioridad “Global Change and Ecosystems”. 
Coordinador Europeo: C. Duarte (RECURSOS 
NATURALS -IMEDEA). Científico responsable 
del work-package S2WP1 'regime modelling': E. 
Hernández-García. (2005-2008). Pressupost 
UFI: 126.225 € 
 
“EUR-OCEANS: European Network of 
Excellence for Ocean Ecosystems Analysis”. 
Número de Contrato 511106-2, 6th FP CE, 
prioridad “Global Change and Ecosystems” 
(Investigador principal: C.M. Duarte, RRNN-
IMEDEA). Investigadors implicats: E. 
Hernández-García, C. López y F. Visconti. 
(2005-2008). 
 
“MARBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem 
Function”. European Network (6FP) 
(2004-2009) (IP: C. M. Duarte, RRNN-IMEDEA). 
Investigadors Implicats: T. Sintes i 
A. Rozenfeld. 
 
 
Finançats pel Govern Central 
 
“CONOCE2: Cooperación y fenómenos no 
lineales en sistemas complejos extendidos” 
(FIS2004-00953) (2004-2008). Projecte del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador 
principal: M. San Miguel. Pressupost: 302.500 € 
 
“FCESCFB: Fenómenos emergentes en 
redes biológicas con interacciones 
complejas” (FIS2004-05073-C04-04) (2004-
2006). Projecte del Ministerio de Educación y 
Ciencia Investigador principal: R. Toral. 
Pressupost: 24.400 € 
 
“Dinámica y sincronización de láseres de 
semiconductor y aplicaciones” (TEC2005-
07799-C02-01/MIC) (2005-2006). Investigador 
Principal: C. Mirasso. Pressupost: 15.000  € 
 
“PhoDeCC: Dispositivos Fotónicos para 
Comunicaciones Basadas en Caos”.  
TEC2006-10009/MIC dentro del Pla Nacional 
de Tecnologías Electrónica y de las 
Comunicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia  Investigador principal: Pere Colet. 
(2006-2009). Pressupost: 59.000 € 
 
“SICOFIB: Sistemas complejos entre la 
Física y la Biología” (FIS2006-09966) 
Investigador Principal: Manuel Matías (2006-
2007). Pressupost 18.150 € 
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"Información cuántica y dinámica electrónica 
en nanoestructuras" FIS2005-02796 
(MEC) (2005-2008). Investigadors implicados: 
M. Casas (IP), Ll.Serra. Pressupost: 
104.762€. 
 
"Aplicaciones de la física estadística y no -
lineal a la economía y ciencias sociales" 
Red Temática MEC FIS2004-22008-E, FIS2005-
25318-E (2005-07). Investigador 
principal: A. Díaz-Guilera (Barcelona). 
Participan: M. San Miguel, R. Toral, V. 
M.Eguiluz. 
 
“Leyes de Escala y Topología de redes 
funcionales cerebrales”. Acción Especial 
BFM-2002-12792-E (2004-2006). Investigador 
principal: Víctor M. Eguíluz. Pressupost: 6.000€  
 
“Física del Riesgo”. Acción Especial FIS2004-
22783-E MEC vinculada con COST P10 
(2005-06). Investigador principal: A. Sánchez (U. 
CarlosIII). Pressupost: 9.000 €. 
Participan: M. San Miguel, R. Toral, V. M. 
Eguiluz. 
 
"Red Temática de Optica Cuántica y No 
Lineal". Acción Complementaria del MEC: 
FIS2005-24371-E. Participan: Maxi San Miguel, 
Pere Colet, Claudio R. Mirasso, Salvador 
Balle, Alessandro Scire, Roberta Zambrini, 
Damiá Gomila. Pressupost primera anualitat 
(maig 2006-abril 2007): 24.000 euros. 
 
 
Finançats pel CSIC: Intramurals 
 
“Crecimiento cristalino y química de 
películas de hielo en condiciones extremas 
(HIELOCRIS). SubProjecte UFI: Modelado y 
caracterización del crecimiento y la 
morfología de películas de hielo” 
(200530F0052) (2005-2007)  Projecte PIF del 
CSIC. Investigador principal: Oreste Piro. 
Pressupost UFI: 43.500€    
 
“OCEANTECH: Herramientas avanzadas 
para el estudio de la dinámica oceánica y la 
gestión medio-ambiental” (2007-2008) 
Projecte PIF del CSIC. Investigador principal 
per la UFI: C. López. Pressupost UFI: 50.000€      
 
 
Finançats per altres entitats 
 
"Grupo de investigación competitivo de 
Física Interdisciplinar". PCTIB-2005GC4-05. 
Govern Balear (2006-2008) Investigador 
Principal: Maxi San Miguel.Pressupost: 48.000€ 
 
"Luz cuántica en microdispositivos" (2007-
2008) Projecte finançat per la Comunidad 
Autónoma de les Illes Balears. Investigador 
Principal: R. Zambrini. Pressupost 33.000 € 
 
 

 
"Estados entrelazados y puertas cuánticas" 
Projecte bilateral  2005AR0004 CSIC-CONICET 
(Argentina) (2006-2007). Investigador Principal: 
M. Casas  
 
"Dinàmiques No Lineals d'Autoorganització 
Espai-temporal." Xarxa Temàtica  2004XT 
00013 de la Generalitat de Catalunya (2005-
2006). Coordinador: Jordi Garcia Ojalvo. 
Investigador Principal UFI: R. Toral 
 
"STOCHDYN: Stochastic Dynamics. 
Fundamentals and Applications".  
Participació. Programa de la European Science 
Foundation. (2002-2007) 
  
"Dynamics on Complex Networks and 
Applications" (DYONET06), Seminario y 
Workshop: Dresden, 6 Febrer – 3 Març, 2006. 
Coordinadores científicos: J. Kurths, M. A. 
Matías, y A. E. Motter. Pressupost: 60.000€ 
(Max-Planck Institute for the Physics of 
Complex Systems, Alemania) 
 
"Dynamical systems approach to ocean 
transport". Acción Integrada Hispano-Alemana 
del MEC, HA2003-0146. (2004-2006). 
Investigador principal (Alemania): J. Kurths 
(University of Potsdam). Investigador principal 
del grupo español: E. Hernández-García. 
Pressupost (parte española): 10.608 € 
  
"Dynamics of nonlinear units that interact 
through complex networks". Acció Integrada 
Hispano-Alemana del MEC, HA2003-0077. 
(2004-2006). Investigador principal (Alemania): 
S. Bornhold (University of Leipzig). Investigador 
principal del grupo español: V. M. Eguíluz. 
Pressupost (parte española): 10.608 €  
 
"Chaos synchronization and on/off phase 
shift keying encryption" Acció Integrada 
Hispano-Alemana del MEC, HA2005-0051. 
(2006-2007). Investigador principal (Alemanya): 
H. J. Wuensche. Investigador principal del grup 
espanyol: C. Mirasso. Pressupost: 10.000 € 
 
"Chemical or biologically interacting 
substances transported by chaotic flows". 
Acció Integrada Hispano-Italiana del MEC, 
HI2004-0144. (2005-2006). Investigador 
principal (Itàlia): A. Vulpiani (University of Rome-
La Sapienza). Investigador principal del grupo 
espanyol: C. López. Pressupost (parte 
española): 10.820 €  
 
Grupo de Investigación coherente y muy 
competitivo de Física Atómica, Molecular y 
Nuclear, PCTIB-2005GC3-02. Govern Balear 
(2006-2008). Participan: M. Casas (IP), 
Ll.Serra. Pressupost: 36.000 €. 
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 PUBLICACIONS 
 
Artícles en revistes internacionals SCI 
 
-. Quasi-Intrinsic Angular Momentum and the 
Measurement of Its Spectrum.  
Zambrini, Roberta; Barnett, Stephen M. 
Physical Review Letters, 96, 113901 (1-4) 

-. Zero-lag long-range synchronization via 
dynamical relaying.  
Fischer, Ingo; Vicente, Raul; Buldu, Javier; Peil, 
Michael; Mirasso, Claudio R.; Torrent, M.C.; 
Garcia-Ojalvo, Jordi 
Physical Review Letters, 97, 123902(1-4) 

-.  Passive Mode Locking of Lasers by Crossed-
Polarization Gain Modulation.  
Javaloyes, Julien; Mulet, Josep; Balle, Salvador 
Physical Review Letters, 97, 163902 (1-4) 

-. Diversity-induced resonance.  
Tessone, C.J.; Mirasso, C.R.; Toral, R.; Gunton, 
J.D. 
Physical Review Letters, 97, 194101 (1-4) 

-. Synchronization of extended chaotic systems 
with long-range interactions: an analogy to Lévy-
flight spreading of epidemics.  
Tessone, Claudio Juan; Cencini, Massimo; 
Torcini, Alessandro 
Physical Review Letters, 97, 224101 (1-4) 

-.  Ordering dynamics with two non-excluding 
options: bilingualism in language competition.  
Castelló, Xavier; Eguíluz, Victor M.; San Miguel, 
Maxi 
New Journal of Physics, 8, 308 

-. Clone size distributions in networks of genetic 
similarity.  
Hernandez-Garcia, E.; Rozenfeld, A.F.; Eguiluz, 
V.M.; Arnaud-Haond, S.; Duarte, C.M. 
Physica D, 214, 166-173 

-. Analysis of attachment models for directory 
and file trees.  
Klemm, Konstantin; Eguiluz, Victor M; San 
Miguel, Maxi 
Physica D, 214, 149-155 

-. Optical response of two-dimensional few-
electron concentric double quantum rings: A 
local-spin-density-functional theory study.  
Malet, F.; Pi, M.; Barranco, M.; Lipparini, E.; 
Serra, Ll. 
Physical Review B, 74, 193309 (1-4) 

-. Time delay in the Kuramoto model with 
bimodal frequency distribution.  
Montbrió, Ernest; Pazó, Diego; Schmidt, Jürgen 
Physical Review E, 74, 056201 (1-5) 

-. Dynamics on Complex Networks and 
Applications.  

Motter, Adilson E.; Matías, Manuel A.; Kurths, 
Jürgen; Ott, Edward 
Physica D, 214, vii-viii 

-. Noise-induced inhibitory suppression of 
frequency-selective stochastic resonance.  
Tessone, C.J.; Ullner, E.; Zaikin, A.A.; Kurths, J.; 
Toral, R. 
Physical Review E, 74, 046220 (1-9) 

-. Synchronization by dynamical relaying in 
electronic circuit arrays.  
Gomes Da Silva, Iacyel; Buldú, Javier M.; 
Mirasso, Claudio R.; García-Ojalvo, Jordi 
Chaos, 16, 043113 (1-7) 

-. Fano-Rashba effect in a quantum wire.  
Sánchez, David; Serra, Llorenç 
Physical Review B, 74, 153313 (1-4) 

-. Synchronization Properties of Two Coupled 
Multisection Semiconductor Lasers Emitting 
Chaotic Light.  
Pérez,Toni; Radziunas, Mindaugas; Wunsche, 
Hans-Jurgen; Mirasso, Claudio R.; 
Henneberger, Fritz 
IEEE Photonics Technology Letters, 18, 2135-
2137 

-. Bunching-induced asymmetry in degenerate 
four-wave mixing with cold atoms.  
Gattobigio, G.L.;Michaud, F.; Javaloyes, J.; 
Tabosa, J.W.R.; Kaiser, R. 
Physical Review A, 74, 043407 (1-7) 

-. Optimized multicanonical simulations: A 
proposal based on classical fluctuation theory.  
Viana Lopes, J.; Costa, Miguel D.; Lopes dos 
Santos, J.M.B.; Toral, R. 
Physical Review E, 74, 046702 (1-9) 

-. Kinematic studies of transport across an island 
wake, with application to the Canary islands.  
Sandulescu, M; Hernández-García, E; López, C; 
Feudel, U 
Tellus A, 58, 605-615 

-. Experimental Study of the Transitions between 
Synchronous Chaos and a Periodic Rotating 
Wave.  
Sánchez, Esteban; Pazó, Diego; Matías, Manuel 
A. 
Chaos, 16, 033122 (1-10) 

-. The effects of Stress, Temperatue and Spin 
Flips on Polarization Switching in VCSELS.  
Van der Sande, Guy; Peeters, Michael; 
Veretennicoff, Irina; Danckaert, Jan; 
Verschaffelt, Guy; Balle, Salvador 
IEEE Journal of Quantum Electronics, 42, 896-
904 

-. Spin-orbit effects in GaAs quantum wells: 
Interplay between Rashba, Dresselhaus, and 
Zeeman interactions.  
Lipparini, E.; Barranco, M.; Malet, F.; Pi, M.; 



                                             DEPARTAMENT DE FÍSICA INTERDISCIPLINÀRIA 

Serra, Ll. 
Physical Review B, 74, 115303 (1-12) 

-. Truels, or survival of the weakest.  
Amengual, P.; Toral, R. 
Computing in Science and Engineering, 8, 88-95 

-. Entanglement and the lower bounds on the 
speed of quantum.  
Borras,A.; Casas, M; Plastino, A; Plastino,A.R. 
Physical Review A, 74, 022326 

-. Macroscopic description of particle systems 
with non-local density-dependent diffusivity..  
López, Cristóbal 
Physical Review E, 74, 012102 (1-4) 

-. On the connection between entanglement and 
the speed of quantum evolution.  
Batle,J;Casas,M;Plastino,A;Plastino,A.R. 
Physical Review A, 73, 049904(1) 

-. Experimental study of stochastic resonance in 
a Chua`s circuit operating in a chaotic regime.  
Korneta, Wojciech; Gomes, Iacyel; Mirasso, 
Claudio R.; Toral, Raúl 
Physica D, 219, 93-100 

-. Brueckner-Hartree-Fock study of circular 
quantum dots.  
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Llorenç 
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-. Angular minimum uncertainty states with large 
uncertainties.  
Gotte, J.B.; Radmore, P.M.; Zambrini, R.; 
Barnett S.M. 
Journal of Physics B, 39, 2791-2801 

-. Universal behavior in populations composed of 
excitable and self-oscillatory elements.  
Pazó, Diego; Montbrió, Ernest 
Physical Review E, 73, 055202(R) (1-4) 

-. Reversals of chance in paradoxical games.  
Amengual, P.; Meurs, P.; Cleuren B.; Toral, R. 
Physica A, 371, 641-648 

-. Multiplicative noise in the longitudinal mode 
dynamics of a bulk semiconductor laser.  
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Salvador; Giacomelli, Giovanni; Giudici, 
Massimo; Tredicce, Jorge R. 
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-. Local versus global interactions in 
nonequilibrium transitions: A model of social 
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González-Avella,J.C.; Eguíluz,V.M.; 
Cosenza,M.G.; Klemm,K.;Herrera, J.L.; San 
Miguel, M 
Physical Review E, 73, 046119 (1-7) 

 

-. Synchronization properties of two self-
oscillating semiconductor lasers subject to 
delayed optoelectronic mutual coupling.  
Vicente, Raúl; Tang, Shuo; Mulet, Josep; 
Mirasso, Claudio; Liu, Jia-ming 
Physical Review E, 73, 047201 (1-4) 

-. Comment on ``Periodic Phase 
Synchronization in Coupled Chaotic Oscillators''.  
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circuits.  
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Toral, R.; Mirasso, C.R. 
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-. Ghost stochastic resonance in an electronic 
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-. Ensemble equivalence for non-Boltzmaniann 
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Toral, R. 
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-. Modeling non-linear seagrass clonal growth: 
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Sintes, T.; Marbà, N.; Duarte, C.M. 
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-. Pulse properties of external-cavity mode-
locked semiconductor lasers.  
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-. Angular momentum of optical vortex arrays.  
Courtial, J., Zambrini, R., Dennis, M., Vasnetsov, 
M. 
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-. Convective instability induced by two-points 
nonlocality.  
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mode-locked semiconductor lasers.  
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Vicente, Raúl; Mulet, Josep; Mirasso, Claudio 
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-. Metrics, entanglement, and mixedness in the 
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Batle, J.; Casas, M.; Plastino, A.; Plastino, A.R. 
Physics Letters A, 353, 161-16 
 
 
Altres publicacions  
 
-. Polarization switching dynamics and bistability 
in mutually coupled vertical cavity surface 
emitting lasers.  
Vicente, Raul; Mulet, Josep; Mirasso, Claudio 
R.; Sciamanna, Marc 
Proceedings of SPIE, Semiconductor Lasers 
and Laser Dynamics II, 6184, 648113 

-. Technological challenges for CW operation of 
small-radius semiconductor ring lasers.  
Furst,A; Sorel,M; Scirè,A; Giuliani,G; Yu,S 
Proc. SPIE Vol. 6184, p. 237-244, 
Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; 
Daan Lenstra, Markus Pessa, Ian H. White; Eds. 

-. Linewidth of monolithic semiconductor ring 
lasers.  
Giuliani,G; Scirè, A; Sorel,M; Donati,S 
Proc. SPIE Vol. 6184, p. 640-647, 
Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; 
Daan Lenstra, Markus Pessa, Ian H. White; Eds. 

-. Two-mode dynamics in different 
semiconductor laser structures.  
Scirè, A; Sorel,M; Colet,P; Tessone,C.J.; 
Mirasso, C.R; San Miguel,M; 
Proc. SPIE Vol. 6184, p. 38-52, Semiconductor 
Lasers and Laser Dynamics II; Daan Lenstra, 
Markus Pessa, Ian H. White; Eds. 

-. All-optical two-mode switching in 
semiconductor ring lasers.  
Scirè, A; Sorel, M; Giuliani, G; Colet, P; Pérez, 
Toni; Mirasso, C.R. 
Proc. SPIE Vol. 6184, p. 70-75, Semiconductor 
Lasers and Laser Dynamics II; Daan Lenstra, 
Markus Pessa, Ian H. White; Eds. 

-. Modeling and optimization of vertical-external-
cavity surface-emitting diode lasers for passive 
mode-locking.  
Mulet, J.; Balle, S. 
Procs. of SPIE, 6184, p.47, Semiconductor 
Lasers and Laser Dynamics II; Daan Lenstra, 
Markus Pessa, Ian H. White; Eds. 

-. Localized structures in nonlinear optical 
cavities.  
Gomila, Damià; Colet, Pere; Matías, Manuel A.; 
San Miguel, Maxi; Oppo, Gian-Luca 
Proceedings of SPIE, Topical Problems of 
Nonlinear Wave Physics, (A.M. Sergeev, ed.), 
5975, 59750U 

-. Positive operator valued measures and the 
quantum Monthy Hall problem.  
Zander,C;Casas,M;Plastino,A;Plastino,A.R. 

Annals of the Brazilian Academy of Sciences, 
78, 417-422 

-. Fast scale hyperchaos on top of slow scale 
periodicity in delayed dynamical systems 
Y.Chembo Kouomou, P.Colet, L.Larger, N. 
Gastaud 
First IFAC conference on analysis and control of 
chaotic systems 1, 375 
 
-. Zero- lag Synchronization in Bidirectionally 
Coupled Lasers. 
R. Vicente, J. Buldú, M. Peil, C. Mirasso, C. 
Torrent, J. García-Ojalvo and I. Fischer  
SPIE Conference “Photonics Europe” 
 
-. Synchronization properties of network 
elements based on mutually delay-coupled 
semiconductor lasers. 
I.Kanter, E. Klein, R. Vicente, C. R. Mirasso, 
and  I. Fischer.  
European Conference on Optical 
Communications, CLEO Focus Meeting, 
Cannes 

 
-. Bidirectional Message Transmisión in a Chain 
of Three Delay-Coupled Semiconductor Lasers 
I.Fischer, R. Vicente and C. Mirasso 
European Conference on Optical 
Communications, CLEO Focus Meeting, 
Cannes 

 
-. Chaos Synchronization of Unidirectionally 
Coupled Multisection Lasers 
 T. Pérez, J.H. Wünsche, M. Radizunas, C. 
Mirasso and F. Henneberge 
European Conference on Optical 
Communications, CLEO Focus Meeting, Cannes 
 
 
Capítols de llibres 
 
-. Logistic population growth and beyond: the 
influence of advection and nonlocal effects.  
Hernandez-Garcia, Emilio; Lopez, Cristobal. 
The Logistic Map and the Route to Chaos, 
edited by M. Ausloos and M. Dirickx, Springer-
Verlag , 117-129 
 
 
 
CONFERÈNCIES I CONGRESSOS 
 
 
Congressos: Organització 
 
- Colet, Pere. Membre Comitè Científic. XIV 
Física Estadística, FisEs’06, Granada. Del 14 al 
16 de Septembre 
 
- Colet, Pere. Membre del comitè de la zarza 
Temàtica d’òptica quàntica i No Lineal (FIS2005-
24371-E) 
 
- Hernandez-Garcia, Emilio; Toral, Raul. 2nd 
Conference of the BioSim Network of 
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Excellence, Cala Viñas, Mallorca. Del 18 al 21 
d’Octubre 
 
- López, C. Organizador. Session: Transport, 
diffusion and mixing in geophysical flows, 
European Geosciences Union, Viena, Austria. 3 
d’Abril 
 
- Matías, Manuel. Organizador. Dynamics on 
Complex Networks and Applications 
(DYONET06). Max-Planck Institute for the 
Physics of Complex Systems, Dresden 
(Alemania). Del 6 de Febrer al 3 de Març 
 
- Mirasso, Claudio. Miembro del Comité 
organizador de la conferencia “CLEO Focus 
meeting, Nonlinear, Quantum and Chaotic 
Optics: New Directions in Photonics and Optical 
Communications”, Cannes. Septembre 
 
- San Miguel, Maxi. Miembro del “International 
Program Comittee”, Physics of Risk and 
Complex Systems Science, Vilnius, Lituania. Del 
13 al 16 de Maig 
 
- San Miguel, Maxi. Miembro del comité 
científico de la “Spring School on Solitons in 
Optical Cavities”, Cargese, Francia. Del 8 al 12 
de Maig 
 
- San Miguel, Maxi. Organizador de ENDIN06: 
Encuentro para el diálogo interdisciplinar sobre 
ciencias sociales, Mallorca. Del 24 al 26 de Maig 
 
- San Miguel, Maxi. Miembro del “International 
Advisory Board” de la 2nd International 
conference on Management of Risk Factors in 
Economically Relevant Human Activities, Roma. 
Del 31 de Agosto al 2 de Septembre 
 
- San Miguel, Maxi. Miembro del Comité 
Organizador del “Workshop on COMPLEX 
SYSTEMS: from physics to biology and the 
social sciences”, Lisboa. Del 22 al 25 de 
Novembre 
 
- Toral, Raúl: Director de la Escuela. Physbio. 
Escuela de dos meses organizada en la ciudad 
francesa de St. Etienne de Tinée. Del 13 de 
Agosto al 8 de Octubre 
 
 
Congressos: Conferències convidades 
 
-Balle, Salvador. Modeling and optimization of 
vertical-external-cavity surface-emitting 
semiconductor lasers for passive mode-locking. 
SPIE - Photonics Europe 2006, Estrasburg, 
Francia. Del 3 al 7 d’Abril 
 
-Casas, M. Fisher information and quantum 
states. II International Workshop on Fisher 
Information, Tucson, Arizona, EE.UU.. Del 22 al 
29 d’Abril 
 
-Casas, M. Information measures and 
entanglement states. International Workshop on 

quantum information, La Plata, Argentina. Del 9 
al 10 de Febrer 
 
-Colet, Pere. Excitability mediated by localized 
structures in nonlinear optical cavities. WIAS 
workshop on ”Complex Dynamics and Delay 
Effects in Coupled Systems”. Berlin, Alemania.  
Del  11 al 13 de Septembre 
 
-Eguíluz, V.M. An introduction to network 
structure. Scale-free brain functional networks. 
International Seminar and Workshop on 
Dynamics on Complex Networks and 
Applications, Max-Planck-Institut fur Physik 
Komplexer Systeme, Dresden, Alemania. Del 6 
de Febrer al 3 de Març 
 
-Eguíluz, V.M. Co-evolution in social networks. 
Complex systems: from Physics to Biology and 
the social sciences, Lisboa, Portugal. Del 22 al 
25 de Novembre 
 
-Gomila, Damià. Bifurcation Structure and 
Asymmetric Sequences of Cavity Solitons. SIAM 
Conference on Nonlinear Waves and Coherent 
Structures (NW06), Seattle, EEUU. Del 9 al 12 
de Septembre 
 
-Hernandez-Garcia, Emilio. Genetic Similarity 
and Evolutionary Networks. MEDYFINOL’06: 
XV, Meeting on Nonequilibrium Statistical 
Mechanics and Nonlinear Physics. Mar del 
Plata, Argentina. Del 4 al 8 de Desembre 
 
-Matías, Manuel. Excitability mediated by 
localized structures. 6th Crimean School and 
Workshop on Nonlinear Dynamics, Chaos, and 
Applications. Mellas (Yalta), Ucrania. Del 15 al 
19 de Maig 
 
-Mirasso, Claudio. Chaos Encryption in real life: 
Field demonstration of telecommunication with a 
chaotic carrier, Nonlinear Dynamics of 
Spatiotemporal Self-Organization, Barcelona. 
Febrer 
 
-Mirasso, Claudio. Chaos Encryption in real life: 
Field demonstration of telecommunication with a 
chaotic carrier, FISES 2006, Fisica Estadística y 
No Lineal, Granada. Septembre. 
 
-Mirasso, Claudio. Collective behavior yields 
zero-lag synchronization between distant 
elements: from lasers to neurons, 
MEDYFINOL´06 XV, Meeting on Nonequilibrium 
Statistical Mechanics and Nonlinear Physics. 
Mar del Plata, Argentina. Desembre. 
 
-San Miguel, Maxi. Models of social consensus. 
Workshop on Complex Systems: New Trends 
and Expectations, Santander. Del 5 al 9 de Juny 
 
-San Miguel, Maxi. Dynamics of language 
competition: bilingualism and social structure. 
MARF2 conference, Prey-predator like systems 
workshop, Roma. Del 31 d’Agost al 2 de 
Septembre 
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-San Miguel, Maxi. Dynamics of language 
competition: effects of bilingualism and social 
structure. Workshop of Language simulations, 
Varsovia, Polonia. Del 10 al 14 de Septembre 
 
-San Miguel, Maxi. Co-evolution in social 
networks. Workshop on Social and Ecologica 
Networks, ECCS 06, Oxford, Regne Unit. Del 28 
al 29 de Septembre 
 
-Serra, Llorenç. Quantum-transmitting-boundary 
algorithm with local spin-orbit coupling. 
European Conference on Mathematics for 
Industry, Leganés. Del 10 al 14 de Juliol 
 
-Scirè, A. Monolithic semiconductor ring lasers: 
design, experiments and applications. 8th 
International Conference on Transparent Optical 
Networks Nottingham, Regne Unit. Del 18 al 22 
de Juny 
 
-Scirè, A. Two-mode dynamics in different 
semiconductor laser structures. SPIE, 
Semiconductor Lasers and Laser Dynamics II; 
Strasbourg. Del 4 al 7 d’Abril 
 
-Pigolotti, Simone. Static and dynamic patterns 
of biodiversity. Workshop on Social and 
Ecological Networks, European Conference on 
Complex Systems (ECCS06), Oxford, Regne 
Unit. Del 28 al 29 de Septembre 
 
-Tessone, Claudio Juan. Coherent firing of 
excitable systems induced by repulsive links. 
MEDYFINOL’06: XV Meeting on Nonequilibrium 
Statistical Mechanics and Nonlinear Physics, 
Mar del Plata, Argentina. Del 4 al 9 de 
Desembre 
 
-Toral, Raúl. Diversity induced effects in the 
dynamics of coupled oscillators. Workshop on 
Complex Systems: New Trends and 
Expectations, Santander. Del 5 al 9 de Juny 
 
-Toral, Raúl. Diversity induced resonance. 
Biosim workshop, Potsdam, Alemania. Del 24 al 
25 d’Abril 
 
-Toral, Raúl. Collective behavior induced by 
diversity. Granada Seminar on Computational 
and Mathematical Modeling of Cooperative 
Behavior in Neural Systems. Del 11 al 15 de 
Septembre 
 
-Toral, Raúl. Uso y abuso de distribuciones no 
Boltzmannianas. Fises-2006, Granada. Del 14 al 
16 de Septembre 
 
-Toral, Raúl. Collective effects induced by 
diversity. Conference on Complex Systems: 
from physics to biology and the social sciences, 
Lisboa, Portugal. Del 22 al 25 de Novembre 
 
-Toral, Raúl. Diversity induced resonance 
MEDYFINOL’06: XV, Meeting on Nonequilibrium 
Statistical Mechanics and Nonlinear Physics. 

Mar del Plata, Argentina. Del 4 al 9 de 
Desembre 
 
-Zambrini, R. Convective instability induced by 
nonlocality. FisEs2006. Del  14 al 16 de 
Septembre 
 
 
Congressos: Comunicacions orals 
 
-Castelló, X.; Eguíluz, V. M.; San Miguel, M. 
Ordering dynamics with two non-excluding 
options: Bilingualism in language competition. 
Complex systems: from physics to biology and 
the social sciences, Lisboa, Portugal. Del 22 al 
25 de Novembre 
 
-Castellò, X.; Eguìluz, V. M.; San Miguel, M. 
Dynamics of Language Competition: Effects of 
Bilingualism and Social Structure. WEHIA 2006: 
1st International Conference on Economic 
Sciences with Heterogeneous Interacting 
Agents; Bologna, Italia. Del 15 al 17 de Juny 
 
-Castelló, X., Eguíluz, V. M., San Miguel, Maxi. 
Language competition with bilinguals in social 
networks. 12th International Conference on 
Computing in Economics and Finance, Limassol, 
Chipre. 1 de Juny 
 
-Castelló, X., Eguíluz, V.M., San Miguel, M. 
Dynamics of language competition: bilingualism 
and social structure effects. First World 
Congress on Social Simulation WCSS06, Kyoto, 
Japón, Agost 
  
-Centola, D.; Macy, M.W.; Eguíluz, V.M. 
Cascade Dynamics of Complex Propagation. 
First World Congress on Social Simulation 
WCSS06, Kyoto, Japón. Agost 
 
-Ciszak, Marzena. Anticipated synchronization in 
the dynamics of neural systems. Biosim 
Meeting, Warwick, Regne Unit.  3 d’Abril  
 
-Colet, Pere; Larger, Laurent; Gastaud, N.; 
Chembo, Y. Fast-scale chaos on top of slow 
scale periodicity in semiconductor lasers with 
electro-optical feedback. 1st IFAC Conference 
on Analysis and Control of Chaotic Systems, 
Reims, França,  Del 28 al 30 de Juny 
 
-Colet, Pere. Nonlinear optics, quantum optics 
and dynamics of optoelectronic devices research 
at IMEDEA (CSIC-UIB), en el Primer Encuentro 
de la Red Temática de Optica Cuántica y No 
Lineal, Barcelona. Del  14 al 15 de Septembre 
 
-D'Ovidio, F. ; Legras, B. ; Hernandez-Garcia, E. 
; Lopez, C. ; Garcia-Ladona, E. ; Isern-fontanet, 
J. ; Levi, M. ; Lehahn, Y. Transport and mixing 
properties of observational datasets from finite-
size Lyapunov exponent calculations. 3rd 
General Assembly of the European Geosciences 
Union. Viena, Austria. Del 2 al 7 d’Abril 
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-Gomila, D.; Oppo, G.. Spatial solitons with intra-
cavity photonic crystals. Photon06, Manchester, 
Regne Unit. Del 4 al 7 de Septembre 
 
-Hernandez-Garcia, E. Networks of Genetic 
Similarity in Populations of Clonal Plants. 
Workshop on Social and Ecological Networks, 
European Conference on Complex Systems 
(ECCS06), Oxford, Regne Unit. 28 de 
Septembre 
 
-Hernandez-Garcia, E.; Lopez, C. Excitability 
threshold for plankton in open flows. 1st 
Assembly of the Thresholds integrated project, 
Madrid. 14 de Febrer 
 
-Hernandez-Garcia, Emilio. Networks of genetic 
relationship between clonal plants. Dynamics on 
Complex Networks and Applications, 
DYONET06 2nd week Seminar, Dresden, 
Alemania. 28 de Febrer 
 
-Herrada, E. Alejandro. Topological diversity in 
phylogenies: microevolution vs macroevolution. 
XVI Seminario de genética de poblaciones y 
evolución, Sant Feliu de Guíxols, Girona. Del 15 
al 18 de Novembre 
 
-Herrada, E. Alejandro; Tessone, Claudio J. ; 
Eguíluz, Víctor M. ; Hernández-garcía, Emilio; 
Duarte, Carlos M. ;. Scaling properties in the 
Tree of Life. Workshop on Social and Ecological 
Networks, European Conference on Complex 
Systems (ECCS06). Oxford, Regne Unit. 28 de 
Septembre 
 
-Gelens, L., Van Der Sande, G, Tassin, G.P., 
Kockaert, P., Tlidi, M., Gomila, D., Veretennicoff, 
I. y Danckaert, J.. Sub-Diffraction Limited Cavity 
Solitons. EOS Annual Meeting 2006, Paris. Del 
16 al 19 d’Octubre 
 
-González-Avella, J.C., Eguíluz, V.M., San 
Miguel, Maxi. Group formation and Mass Media 
effects in cultural dynamics: The power of being 
subtle. 12th International Conference on 
Computing in Economics and Finance, Limassol, 
Chipre. 1 de Juny 
 
-Pérez, Toni; Mirasso, Claudio; Colet, Pere; 
Scire, Alessandro. All-optical Two-modes 
switching in Semiconductor Ring Lasers. SPIE 
Photonics Europe 2006. Strasbourg. Francia. 
Del  3 al 7 d’Abril 
 
-Sandulescu, M.; Lopez, C. ; Hernandez-Garcia, 
E. ; Feudel, U. Simple modelling of the biological 
activity at the Canary Islands. 3rd General 
Assembly of the European Geosciences Union. 
Viena, Austria.  Del  2 al 7 d’Abril 
 
-Scirè, A.. Technological challenges for CW 
operation of small-radius semiconductor ring 
lasers. SPIE, Semiconductor Lasers and Laser 
Dynamics II. Strasbourg. Del  4 al 7 d’Abril 
 

 
-Scirè, A; Mirasso, C. R; Colet, P; Perez, T. All-
optical two-mode switching in semiconductor 
ring lasers. SPIE, Semiconductor Lasers and 
Laser Dynamics II. Del 4 al 7 d’Abril 
 
-Serra, Llorenç. The Fano-Rashba effect. 
International Conference on Nanoscience and 
Technology ICN+7 2006, Basel, Suiza. Del 30 
de Julio al 04 d’Agost 
 
-Tessone, Claudio Juan. A general mechanism 
for collective firing in excitable systems. BioSim 
workshop, Potsdam, Alemania.  24 d’Abril 
 
-Vázquez, Federico. Non-monotonicity in 
Axelrod model dynamics. Conference on 
Complex Systems: from physics to biology and 
the social sciences, Lisboa, Portugal. 22 de 
Novembre 
 
-Zambrini, R.; Papoff, F. Convective instability 
induced by two-point nonlocality. EOS annual 
meeting 2006. Del  16 al 19 de Octubre 
 
-Zambrini, R; Barnett, S. M. Resolution in 
rotation measurements. EOS annual meeting. 
Del  16 al 19 de Octubre 
 
 
Congressos: Posters 
 
-Castelló, X. ; Eguíluz, V. M. ; San Miguel, M. 
Dynamics of Language Competition. DPG 
annual meeting (Physics of socio-economic 
Systems), Dresden, Alemania. 27 de Març 
 
-Castelló, X; Eguíluz, V M; San Miguel, M. 
Dynamics of Language Competition: Effects of 
Bilingualism and Social Structure. 4a reunió 
Xarxa Temática Dinámiques No Lineals d'Auto-
organització Espai-temporal. Del 1 al 3 de 
Febrer 
 
-Castelló, X., Eguíluz, V.M., San Miguel, Maxi. 
Dynamics of language competition: effects of 
bilingualism and social structure. Conference on 
Language Simulations, Warsaw, Poland. 
Septembre 
 
-Castelló, X., Eguíluz, V. M., San Miguel, Maxi. 
Ordering dynamics with two non-excluding 
options: Bilingualism in language competition. 
Complex systems: from physics to biology and 
the social sciences, Lisboa, Portugal. Del 22 al 
25 de Novembre 
 
-Cerdà, Juan J.; Sintes, Tomas. Polymer 
depletion driven colloids: shear effect in the 
induction times of kinetic phase separation. 
Julich Soft Matter Days 2006. Bonn. Del 14 al 17 
de Novembre 
 
-Colet, Pere; Jacobo, Adrian; Matías, Manuel y 
Gomila, Damià. Excitability mediated by 
localized structures. Nonlinear Dynamics of 
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Spatio-Temporal Selforganization, Barcelona. 
Del 1 al 3 de Febrer 
 
-Colet, Pere; Sciré, Alessandro; Tessone, 
Claudio J.; Toral, Raúl. Global firing induced by 
noise or diversity in excitable media. Nonlinear 
Dynamics of Spatio-Temporal Selforganization, 
Barcelona. Del 1 al 3 de Febrer 
 
-Chembo Kouomou, Y., Tavernier, H., Bendoula, 
R., Larger, P., Colet, P.. A stochastic model for 
optoelectronic radar frequency generators. 
Física Estadística 2006, Granada. Del 14 al 16 
de Septembre 
 
-Chembo Kouomou, Y.; Colet, Pere; Larger, 
Laurent; Gastaud, N. . Fast-scale chaos on top 
of slow-scale periodicity in semiconductor lasers 
with electro-optical feedback, CLEO Focus 
Meeting on the 32nd European Conference on 
Optical Communications ECOC 2006, Cannes, 
Francia. Del 24 al 28 de Septembre 
 
-González, Juan Carlos; Toral, Raúl; San 
Miguel, Maxi. Homophily, co-evolution, cultural 
drift and globalization. Workshop on Complex 
Systems: New Trends and expectation. 5 de 
Juny 
 
-González, Juan Carlos; Toral, Raúl; San 
Miguel, Maxi. Mass media effect in cultural 
dynamics: the power of begin subtle. The first 
World Congress on Social Simulation. Del 21 al 
25 d’Agost 
 
-Jacobo, Adrian; Colet, Pere; Hernández-García, 
Emilio. Jump detection in ecological data series 
using nonlinear dynamics of extended systems. 
FISES 2006, XIV Reunió de Física Estadística, 
Granada. Del 14 al 16 de Septembre 
 
-Jacobo, A., Gomila, D., Matias, M.A. y Colet, P.. 
Excitability of localized structures in nonlinear 
optical cavities. EOS Annual Meeting 2006, 
Paris. Del 16 al 19 de Octubre 
 
-Jacobo, Adrian; Gomila, Damià; Colet, Pere; 
Matías, Manuel A.. Excitability of localized 
structures in nonlinear optical cavities.  Física 
Estadística 2006, Granada. Del 14 al 16 de 
Septembre 
 
-Jacobo, Adrian; Gomila, Damià; Colet, Pere; 
Matías, Manuel A.. Excitability of localized 
structures in Kerr media, CLEO Focus Meeting 
on the 32nd European Conference on Optical 
Communications ECOC 2006, Cannes, Francia. 
Del 24 al 28 de Septembre 
 
-Komin, Niko. An Intestinal Drug Transport 
Model. DPG Frühjahrstagung. Congreso de 
primavera de la DPG, Dresden, Alemania. Del 
27 al 31 de Març 
 
-Komin, Niko. Absorption of Pharmaceuticals 
Through Cell Monolayers, EUFEPS Conference 

on Optimising Drug Development, Basilea, 
Suiza. Del  29 de Novembre al 1 de Desembre 
 
-Gomila, Damià y Oppo, Gian-luca. Coupled-
mode theory for photonic band-gap inhibition of 
spatial instabilities. XIV Congreso de Física 
Estadística (FisEs 06), Granada. Del 14 al 16 de 
Septembre 
 
-González-Avella J. C. , Cosenza M. G, Klemm 
K. , Herrera J. L. , Eguíluz V. M. , San Miguel M. 
A model for social dynamics with controlled 
mass media. 21 General Conference of EPS 
Condensed Matter Division, Dreden, Alemania. 
Del 27 al 31 de Març 
 
-González-Avella J. C. , Cosenza M. G. , Klemm 
K. , Herra J. L. , Eguíluz V. M. , San Miguel M. 
Mass media effects in cultural dynamics. 4ta 
Reunió de la Xarxa Temàtica Dinàmiques No 
Lineals d'Auto-organizació Espaitemporal, 
Barcelona. Del 1 al 3 de Febrer 
 
-González-Avella, J.C.; Eguíluz, V.M.; Cosenza, 
M.G.; Klemm, K.; San Miguel, M.. Mass media 
effects in cultural dynamics: the power of being 
subtle, First World Congress on social simulation 
WCSS06, Kyoto, Japón. Del 21 al 25 de Agosto 
 
-Herrada, E. A. ; Tessone, C. R. ; Eguíluz, V. M. 
; Hernández-García, E. ; Duarte, C. M. Scaling 
properties of intraspecific and interspecific 
phylogenies in the tree of life. MEDYFINOL’06: 
XV Meeting on Nonequilibrium Statistical 
Mechanics and Nonlinear Physics. Mar del 
Plata, Argentina, Desembre 2006. Del 4 al 8 de 
Desembre 
 
-Herrada, E. Alejandro. 10th Evolutionary 
Biology Meeting, Marseille, Francia. Del 20 al 22 
de Septembre 
 
-Herrada, E. A. ; Eguíluz, V. M. ; Hernández-
García, E. ; Duarte, C. M. Scaling properties of 
intraspecific and interspecific phylogenies in the 
tree of life. FisEs2006, XIV Reunió de Física 
Estadística, Granada. Del 14 al 16 de 
Septembre 
 
-Herrada, E.A.; Eguíluz, V.M.; Hernández-
García, E.; Duarte, C.M.. Topological diversity in 
phylogenies: microevolution vs macroevolution. 
XVI Seminario de gen´etica de poblaciones y 
evolución, Sant Feliu de Guxols. Novembre 
 
-Jacobo, Adrian; Gomila, Damià; Matias, Manuel 
A; Colet, Pere. Excitability mediated by localized 
structures. 4a reunió Xarxa Temática 
Dinámiques No Lineals d'Auto-organització 
Espai-temporal, Barcelona. Del 1 al 3 de Febrer 
 
-Komin, Niko; Toral, Raúl;. An Intestinal Drug 
Transport Model. IV Jornades de la Xarxa 
Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-
Temporal Selforganization, Barcelona. Del 1 al 3 
de Febrer 
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-López, C. Oceanic turbulence-plankton 
dynamics interaction: Application to the 
Benguela upwelling system. Summer School: 
Climate changes impact on marine ecosystems. 
Ankara, Turquía. 14 de Agosto 
 
-López, C; Hernández-garcía, E. Simple 
modelling of the biological activity at the canary 
islands. EGU, Viena. 3 d’Abril 
 
-López, Cristóbal; Hernández-García, Emilio; 
D'ovidio, Francesco; Isern-fontanet, Jordi; 
Garcia-ladona, Emilio. Transport and mixing in 
the Mediterranean sea: comparison between 
Okubo-Weiss and finite size Lyapunov 
exponents calculation. IV Jornades de la Xarxa 
Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-
Temporal Selforganization, Barcelona. Del 1 al 3 
de Febrer 
 
-López, Cristóbal; Hernández-García, Emilio; 
Sandulescu, Mathias; Feudel, Ulrike. Transport 
enhancement by the wake of an island. IV 
Jornades de la Xarxa Tematica Nonlinear 
Dynamics of Spatio-Temporal SelfOrganization, 
Barcelona. Del 1 al 3 de Febrer 
 
-Rozenfeld, A. ; Eguíluz, V. E. ; Hernández-
García, E. ; Matías, E. ; Duarte, C. M.; Arnaud-
haond, S. Network Approach to the Genetic 
Structure of Clonal Plants. IV Jornades de la 
Xarxa Temàtica Nonlinear Dynamics of Spatio-
Temporal Selforganization, Barcelona. Del 1 al 3 
de Febrer 
-Rozenfeld, A. F. ; Arnaud-Haond, S. ; 
Hernández-garcía, E. ; Eguíluz, V. M. ; Matías, 
M. A. ; Serrão E. ; Duarte, C. M. Genetic 
similarity networks in clonal plant populations. 
FisEs2006, XIV Reunió de Física Estadística, 
Granada. Del 14 al 16 de Septembre 
 
-Rozenfeld, A.F.,  Arnaud-Haond, S.,  
Hernández-García, E., Eguíluz, V.M., Matías, 
M.A., Serrao, E., Duarte, C.M. Networks of 
genetic relationship between clonal plants. 
International Seminar and Workshop on 
Dynamics on Complex Networks and 
Applications, Max-Planck-Institut fur Physik 
Komplexer Systeme, Dresden, Alemania. Del 6 
de Febrer al 3 de Març 
 
-Sanchez, P. A. ; Sintes, T. ; Piro, O. Dynamical 
basis of the Structure Zone Model of thin solid 
films growth. FisEs2006, XIV Reunió de Física 
Estadística, Granada. Del 14 al 16 de 
Septembre 
 
-Sandulescu, M. ; López, C. ; Hernández-garcía, 
E. ; Feudel, E. Transport enhancement by the 
wake of an island. FisEs2006, XIV Reunió de 
Física Estadística, Granada. Del 14 al 16 de 
Septembre 
 
-Scirè, A;. Linewidth of monolithic semiconductor 
ring lasers. SPIE, Semiconductor Lasers and 
Laser Dynamics II. Strasbourg. Del 4 al 7 d’Abril 

 
-Scirè, A., Tuval, I., Eguíluz, V.M.. Dynamic 
modelling of the electric power network. 
International Workshop on Complex Network 
and Infrastructure Protection CNIP 2006, Rome, 
Italy. Març 
 
-Scirè, A.; Tuval, I.; Eguíluz, V.M.. A Growth 
Model for the Electric Power Network. XIV 
Meeting of Statistical Physics FISES’06, 
Granada. Septembre 
 
-Scire, Alessandro; Colet, Pere; Perez, Toni; 
Mirasso, Claudio R.. All-optical two-mode 
switching in semiconductor ring lasers. CLEO 
Focus Meeting on the 32nd European 
Conference on Optical Communications ECOC 
2006, Cannes, Francia. Del 24 al 28 de 
Septembre  
 
-Serra, Llorenç. The Fano-Rashba effect. XXII 
Trobades Científiques de la Mediterrània, 
Mahón. Del 09 al 11 de Octubre 
 
-Sintes, Tomas; Hendriks, Iris; Duarte C. M. 
Experimental and numerical modeling of the 
effect of seagrass (P oceanica) on flow and 
particle trapping. FISES, Granada. Del 14 al 16 
de Septembre 
 
-Tessone, Claudio J. ; Sciré, Alessandro; Toral, 
Raúl; Colet, Pere. Global firing induced by noise 
or diversity in excitable media. 4a reunió Xarxa 
Temática Dinámiques No Lineals d'Auto-
organització Espai-temporal, Barcelona. Del 1 al 
3 de Febrer 
 
-Tessone, Claudio Juan. Coherent firing induced 
by network disorder in excitable systems. 2nd 
Conference of the BioSim Network of 
Excellence, Cala Viñas, Mallorca. 20 de Octubre 
 
-Zambrini, R.; Barnett, S. M. Quasi-intrinsic 
angular momentum. EOS annual meeting 2006. 
Del 16 al 19 de Octubre 
 
 
Congressos: Asistència 
 
- Amengual, P.; Castelló, Xavier; Tessone, 
Claudio Juan; González-Avella, Juan Carlos; 
Eguíluz, V.M.; San Miguel, M.; Toral, R.. ENDIN 
06, 2a reunió de la Xarxa Temàtica Aplicacions 
de la Física Estadística y No-lineal a la 
Economia y Ciències Socials, Palma de 
Mallorca. Del 24 al 26 de Maig 
 
- Bacelar, Flora S. ; Colet, Pere; Hernandez-
Garcia, Emilio; Herrada, E. Alejandro; Komin, 
Niko; Matias, Manuel; Pigolotti, Simone; Sintes, 
Tomas; Tessone, Claudio J. ; Toral, Emilio;. 2nd 
Conference of the BioSim Network of 
Excellence, Cala Viñas, Mallorca. Del 18 al 21 
de Octubre 
 
- Bacelar, F. S.; Hernandez-Garcia, E. ; Sintes, 
T. ; Rozenfeld, A. ;. 1st Assembly of the 
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Thresholds Integrated Project, Madrid. Del 14 al 
15 de Febrer 
 
- Castelló, X.; Eguíluz, V.M.; Hernández-García, 
E.; Matías, M. Dynamics on Complex Networks 
and Applications (DYONET06), Dresden, 
Alemania. Attendance to the school (2 weeks) 
and Seminar (1st week). Del 6 al 24 de Febrer 
 
- Castelló, X. DPG annual meeting (Physics of 
socio-economic Systems), Dresden, Germany. 
Del 27 al 31 de Març 
 
- Castelló, X. WEHIA 2006: 1st International 
Conference on Economic Sciences with 
Heterogeneous Interacting Agents, Bologna, 
Italia. Del 15 al 17 de Juny 
 
- Castelló, X.; San Miguel, M.  Workshop on 
Language Simulations (GIACS); Warsaw,  
Poland. Del 11 al 14 de Septembre 
 
- Castelló, X. ; Eguíluz, V.M.; Toral, R.; Vázquez, 
F. Complex systems: from physics to biology 
and the social sciences, Lisboa, Portugal. Del 22 
al 25 de Novembre 
 
- Chembo, Y. ; Colet, P. ; Gomila, D. ; Zambrini, 
R. ; Hernandez-Garcia, E. ; Jacobo, A. ; Komin, 
N. ; Matias, M. ; Piro, O. ; Sanchez, P. A. ; Toral, 
R. ;. FisEs2006: XIV Reunió de Fisica 
Estadistica, Granada. Del 14 al 16 de 
Septembre 
 
- Chembo, Y. IXe Rencontres du Non-Linéaire, 
Poincaré Institute, Paris, Francia. Del 8 al 10 de 
Març 
 
- Ciszak, Marzena; Komin, Niko; Tessone, 
Claudio Juan; Toral, Raúl;. Biosim Meeting, 
Warwick, Regne Unit. 3 d’Abril 
 
- Colet, Pere; Zambrini, Roberta; Primer 
Encuentro de la Red Temática de Optica 
Cuántica y No Lineal, Barcelona. Del 14 al 15 
Septembre 
 
-  Hernández-García, Emilio. Eur-Oceans PIs 
meeting, Barcelona. Del 15 al 16 de Març 

 
- Hernandez-Garcia, Emilio; Herrada, E. 
Alejandro; San Miguel, Maxi; Pigolotti, Simona. 
Workshop on Social and Ecological Networks, 
European Conference on Complex Systems 
(ECCS06). Oxford, Regne Unit. Del 28 al 29 de 
Septembre 
 
- Hernandez-Garcia, Emilio; Komin, Niko; 
Tessone, Claudio; Toral, Raul;. BioSim 
workshop, Potsdam, Alemania. Del 24 al 25 
d’Abril 
 
- Hernandez-Garcia, Emilio; Mirasso, Claudio; 
Toral, Raul; Tessone, Claudio. MEDYFINOL’06: 
XV Meeting on Nonequilibrium Statistical 
Mechanics and Nonlinear Physics, Mar del 
Plata, Argentina. Del 4 al 8 de Desembre 

 
- Herrada, E. Alejandro. XVI Seminario de 
genética de poblaciones y evolución. Sant Feliu 
de Guíxols, Girona. Del 15 al 18 de Novembre 
 
- Herrada, E. Alejandro. 10th Evolutionary 
Biology Meeting, Marseilles, France. Del 20 al 
22 de Septembre 
 
- Herrada, E. Alejandro. Introduction to 
Sequence and Genome Analysis, Bremen, 
Alemania. Del 23 al 27 de Gener 
 
- Bacelar, F.; Komin, Niko.; Perez, T. Stochastic 
processes, fluctuations and noise. Physbio 
Summerschool. Saint Etienne de Tinée, Francia. 
Del 13 de Agosto al 8 de Octubre 
 
- Lopez, C.. 3rd General Assembly of the 
European Geosciences Union. Viena,  Austria. 
Del 2 al 7 d’Abril 
 
- Pérez, Toni; Mirasso, Claudio. Conference on 
Mathematical Neuroscience (NEUROMATH 06). 
Conferencia organizada por el CRM en Sant 
Julia de Loria, Andorra. Del 1 al 4 de Septembre 
 
- Sanchez, P. A.; Pérez, Toni; Toral, Raul. 9th 
Granada Seminar on Computational and 
Statistical Physics. Granada. Computational and 
Mathematical Modeling of Cooperative Behavior 
in Neural Systems. Del 11 al 15 de Septembre 
 
- Toral, Raúl; Hernández-garcía, Emilio; Colet, 
Pere; Mirasso, Claudio R.; Matias, Manuel A; 
Lopez, Cristobal; Jacobo, Adrian; Pérez, Toni; 
Amengual, Pau; Castelló, Xavier. 4a reunió 
Xarxa Temática Dinámiques No Lineals d'Auto-
organització Espai-temporal. Barcelona. Del 1 al 
3 de Febrer 
 
 
ALTRES ACTIVITATS DE 
RECERCA 
 
Tesis doctorals 
 
-. Aspectos de sincronización en un sistema 
caótico.  
G. da Silva, Iacyel. Directors de tesis: Claudio 
Mirasso i Raul Toral.  
 
-. Nonlinear Dynamics of Semiconductor Laser 
Systems with Feedback: Applications to Optical 
Chaos Cryptography, Radar Frequency 
Generation, and Transverse Mode Control.  
Chembo Kouomou, Yanne. Director de tesis: 
Pere Colet.  
 
-. Nonlinear dynamics and synchronization of 
bidirectionally coupled semiconductor lasers.  
Vicente, Raul. Director de tesis: Claudio 
Mirasso. 
 
-. Anticipated Synchronization: Numerical and 
Theoretical Study.  
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Ciszak, Marzena. Directores de tesis: Raul Toral 
i Claudio Mirasso.  
 
-. Synchronisation and Collective Effects in 
Extended Stochastic Systems.  
Tessone, Claudio Juan. Director de tesis: Raul 
Toral. 
 
 
Estancies en altres centres 
 
- Bacelar, Flora S.; Hernandez-Garcia, Emilio. 
Institute for Environment and Sustainability, Joint 
Research Center of the European Commission, 
Ispra, Italia. Visita de investigacion en el marco 
del Projecte Thresholds. 12 de Maig i 20 de 
Novembre 
 
- Casas, Montserrat. Reunió Campaña 
intercomparación red de Vigilancia Radiológica 
Ambiental, Consejo de Seguridad Nuclear, 
Madrid. Del 24 al 25 de Maig 
 
- Casas, M. Instituto de Física, La Plata, 
Argentina. Del 3 al 17 de Febrer 
 
- Chembo, Y. FEMTO-ST Institute, University of 
Franche-Comté, Besançon, França. Del 3 de 
Febrer al 2 de Agosto 
 
- Emilio Hernandez-Garcia. School of 
Mathematical Sciences, University College 
Dublin. Colaboracion con Dr. Z. Neufeld. Del 29 
d’Agosto al 2 de Septembre 
  
- López, Cristóbal. Institute for Chemistry and 
Biology of the Marine Environment, Carl Von 
Ossietzky Universitat Oldenburg, Alemania. Del 
22 al 28 de Gener 
 
- López, Cristóbal. Dipartimento di Fisica, 
Universita di Roma "La Sapienza", Roma, Italia. 
Del 24 de Febrer al 11 de Març 
 
- López, Cristóbal. Geophysics and spatial 
oceanography laboratory, LEGOS, Tolousse, 
Francia. Del 24 de Juny al 1 de Julio 
 
- Matías, Manuel. Institut für Physik, Universität 
Potsdam. Del 10 al 18 de Juny 
 
- Mirasso, Claudio. Departamento de Física, 
Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Del 
23 de Juny al 18 de Julio 
 
- Pérez, Toni. Photonik Group. Humboldt-
Universitaet zu Berlin Institut fuer Physik. 
Estancia de colaboración en Projecte común via 
Acciones Integradas. Del 19 de Febrer al 6 de 
Març 
 
- Tessone, Claudio Juan. Estancia de trabajo. 
Istituto Nazionale di Ottica Aplicata, Firenze, 
Italia. Del 15 de Desembre de 2005 al 20 de 
Febrer 
 
 

Comités editorials de revistes 
 
- San Miguel, Maxi. Membre del Consejo 
Editorial de The European Physical Journal B. 
New section on Complex Systems. 
 
- Matías, Manuel. Membre de l’Editorial Board 
de la revista "Mathematical Biosciences and 
Engineering" http://math. asu. edu/~mbe.  
 
- Toral, Raúl. Membre de consejo editorial de 
Fluctuations and Noise Letters.  
 
 
Divulgació científica 
 
- San Miguel, M. y Eguíluz, V.M.: Participació  al 
programa REDES de TVE, Esclavos de las 
leyes físicas, 7 de Març 
http://www.rtve.es/tve/b/redes/semanal/prg389/i
ndex.html 
 
- Raul Toral i Emilio Hernández-Garcia. 
Entrevistes en diverses emisores de Radio per 
explicar el Projecte BIOSIM de 
desenvolupament de fàrmacs per ordenador: 
Ona Mallorca, Onda Cero Radio, Radio Sabadell 
(16 Gener), IB3 Radio (17 Gener), Radio 
Francia Internacional (29 de Maig) 
 
- Raul Toral i Emilio Hernández-Garcia. 
Participació en el reportatge sobre BIOSIM del 
programa Campus33 de la Televisió de 
Catalunya, 28 de Febrer y 1 de Març 
 
Conferències en insitituts d’ensenyament mitjà:  
 
- Colet, Pere. Usos del Caos: Comunicaciones 
Secretas, Col·legi  Francès, Palma de Mallorca, 
10 Novembre  
 
- Colet, Pere. Usos del Caos: Comunicacions 
Secretes, Instituto Educación Secundaria Santa 
Maria d'Eivissa, 13 Novembre  
 
- Colet, Pere. Usos del Caos: Comunicacions 
Secretes, IES Sant Agustí (Eivissa), 13 
Novembre  
 
- Mirasso, Claudio. Los Láseres: cómo 
funcionan y para qué sirven. IES Berenguer 
D’Anoia de Inca. 8 de Novembre 
 
- Mirasso, Claudio. Los Láseres: cómo 
funcionan y para qué sirven. IES Guillem 
Sagrera, Palma. 6 de Novembre 
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ACTIVITATS DOCENTS I DE 
DIVULGACIÓ 
 
Seminaris 
 
-08/02/2006: Pau Amengual, UFI (CSIC-UIB). 
Truels and N-uels 
 
-09/02/2006: Mahn-Soo Choi, Korea University 
and University of Bassel. Quantum information 
out of semiclassical states in superconducting 
circuits. 
 
-15/02/2006: Roberta Zambrini (SUPA, 
Department of Physics, University of 
Strathclyde, Glasgow G4 0NG, UK). Quasi-
intrinsic angular momentum. 
 
-21/02/2006: Dietrich Stauffer, Cologne 
University, Germany. Computer simulation of 
language competition.   
 
-23/02/2006: Dr. Damián H. Zanette. Centro 
Atómico Bariloche, División de Física Estadísica 
e Instituto Balseiro. Coevolución de agentes y 
redes: Opinión y comunidades.   
 
-09/03/2006: Hans-Juergen Wuensche, 
Department of Physics, Humboldt-University of 
Berlin, Germany. Semiconductor Lasers with 
Integrated Optical Delay: A Nonlinear Dynamics 
Lab. 
 
-14/03/2006: Pedro Montoya, Departament de 
Psicología UIB. Psicofisiología del dolor.  
 
-15/03/2006: Jari Saramäki, Helsinki University 
of Technology. The role of weak ties in social 
networks. 
 
-16/03/2006: Dr. Emili Bagan-Departamento de 
Física- IFAE- UAB. Estimación óptima de 
estados cuánticos: Aplicaciones a la 
comunicación. 
 
-20/03/2006: Simone Pigolotti, Niels Bohr 
Institute, University of Copenhaguen. The 
neutral theory of biodiversity and time 
predictions. 
 
-21/03/2006: Marta González, Institute for 
Computational Physics, Univ. Stuttgart. School 
friendship networks: Community structure and 
race segregation. 
 
-23/03/2006: Stefano Berti, Dipartimento di 
Fisica Generale, Universitá di Torino. Small 
scale statistics in viscoelastic turbulent flows. 
 
-04/04/2006: Iris Hendriks, IMEDEA. What is the 
importance of direct particle trapping in seagrass 
meadows?.  
 
-06/04/2006: Alejandro Herrada Mederer, UFI. 
Scaling properties of intraspecific and 
interspecific phylogenies in the Tree of Life. 

 
-24/04/2006: Javier Villarroel, Departamento de 
Estadística, Universidad de Salamanca. 
Valuation of stochastic interest rate securities 
with time dependent variance.  
 
-27/04/2006: Katja Lindenberg, Department of 
Chemistry and Biochemistry, University of 
California, San Diego (US). Subdiffusive 
Trapping Reactions. 
 
-04/05/2006: Niko Komin, UFI. Stochastic 
Effects in Drug Absorption. 
 
-09/05/2006: Mindaugas Radziunas, Weierstrass 
Institute for Applied Analysis and Stochastics, 
Berlin, Germany. Agreement between cavity 
modes in traveling wave and Lang-Kobayashi 
models of laser with delayed feedback. 
 
-16/05/2006: Xavier Castelló, UFI. Dynamics of 
language competition: bilingualism and social 
structure effects. 
 
-17/05/2006: Claudio J. Tessone. UFI. 
Introducción a los applets en Java. 
 
-19/05/2006: Osvaldo A. Rosso, Universidad de 
Buenos Aires. EEG analysis using wavelet-
based information tools. 
 
-22/05/2006: Dr. Adan Cabello, Departamento 
de Física Aplicada II. Universidad de Sevilla. 
Desigualdades de Bell basadas en igualdades.  
 
-23/05/2006: Rafael Vilela de Oliveira, Max 
Planck Institute for the Physics of Complex 
Systems, Dresden. Fractal signatures of chaotic 
advection in precipitation.  
 
-24/05/2006: Enrico Lipparini, Universitat de 
Barcelona, Universita di Trento and INFN. Spin 
Hall effect in semiconductor quantum wells 
 
-30/05/2006: Flora Souza Bacelar, UFI. 
Investigations on the HIV dynamics with a 
system of time delayed functional equations. 
 
-02/06/2006: Fernando Sols, Universidad 
Complutense de Madrid. Emission of entangled 
electron pairs from superconductors. 
 
-06/06/2006: Adrián Jacobo, UFI. Dynamics of 
Localized Structures in Kerr media.  
 
-13/06/2006: Marzena Ciszak, UFI. Anticipated 
Synchronization: Numerical and Theoretical 
Study.   
 
-15/06/2006: Mario Cosenza, Universidad de los 
Andes, Merida, Venezuela. Characterization of 
complexity in EEG signals.   
 
-16/06/2006: José Luis Mateos, Instituto de 
Física, Universidad Nacional Autónoma de 
Mexico (UNAM). Buscando alimento usando 
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vuelos de Lévy: el caso de los monos araña en 
Yucatán.  
 
-19/06/2006: Dr. Pablo Puleston, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Introducción al 
control automático, control por modo deslizante 
y su aplicación a los Sistemas de conversión de 
Energía Eólica. 
 
-20/06/2006: Francesco d'Ovidio, Laboratoire de 
Météorologie Dynamique (LMD), Ecole Normale 
Supérieure, Paris, Fr. Transport and mixing of 
geophysical systems from finite-size Lyapunov 
exponent calculations. 
 
-20/06/2006: José Roberto Iglesias, UFI + 
Instituto de Física UFRGS, Porto Alegre, Brasil. 
MODELOS PARA DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA Y DESIGUALDADES.   
 
-21/06/2006: Agustí Emperador, Institut de 
Recerca Biomèdica, Parc Científic de Barcelona. 
Brueckner-Hartree-Fock study of quantum dots.  
 
-27/06/2006: Pablo Gleiser, Centro Atómico 
Bariloche, Argentina. Sincronización en redes 
dinámicas. 
 
-11/07/2006: Iacyel G. da Silva, UFI. Aspectos 
de sincronización en el circuito Chua.  
 
-12/07/2006: Juan José Enseñat, UFI. 
Descripción de la nueva configuración de galiota 
(correo, webmail, etc.). 
 
-18/07/2006: Pau Amengual, UFI. Paradoxical 
games: a physics point of view. 
 
-21/07/2006: Raúl Vicente, UFI. Nonlinear 
dynamics and synchronization of bidirectionally 
coupled semiconductor lasers. 
 
-26/07/2006: Ana Majtey, Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina. Una medida de 
Complejidad para secuencias simbólicas. 
 
-03/10/2006: Gordon Pipa, Frankfurt Institute for 
Advanced Studies and Max-Planck Institute for 
Brain Research,. Task and behaviour related 
formation of synchronized neuronal cell 
assemblies. 
 
-11/10/2006: Federico Vazquez, UFI. The 
Dynamics and Ultimate Fate of Competitive 
Societies. 
 
-27/10/2006: Albert Compte, Instituto de 
Neurociencias de Alicante, Spain. Neural 
mechanisms of selective attention: a 
computational model.  
 
 -31/10/2006: David Sánchez, Dept. de Física, 
UIB. Spin-orbit interaction in quantum wires. 
 
-03/11/2006: Alessandro Scire, UFI. Integrated 
semiconductor ring lasers.  
 

-10/11/2006: Alex Arenas, Universidad Rovira i 
Virgili, Tarragona, Spain. Towards a mesoscopic 
theory of complex networks 
 
-14/11/2006: Manuel de Llano, Instituto de 
Investigaciones en Materiales, UNAM, Mexico. 
Condensación de Bose-Einstein generalizada 
 
-15/11/2006: Javier Buceta, Parc Cientific de 
Barcelona/CeRQT. Dorsoventral Boundary 
Formation in the Drosophila Wing: a Systems 
Biology Approach. 
 
-21/11/2006: Yanne Chembo, UFI. Generating 
ultra-pure radar frequencies with semiconductor 
lasers. 
 
-30/11/2006: Joaquín Marro, Institute "Carlos I" 
for Theoretical and Computational Physics, 
Granada, Spain. INESTABILIDADES 
DINÁMICAS EN REDES COMPLEJAS.   
 
-12/12/2006: Susanna C. Manrubia, Centro de 
Astrobiología (INTA-CSIC), Madrid, Spain. 
Evolution of fast mutating replicators: RNA 
viruses and the RNA world.   
 
-13/12/2006: Susanna C. Manrubia, Centro de 
Astrobiología (INTA-CSIC), Madrid, Spain. 
Neutral networks of RNA secondary structure. 
 
-14/12/2006: Prof. Paul Woafo, Laboratory of 
Nonlinear Modelling, University ofYaoundé I, 
Cameroon. Nonlinear electromechanical devices 
and main research interestsin biological physics. 
 
-15/12/2006: Sarah Reilly, UFI. The Influence of 
Wealth on Cultural Dynamics 
 
-15/12/2006: Yanne Chembo, UFI. Nonlinear 
Dynamics of Semiconductor Laser Systems with 
Feedback: Optical Chaos Cryptography, Radar 
Frequency Generation and Transverse Mode 
Control.  
 
-18/12/2006: Iacyel Gomes da Silva, UFI. 
Aspectos de sincronización en un sistema 
caótico.   
 
-20/12/2006: Alessandro Torcini, ISC - CNR , 
Firenze, Italy. Synchronization of extended 
chaotic systems.  
 
-21/12/2006: Claudio Tessone, UFI. 
Synchronisation and Collective Effects in 
Extended Stochastic Systems.  
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                                      SERVEIS GENERALS I ÀREES ADSCRITES A DIRECCIÓ 

PERSONAL DE SERVEIS 
GENERALS 
 
 
Martín Bardón, Pilar 
Gerent de l’IMEDEA 
 
Alonso Santos, Juan Carlos. 
Ajudant laboratori CSIC 
 
Carbonell Boscá, Inmaculada. 
Cos Gral. Administratiu 
 
Casas Péres, Benjamín. 
Titulat Mitjà CSIC 
 
Ceballos Roa, Elvira 
Ajudant laboratori CSIC 
 
Duch Reneses, Concepción. 
Ajudant laboratori CSIC 
 
Ensenyat Pons, Juan José. 
Titulat Superior CSIC (interí) 
 
González Peydró, Rosa Mª. 
Cos Gral. Aux. Adm. CSIC 
 
Martos Sánchez, Manuel 
Tècnic de mantenimient  
 
Pitarch Garcia, Saül. 
Titulat Superior contractat 
 
Rel Peris, Consuelo. 
Téc. Sup. Administratiu FUEIB 
 
Ribot Cruz, Ana Mª. 
Cos Gral. Aux. Adm. CSIC 
 
Ruíz Pérez, Maurici 
Titulat Superior CSIC  
 
Sánchez Expósito, Susana 
Titulat Mitjà I3P  Informático 
 
Torrens Pol,.Joan 
Cos Gral. Aux. Administratiu 
 
Sastre Rosselló, Francisca. 
Cos Gral. Aux. Administratiu 
 
Tur Tur, Eva 
Titulat Superior I3P 
 
Urdiain Asensio, Mercedes. 
Titulat Mitjà CSIC 
 
Vizoso Miquel del Sola, Guillermo 
Cos Prof. E. Secundària 
 
 
 
 
 

PERSONAL D’ÀREES 
ADSCRITES A DIRECCIÓ 
 
 
Alonso Oroza, Sergio (Catedràtic UIB) 
 
Riera Madurell, Teresa (Catedràtica UIB) 
 
Juliá Masagué, Pere (Prof. Inv. CSIC) 
 
Rita Larrucea, Joan (UIB) 
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11.3. Institut de Ciències de l’Educació 
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1. Unitat de Formació Inicial del Professorat. Curs per a l’obtenció del 
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) 

 

  
2. Unitat de Formació Permanent del Professorat no Universitari  

2.1. Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural  
2.2.  Formació permanent del professorat no universitari  

2.2.1. Cursos de formació a Mallorca  
2.2.2. Cursos de formació a les seus universitàries. 
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2.3. Cursos de postgrau  
  

3. Formació permanent del professorat universitari: Pla d’Ajut a la 
Docència Universitària (PADU) 

 

  
4. Altres actuacions  

4.1. Suport a la tutoria de matrícula i jornades d’acolliment  
4.2. Potenciació dels seminaris permanents  

  
5. Unitat de Recerca i Innovació Educativa  

5.1. Convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la 
docència 

 

5.2. Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació sobre la 
relació secundària-Universitat 

 

  
6. Recursos humans  
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L'Institut de Ciències de l'Educació és una unitat de recerca pròpia de la UIB de 
caràcter pluridisciplinari que atén interessos científics, tècnics, artístics o socials 
de la mateixa comunitat universitària i, per extensió, de tota la comunitat 
acadèmica de les nostres illes. 
Està estructurada en diferents unitats formatives que de forma prioritària es 
dediquen a la recerca en temes educatius; la formació del professorat de 
l’ensenyament infantil, primari, secundari i universitari; la informació i difusió 
d’experiències d’interès psicopedagògic i docent; l’assessorament i suport per a la 
recerca en el camp de l’educació, entre d’altres. 
L’any acadèmic 2006-2007 ha dut a terme les següents accions: 
 
1. Unitat de Formació Inicial del Professorat. Curs per a l’obtenció del 
Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) 
 
A. Estructura del CAP 
El CAP 2006-2007 manté el format del curs 2004-2005, en què es va remodelar 
per complet, amb algunes modificacions. 
L’estructura del CAP ha tingut una càrrega lectiva de 23 crèdits (230 hores), que 
s’han distribuït en dos cicles: 
Primer cicle acadèmic 
De 13 crèdits lectius (130 hores), en què s’han impartit les quatre matèries 
comunes: Psicologia de l’Educació (3 crèdits), Didàctica General (2,5 crèdits), 
Organització Escolar (1,5 crèdits), Atenció a la Diversitat (2 crèdits), i una 
d’específica: Didàctica Específica (4 crèdits). 
Atenent el nombre d’alumnes per especialitats establert a Mallorca, l’organització 
de la càrrega lectiva presencial s’ha agrupat en vuit grups per a les matèries 
comunes. Aquests grups han estat: Filologia; Ciències Socials A, Música i 
Educació Física; Ciències Socials B; Ciències Experimentals A (Física i Química, 
bàsicament); Ciències Experimentals B (Biologia i altres); Tecnologia ESO, 
Informàtica i Plàstica; Economia i Administració d’Empreses; Filosofia, 
Matemàtiques, Psicologia i Psicopedagogia. 
El nombre de didàctiques específiques ha estat de tretze, ja que alguns dels grups 
anteriors s’han desdoblat en funció del nombre d’alumnes. Les didàctiques 
específiques han estat: Filologia Catalana i Castellana, Filologia Estrangera, 
Ciències Socials A, Ciències Socials B, Ciències Experimentals A (Física i 
Química), Ciències Experimentals B (Biologia i Ciències Naturals), Filosofia, 
Matemàtiques, Psicologia, Música, Plàstica, Tecnologia ESO i Informàtica, 
Economia i Administració d’Empreses. 
La durada de les sessions teòriques (de cada mòdul) és d’una hora i trenta minuts. 
S’han impartit en horari d’horabaixa (tres dies per setmana) entre les 18 i les 21 
hores. 
Totes les classes s’han fet al campus de la UIB a Palma, a l’IES Josep Miquel 
Guàrdia i IES Cap de Llevant a Menorca i a l’IES Sa Colomina d’Eivissa. 
 
Els alumnes, per ser avaluats, estan obligats a un 70 per cent d’assistència a les 
classes de cada matèria del cicle acadèmic. Si es compleix aquesta condició, 
l’alumne té dret a ser avaluat, en forma d’examen final o una altra fórmula 
establerta a priori pel professorat en el programa de cada matèria. L’alumne té dues 
convocatòries, sempre que compleixi el 70 per cent d’assistència establert. 
 
Segon cicle: Pràcticum 
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De 10 crèdits (100 hores), que inclou: l’estada en pràctiques docents en un centre 
de secundària i la realització del projecte memòria final. Aquestes 100 hores es 
poden dividir en: observació del centre (20 hores), observació del professor tutor 
(20 hores), observació d’altres professors de pràctiques (5-10 hores), planificació i 
col·laboració amb el tutor (15 hores), intervenció (10-15 hores), anàlisi de la 
pràctica docent (10-15 hores) i elaboració de la memòria (15 hores). 
 
L’adjudicació de tutors i centres s’ha fet intentant compatibilitzar les sol·licituds 
dels alumnes i la disponibilitat dels tutors. Aquest any acadèmic s’ha realitzat el 
seminari d’habilitació de tutors de pràctiques del CAP, gràcies a l’addenda del 
conveni de la Conselleria d’Educació i Cultura i la UIB. 
 
B. Dades del curs 2006-2007 
El nombre total d’alumnes matriculats ha estat de 326: 

Mallorca 276 
Menorca 25 
Eivissa  25 

 
Per especialitats els matriculats són els següents: 

Ciències Experimentals 80 
Ciències Socials 60 
Economia 29 
Educació Física 6 
Filologies 

  Estrangera: 15 
  Hispànica: 11 
  Catalana: 7 

33 

Matemàtiques 5 
Música 5 
Plàstica/Dibuix 8 
Psicologia 15 
Tecnologia ESO 22 
Filosofia 13 

 
El curs ha tingut 52 professors (UIB i secundària) de primer cicle: 

Mallorca 
- AD 4 
- DG 5 
- OE 3 
- PE 6 
- DE 16 

34 

Menorca 
- AD 1 
- DG 1 
- OE 1 
- PE 1 
- DE 8 

12 

Eivissa  
- AD 1 
- DG 1 
- OE 1 

6 
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- PE 1 
- DE 2 

 
PDI de la Universitat (titulars i associats): 17 
Professorat de secundària: 35 
Han realitzat les pràctiques 315 alumnes, que han comptat amb el suport de 184 
tutors en un total de 51 instituts de les Illes 

       IES 
Mallorca 38 
Menorca 6 
Eivissa  7 

 
amb el suport de 14 coordinadors de pràctiques. 
 
Totals 

Alumnes 326 
Professors (1r cicle) 52 
Tutors  184 
Centres implicats 51 
PAS 5 

 
Avaluació final dels alumnes: 

Aptes 320 
No aptes 6 

 
Valoració del curs 
La valoració global del CAP 2006-2007 és positiva. Hem realitzar un curs sense 
cap tipus d’incident acadèmic. El resultat de les enquestes efectuades tant als 
estudiants com al professorat és molt engrescador. D’altra banda, enguany s’ha 
aconseguit mantenir una relació més estreta entre les classes teòriques i les 
pràctiques, fet que ha redundat en un benefici per als estudiants. De totes maneres, 
aquest és un dels aspectes que, per mor de l’elevada quantitat de persones 
implicades (professors de teoria i professors tutors), segurament encara són 
susceptibles de petites millores.  
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2. Unitat de Formació Permanent del Professorat no Universitari 
 
2.1. Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural 
El Pla de reciclatge actual està regulat per l’Ordre del conseller de Cultura, 
Educació i Esports de dia 25 de març de 1996, per la qual es fixen les titulacions 
que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana als centres docents no 
universitaris de les Illes Balears (BOCAIB de 6 d’abril de 1996). 
S’articula en dos nivells, que permeten als ensenyants, en funció de la titulació i 
del nivell educatiu en el qual exerceixen la docència, obtenir un d’aquests dos 
certificats o títols: 
•  Professorat d'educació infantil i primària: certificat de capacitació per a 
l'ensenyament en i de llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP). 
Inclou les assignatures següents: Llengua I, Llengua II, Geografia, Història, 
Literatura i Metodologia General de l'Ensenyament de la Llengua Catalana. 
•  Professorat d'educació secundària: certificat de capacitació per a 
l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS). Inclou Llengua 
I, Llengua II i un Seminari de Llenguatge Específic (Tecnicocientífic, Humanitats 
o Juridicoadministratiu), o bé Seminari de Tractament de Llengües en el 
Currículum (exclusiu per als llicenciats en Filologia). 
 
Les assignatures que conformen el pla d’estudis corresponents a aquests dos 
nivells són: 

CCIP CCS 
— Llengua I 
— Llengua II 
— Coneixement del Medi 
Social i Cultural: Geografia, Història 
i Literatura 
— Metodologia General de 
l’Ensenyament de la Llengua 
Catalana 

— Llengua I 
— Llengua II 
— Seminari de Llenguatge 
Específic o bé 
— Seminari de Tractament de 
Llengües en el Currículum (per a 
llicenciats de les diverses 
filologies) 

 
A més d'aquestes assignatures, els alumnes no catalanoparlants de qualsevol nivell 
educatiu tenen la possibilitat de cursar Coneixements Bàsics de Llengua, nivell no 
obligatori, que ofereix suport afegit a l'alumnat que presenta dificultats a l'hora 
d'expressar-se oralment en català. 
Els alumnes diplomats en Magisteri, en possessió del CCIP, a més, poden optar, 
mitjançant la superació de les proves lliures de Llengua III i Didàctica II, al títol 
de Professor de Llengua Catalana. 
El Pla de reciclatge preveu dues vies d'accés a la titulació: els cursos oficials i les 
proves lliures. Ambdues modalitats formatives inclouen dues convocatòries.  
La matrícula oficial per illes ha estat la següent: 
 

MATRÍCULA OFICIAL 
Mallorca Menorca Eivissa Formentera 

1.294 112 177 15 
Total matrícula oficial: 1.598 

 
Quant a la matrícula lliure, la distribució ha estat la següent: 

MATRÍCULA LLIURE 
Mallorca Menorca Eivissa 

744 76 129 
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Total matrícula oficial: 949 
En aquest quadre no hi figura Formentera perquè aquesta illa només disposa 
d’oferta oficial. 

 
Total matrícula any acadèmic 2006-2007: 2.547 alumnes 

 
Projecte de futur: 

– Millorar l’aspecte i els continguts de la pàgina web del reciclatge. 
– Potenciar sensiblement la formació a distància tant pel que fa als 

cursos de llengua, que ja funcionen des de fa alguns anys, com pel que fa a 
introduir progressivament els continguts d’alguns seminaris que ja disposen d’una 
part del material elaborada. 

– Mantenir, i si escau ampliar, els cursos de formació permanent del 
reciclatge, és a dir, aquells que fan referència a la llengua i la cultura catalanes.  
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2.2. Formació permanent del professorat no universitari 
 
2.2.1. Cursos de formació a Mallorca 
L’Institut de Ciències de l’Educació ha disposat, aquest curs, d’una oferta 
formativa variada i de qualitat emmarcada en la finalitat d’estimular la renovació 
professional dels mestres i professors de l’ensenyament no universitari mitjançant 
la formació al llarg de tota la trajectòria professional del docent. 
Les activitats es configuren amb les aportacions dels professors universitaris en 
cursos d’actualització científica i formació psicopedagògica, i les aportacions dels 
professionals que treballen en el marc dels centres, perquè entenem que per 
millorar globalment el sistema educatiu cal començar per la pràctica quotidiana a 
les aules. 
 

I quadrimestre 
Total d’activitats Total d’inscrits 

9 190 
 

II quadrimestre 
Total d’activitats Total d’inscrits 

11 372 
 

Total d’inscrits: 547 alumnes 
 
 

2.2.2. Cursos de formació a les seus universitàries. Programa ICE-SAC 
L’any 2004 el Vicerectorat de Projecció Cultural, el Servei d’Activitats Culturals i 
l’ICE iniciàrem uns programes formatius específics per a la població d’Eivissa i 
de Menorca, perquè enteníem les seus universitàries com una part indissoluble de 
la Universitat en les quals era necessari complementar l’oferta de formació 
reglada i de recerca, ja desenvolupada i arrelada, amb una proposta engrescadora 
de formació i de dinamització cultural que apropàs la UIB a la població que no es 
beneficia dels serveis i activitats més formals, per poder cobrir el doble objectiu 
que ens mou: ser una universitat present i identificada en totes i cada una de les 
illes i, d’altra banda, poder arribar al màxim de la població. 
Des d’aleshores aquest programa ofereix una sèrie d’activitats, seminaris i cursos 
que volen respondre adequadament a les exigències culturals i formatives de les 
societats illenques, amb la intenció de completar l’oferta d’actuacions que la UIB 
dóna a la societat balear, com una eina de formació, d’igualtat i equitat, perquè la 
voluntat i la vocació de la UIB són que tots puguem sentir-nos universitaris i 
poder facilitar i afavorir des de la participació el desenvolupament cultural i 
formatiu que la institució universitària pretén. 
 

I quadrimestre 
Total d’activitats Total d’inscrits 

5 21 
 
 

II quadrimestre 
Total d’activitats Total d’inscrits 

4 38 
 

Total d’inscrits: 59 
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2.3 . Cursos de postgrau 
Finalitzats: 
Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (bienni 2005-2007) 
Expert Universitari en Direcció de Centres Educatius 
Expert Universitari/Experta Universitària en Tècniques Docents de Grau Superior 

 
Total d’inscrits: 104 

 
Convocats per a l’any acadèmic 2007-2008:  
Especialista Universitari en Atenció Primerenca (200 hores) 
Expert Universitari/Experta Universitària en Tècniques Docents de Grau Superior 
(segona edició). Pendent d’assignació pressupostària. 
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3. Formació Permanent del Professorat Universitari: Pla d’Ajut a la 
Docència Universitària (PADU) 
 
Amb la finalitat d’adaptar-se a l’EEES i de donar resposta a les necessitats 
formatives expressades per la comunitat docent universitària, a la Universitat de 
les Illes Balears, durant el curs acadèmic 2004-2005 es va iniciar el Programa 
d’Ajut a la Docència Universitària (PADU): Fem camí cap a Europa. Aquest 
Programa d’Ajut a la Docència Universitària ha continuat durant els dos cursos 
acadèmics següents i, fins ara, ha estat gestionat i coordinat des del Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica, l’Institut de Ciències de l’Educació i l’Oficina de 
Convergència i Harmonització Europea; el Programa es fonamenta en una 
estructura basada en activitats formatives que tracten un ampli ventall de 
temàtiques diversificades, comptant sempre amb professionals experts de l’àmbit 
nacional.  
Aquest programa formatiu ha pretès facilitar la formació continuada i de qualitat 
als docents universitaris per tal d’oferir-los un suport en la seva tasca docent, una 
ajuda en l’adaptació a l’espai europeu d’educació superior i una font i un al·licient 
per a la innovació educativa, el seu desenvolupament professional. 
Cal destacar també que, durant els dos darrers cursos acadèmics,1 el professorat 
universitari que ha participat en una o més sessions del PADU són 200 persones, 
aproximadament, per curs acadèmic.  
L’ICE, conscient dels problemes que comporta la insularitat i del límit de 
matrícula establert a les diferents activitats, va gestionar l’enregistrament en DVD 
d’algunes de les sessions del PADU  quan hi havia permís del ponent. Aquests 
DVD s’han deixat a tot el professorat que els ha demanat. 
D’altra banda, cal apuntar que totes i cada una de les activitats del PADU  si no 
és que hi ha hagut determinades circumstàncies  han estat avaluades a partir 
d’un qüestionari distribuït entre el professorat assistent. A l’ICE es té un informe 
de cada una de les ponències. Tot i això, i en conclusió quant a l’avaluació, hem 
de dir que, majoritàriament, les opinions que expressa el professorat assistent són 
molt favorables. 
Concretament, aquesta graella especifica les activitats desenvolupades en el marc 
del PADU durant aquest any acadèmic 2006-2007: 
 

Nre. Títol Ponent Inscrits Nota 
mitjana 

d’avaluaci
ó 

Nre. de 
DVD 

sol·licita
ts 

19 Estratègies 
d’avaluació a l’aula 
(repetició) 

Elena Cano 
(UB) 

24 8,9  

20 Estratègies 
metodològiques a 
l’aula universitària 
(Menorca) 

Francesc 
Imbernón 
(UB) 

13 8,67  

21 Estratègies 
metodològiques a 

Francesc 
Imbernón 

6 9,8  

                                                 
1 En realitat són tres els cursos acadèmics durant els quals s’ha desenvolupat el PADU, però no hi 
ha una base de dades clara del primer curs acadèmic, ja que la tècnica de l’ICE que la desenvolupa 
ha canviat. 
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l’aula universitària 
(Eivissa) 

(UB) 

22 Elaboració de la guia 
docent en el marc de 
la convergència 
europea 

Miguel 
Zabalza  

31 + 27 
novells2 

8,6 26 

23 L’ús d’escales i 
instruments 
d’avaluació 

Albert Sesé 
(UIB) 

16 + 27 
novells 

5,8  

24 Per què no aprèn 
l’alumnat allò que li 
ensenyam? 

Ignacio 
Pozo 
(UAM) 

42 8,8  

25 Estratègies 
d’innovació a la 
universitat 

José Tejada 
(UAB) 

38 7,1  

26 Les competències en 
els nous plans 
d’estudis (Eivissa) 

Juan José 
Montaño 
(UIB) 

2 No es va 
passar full 
d’avaluaci
ó 

 

27 Les competències en 
els nous plans 
d’estudis (Menorca) 

Juan José 
Montaño 
(UIB) 

7 8,4  

28 El procés 
d’ensenyament-
aprenentatge de les 
competències: 
planificació i 
avaluació 

Àfrica de la 
Cruz 
(UAM) 

36 No es va 
passar full 
d’avaluaci
ó 

 

29 La lliçó magistral 
(repetició) 

Francesc 
Imbernón 
(UB) 

34 8,5 31 

 
Propostes de millora del programa formatiu per a professorat universitari: 
- Reconeixement de crèdits ECTS per la formació que desenvolupa el 
professorat. A la UAB hi ha un programa d’acreditació en formació docent en 
educació superior. 
 
- Canvis estructurals per aconseguir una línia de continuïtat entre les 
accions formatives rebudes, és a dir, que el pla formatiu no consisteixi en un 
grapat d’activitats aïllades i voluntàries. 
 Propostes estructurals d’altres universitats: 

 UAB: s’estableix un programa formatiu basat en diferents activitats 
formatives: 
a) Seminaris d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge 
b) Seminari d’avaluació 
c) Taller de recursos didàctics 
d) Elaboració i presentació del dossier de docència 

                                                 
2 «Novells» fa referència als alumnes del Curs d’Expert Universitari / Experta Universitària en 
Tècniques Docents de Grau Superior, els quals, dins el seu pla formatiu, tenien l’obligació 
d’assistir a algunes de les activitats del PADU. 



 

 11

Aquestes activitats formatives es distribueixen per temàtiques, de manera que 
cada professor o professora pot elaborar la seva línia de formació d’especialització 
o desenvolupar aquells aspectes que li són de major interès. 
Per la nostra part, podríem proposar que el professorat elabori la Guia docent 
adaptada al procés de convergència europea. 
Aquest pla formatiu de la UAB es pot dur a terme en tres anys de durada com a 
màxim i es reconeixen 6 crèdits. 

 UB: la Universitat de Barcelona estableix una formació dividida en 
diferents cursos, l’estructura és semblant a la nostra. Ara bé, han format un 
seminari permanent sobre formació de professorat universitari on reflexionen i 
debaten sobre el tema. El seminari el formen especialistes en l’àmbit. 

 UAM: l’estructura és semblant a la nostra, però funcionen mitjançant 
una preinscripció a la web, idea que pareix molt factible, ja que nosaltres hi 
dedicam recursos i temps que es podrien estalviar.  

 USC: el programa de formació distingeix diferents accions formatives: 
cursos, tallers, projecte d’investigació, activitats. El projecte d’innovació 
consisteix en una estratègia que possibilita que un grup de professorat s’uneixi per 
treballar un tema, formant un grup estable durant un parell de mesos; és una 
estratègia nova i no emprada a la UIB. 
D’altra banda, cal destacar que a la Universitat de Santiago de Compostel·la 
reconeixen la formació docent mitjançant un Diploma en Docència Universitària 
(100 hores de dedicació dividides en: 70 hores de cursos, tallers, seminaris, i 
elaboració de guia docent, i 30 hores de lliure configuració). Volem també fer 
ressaltar que la durada de les accions formatives a la USC és de 20, 30, 40 hores, 
bastant més que les nostres. 
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4. Altres actuacions 
 
4.1.  Suport a la tutoria de matrícula i jornades d’acolliment 
 
Suport a la tutoria de matrícula / Pla d’Acció Tutorial 
Per segon any consecutiu, la Universitat de les Illes Balears desenvolupa la tutoria 
de matrícula per a tot l’alumnat de nou ingrés. Aquesta iniciativa es gestiona, 
majoritàriament, des de les facultats i escoles; tot i que l’ICE hi dóna un suport en 
determinades accions. 
Els suports de l’ICE al PAT, que han estat oferts i seleccionats per les facultats i 
escoles interessades, han estat: 
- Difusió de la tutoria de matrícula entre l’alumnat de primer curs a partir de 
la informació a la web de la Universitat de les Illes Balears. 
- La certificació i el reconeixement de la tasca desenvolupada per tutors i 
tutores. 
- L’elaboració, en format per a lectora òptica, del qüestionari d’avaluació de 
la tutoria de matrícula per a l’alumnat de nou ingrés  
- La realització d’informes d’avaluació a partir dels resultats estadístics 
presentats pel CTI del qüestionari per a alumnes.  
- L’elaboració i la gestió del qüestionari per a tutors i tutores, que es 
realitzarà mitjançant intranet. 
El pressupost total de què disposa el Pla d’Acció Tutorial per al curs acadèmic 
2007-2008 és de 60.000 euros, aquest es distribueix entre les facultats i escoles 
d’acord amb uns criteris prèviament consensuats.  
Quant a la dotació pressupostària de l’ICE per a la tutoria de matrícula, ha variat i 
s’establirà en funció del suport que ha de donar a cada facultat o escola. 
 
Jornades d’acolliment 2007-2008 
Un any més estam treballant per a la planificació de la propera edició de les 
jornades d’acolliment. Una vegada finalitzada l’edició anterior, realitzàrem una 
avaluació amb tots els implicats (alumnes, facultats, escoles i serveis) per tal de 
poder millorar aquest servei. Els resultats d’aquesta avaluació, extrets de les 
crítiques, les propostes de millora i els suggeriments expressats pels implicats, 
s’han tingut en compte per a la realització de les Jornades d’aquesta edició. 
L’edició del proper curs acadèmic 2007-2008 es durà a terme entre el 24 de 
setembre i el 10 d’octubre de 2007, i seguirem mantenint un horari de jornades 
majoritàriament matinal, exceptuant alguns casos d’estudis oferts en horari 
d’horabaixa. 
Pel que fa als mòduls oferts, hi ha «mòduls comuns» i «de lliure elecció». Els 
mòduls comuns d’aquest any seran: 
- Benvinguda a la UIB (15 minuts) 
- Els nostres estudis (30 minuts) 
- Biblioteca (30 minuts) 
- Aules d’informàtica (15 minuts) 
- Espai europeu  per a aquelles facultats o escoles incloses en un pla 
pilot  (20 minuts) 
- Campus Extens  per a aquelles facultats i escoles que ofereixen estudis a 
les seus de Menorca i Eivissa  (20 minuts) 
- Participació en la vida universitària (20 minuts) 
 
Els mòduls que plantejam com de lliure elecció són: 
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- SAC (15 minuts) 
- Campus Extens (15 minuts) 
- Espai europeu (15 minuts) 
- Servei Mèdic i de Prevenció (15 minuts) 
- Tècniques d’estudi (30 minuts) 
- Sindicatura de Greuges (15 minuts) 
- Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (15 minuts) 
- Relacions Internacionals (15 minuts) 
 
En aquesta propera edició tenim la intenció de continuar amb el servei de les 
paradetes informatives. L’objectiu de les paradetes és presentar els serveis 
perquè aquests puguin arribar als joves de forma directa, propera i personalitzada. 
En aquesta propera edició les paradetes tindran un espai propi als vestíbuls dels 
edificis, on els joves realitzaran una visita guiada de 15 minuts, ja planificada en 
el marc de les jornades d’acolliment. 
Les paradetes que podran trobar els alumnes a les jornades són les següents: 
- Servei d’Alumnes. 
- Servei Lingüístic. 
- Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones. 
- Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials. 
- CampusEsport. 
- DOIP. 
- REDINET. 
- Llibreria del campus. 
- Comerç Just. 
- Sexconsulta. 
Les paradetes tindran l’oportunitat de participar, igual que la resta de serveis, en 
l’elaboració d’un dossier que es prepararà amb la informació més destacada de 
cada servei de la UIB i que es pretén oferir com a material de suport als nous 
alumnes durant les jornades. 
Pel que fa a la difusió de la jornada, es repartiran fullets informatius i es penjarà a 
la web tota la informació referent a les jornades (horaris, edificis, mòduls, etc.).  
Finalment, una proposta que es fa des de l’ICE és que les facultats i escoles 
aportin una figura de referent coordinador que tingui unes tasques determinades 
per agilitar les activitats de les jornades. Les tasques d’aquest coordinador podrien 
ser: 
- Preparació dels recursos materials per a les jornades. 
- Reserva de l’espai per a les sessions. 
- Presentació dels serveis. 
- Coordinació i col·laboració amb el responsable de l’ICE. 
 
 
4.2. Potenciació dels seminaris permanents 
L’ICE atorga una gran importància a la investigació en l’àmbit de l’educació 
infantil, primària i secundària. Per aquest motiu estimula la configuració de grups 
d'investigació integrats per professorat que vulguin compartir recursos i 
experiències que es derivin en la creació de material didàctic, noves línies 
d’ensenyament i d’investigació. 
Aquest any acadèmic s’ha comptat amb els seminaris i grups de treball següents:  
a. Seminari d’Orientadors i Orientadores 
b. Grup de Didàctica de Ciències Socials 
c. Grup de Treball FIPS. Didàctica de les Ciències 
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d. Seminari General Secundària-Universitat 
e. Seminari Permanent d’Educació Artística 
f. Seminari de Didàctica de la Filosofia 
g. Seminari de Didàctica de l’Especialitat d’Anglès 
Que aglutinen quasi un centenar de mestres, professors d’educació primària, 
secundària i professorat universitari. 
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5. Unitat de Recerca i Innovació Educativa 
5.1. Convocatòria d’ajuts per a la millora de la qualitat de la docència 
 
Lliurament de sol·licituds 
1a convocatòria: 22 de maig de 2006 
2a convocatòria: 23 de juny de 2006 
 
Lliurament de la memòria final: 14 de setembre de 2007 
 

Títol Investigador 
principal 

Pressupost 
sol·licitat 

Pressupost 
concedit 

Aproximació a la mesura 
ECTS i disseny de 
mecanismes d’avaluació de 
les competències 
socioprofessionals a 
l’Enginyeria Tècnica 
Industrial 

Bartomeu Alorda 
Ladària 

2.000 € 1.000 € (no per 
a contracte de 
col·laboradors) 

Disseny d’instruments 
d’avaluació i seguiment del 
procés d’ensenyament-
aprenentatge de 
competències 
socioprofessionals a 
l’Enginyeria Tècnica de 
Telecomunicacions 

Jaume Segura 
Fuster 

2.000 € 1.000 € (no per 
a contracte de 
col·laboradors) 

Caminant cap a Europa: 
actuacions a l’assignatura 
Introducció a la 
Intel·ligència Emocional 

Margaret Miró 
Julià 

2.000 € 300 € (no per a 
assistència a 
congressos o 
jornades) 

Una nova metodologia 
d’aprenentatge per 
implantar el curs 2006-2007 
els crèdits ECTS a 
l’assignatura optativa Visió 
Industrial, impartida al 
tercer curs dels estudis 
d’Enginyeria Industrial, 
especialitat en Electrònica 
Industrial 

Yolanda González 
Cid 

1.850 € 450 € (no per a 
portàtil) 

Coordinació d’activitats 
transversals als estudis de 
Fisioteràpia 

Berta Paz Lourido 900 € 600 € 

Material d’aprenentatge 
guiat de teoria i pràctiques a 
1r de Fisioteràpia 

Iosune Salinas 
Bueno 

2.000 € 1.000 € (per a 
càmera de 
fotos) 

Elaboració de material 
didàctic nou per al 
desenvolupament de les 
activitats d’aprenentatge 
dels alumnes en una 
assignatura optativa de 

Salud Deudero 
Company 

2.000 € 300 € 
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segon cicle de ciències 
experimentals 
Primeres passes per a 
l’adaptació de l’assignatura 
Macroeconomia I a l’EEES 

Francesc Oliver 
Rullan 

2.000 € 500 € (no per a 
jornades o 
congressos) 

Moot Trials. Docència de 
matèries jurídiques (en 
anglès) basada en judicis 
entre els alumnes 

Anselmo Martínez 
Cañellas 

2.000 € 1.000 € 

El programari Hot Potatoes 
aplicat a la Història de 
l’Art: autoavaluació i 
aprenentatge 

Miquel A. Capellà 
Galmés 

1.500€ 1.200 € (no per 
a contracte de 
col·laboradors) 

Projecte d’implantació de 
crèdits europeus ECTS en 
sis assignatures troncals de 
l’àrea de Filologia Anglesa 

Eva M. Pérez 
Rodríguez 

1.800 € 1.000 € 

Una proposta d’adaptació 
de les assignatures 
Aprenentatge i 
Desenvolupament Motor I i 
II a l’especialitat de Mestre, 
Educació Física 

Xavier Ponseti 
Verdaguer 

1.800 € 600 € 

Proposta d’adaptació de la 
matèria Intel·ligència 
Artificial als crèdits ECTS i 
disseny dels criteris 
d’avaluació continuada 

Gabriel Fiol Roig 2.000 € 300 € 

Gramàtica Descriptiva 
Catalana 

Nicolau Dols  1.500 € 

Coordinació d'objectius, 
continguts, metodologia 
docent i avaluació per a les 
assignatures amb continguts 
de llengua espanyola en el 
currículum de Filologia 
Espanyola a la UIB 

Laura Camargo  1.500 € 

Estudi de diversos aspectes 
en l'aprenentatge de les 
Matemàtiques I i II en la 
Diplomatura 
d'Empresarials, en alumnes 
de diferent currículum i 
procedència 

Carmen Erice  600 € (per 
pagar tasques 
d’alumne 
col·laborador) 

Experiència pilot amb 
crèdits ECTS de 
l’assignatura Mètodes 
Matemàtics per a 
l’Economia II en els estudis 
d’Economia i Administració 
i Direcció d’Empreses, IIQ 
2006-2007 

Pilar Fuster Parra  1.200 € (no per 
a despeses de 
viatge) 
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Experiència pilot amb 
crèdits ECTS a 
l’assignatura Mètodes 
Matemàtics III, impartida 
en els estudis de les 
llicenciatures d’Economia i 
Administració i Direcció 
d’Empreses 

Isabel Aguiló 
Pons 

 1.200 € (no per 
a viatge) 

 
 
5.2. Convocatòria d’ajuts a projectes d’investigació sobre la relació 
secundària-Universitat 
Des de fa anys, i des de diversos àmbits, es planteja la necessitat d’establir o 
millorar l’articulació i la cooperació entre els nivells de l’educació secundària i 
l’ensenyament universitari, per facilitar l’orientació i la transició de l’alumnat 
entre ambdós nivells i, en definitiva, incrementar la proporció de ciutadans i 
ciutadanes amb formació superior.  

L’assoliment d’aquest objectiu requereix, juntament amb altres possibles mesures, 
l’obertura i el suport d’unes línies d’investigació el resultat de les quals permeti 
fonamentar polítiques sectorials, com també el disseny i la realització de 
programes orientats a la meta esmentada.  

Com a resposta a aquesta necessitat, l’ICE de la Universitat de les Illes Balears, 
amb el suport i col·laboració dels vicerectorats d’Estudiants i Investigació i 
Política Científica, ha considerat convenient obrir una convocatòria d’ajuts a 
projectes d’investigació sobre la relació educació secundària-Universitat. Aquesta 
convocatòria té com a finalitat estimular les activitats d’investigació dutes a terme 
per equips investigadors constituïts per professorat de la Universitat i professorat 
de secundària que ajudin a millorar la coordinació acadèmica entre els dos nivells 
d’estudis, o a orientar els processos de transició, inserció i suport a la Universitat. 

Fins ara, han estat dues les convocatòries que hem publicat, la primera durant el 
curs acadèmic 2004-2005, la segona durant el 2005-2006 i, actualment, estam 
preparant una tercera convocatòria per al present curs. 
 
A la primera convocatòria es varen presentar cinc projectes, la naturalesa dels 
quals va ser molt variada quant a temàtica i àrees. 
 
A la segona convocatòria hi va haver quatre projectes, algun dels quals eren 
continuació d’aquells projectes iniciats en la primera convocatòria que, a mesura 
que es varen anar desenvolupant, varen obrir nous àmbits de treball i línies de 
recerca. 
 
Com ja s’ha esmentat, actualment estam treballant per publicar una tercera 
convocatòria, seguint amb l’essència iniciada fa dos anys i amb la certesa que 
donam resposta a les necessitats actuals d’establir vincles entre ambdues etapes 
educatives  secundària i Universitat. 
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Relació de projectes presentats 
 
I convocatòria 
Iniciació a la recerca i utilització dels audiovisuals en ciències humanes i socials a 
l’educació secundària  
Secuencias de aprendizaje y procesos de elaboración en la adquisición del alemán 
como segunda lengua extranjera por alumnos bilingües (catalán/castellano) 
El model d’orientació i intervenció psicopedagògica a la comunitat autònoma de 
les Illes Balears. Estat actual i propostes de millora 
Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes de 4t d’ESO i 
2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments dels 
estudis superiors. 
Expectatives de l’alumnat de 1r i 2n cicle d’educació secundària obligatòria de les 
Balears en relació amb els estudiants universitaris. Una aproximació 
 
II convocatòria 
La evolución de las matemáticas como herramienta didáctica 
La gestió de l’acció tutorial: experiència a l’etapa de secundària al col·legi Pius 
XII 
Aprenentatge integrat de llengua anglesa i continguts multiculturals online 
Instruments i materials per a l’estudi de les realitats locals de les Illes Balears 
 
6. Recursos humans 
Direcció: Dr. Lluís Ballester Brage. 
Subdirecció: Dra. Rosa Rosselló Ramon (2006-2007). Actualment estam pendents 
del nomenament. 
Secretària de l’ICE (en funcions) i Formació Permanent del Professorat no 
Universitari: Catalina Morey Suau. 
Secretària de direcció: Francesca Noguera Torrens. 
Reciclatge de català: Germà Fuster Chicano, Aina Dols Salas, Catalina Borràs 
Llinàs. 
CAP: Joan Frau, Francesca Noguera Torrens, Rosalía Bilbao Buñuel. 
PADU, tutoria, acolliment: Carme Pinya Medina. 
Acolliment i tutoria: Jaume Perelló Alorda. 



11.4. Fundació General de la UIB 

La Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB) és una institució 
privada, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Va ser creada per la 
Junta de Govern de la UIB el dia 21 de juny de 1999 i hom li encomanà la gestió de les 
instal·lacions esportives i de la Residència d'Estudiants del campus de la Universitat.  

L’article segon dels Estatuts de la FuGUIB fixa l’objecte i la finalitat de la Fundació:  

«són fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment 
de la cultura i l’esport en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en 
especial a la Universitat de les Illes Balears, entenent que són activitats fonamentals de 
l’educació integral de la persona, i que puguin contribuir a millorar la societat en la qual 
es troba la Fundació, dirigida a persones que de manera eventual o permanent es 
relacionen amb la Universitat i hi viuen. En particular, les activitats han de contribuir a 
establir vies de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions del 
seu entorn econòmic, social i geogràfic.» 

Per dur a terme aquestes activitats la Fundació té com a objectius: 

1. Recaptar fons, fins i tot recorrent al finançament extern, i utilitzar-los en la 
promoció i el finançament dels objectius de la Fundació.  

2. Col·laborar en la creació, l’establiment, la construcció i la gestió d’instal·lacions 
destinades a totes les activitats que puguin contribuir a la realització dels 
objectius principals.  

3. Potenciar sinergies en l’ús social d’instal·lacions de la Universitat en la línia dels 
objectius de la Fundació, especialment pensant a facilitar l’accés a l’esport de 
col·lectius necessitats per raons econòmiques, de minusvalideses i altres. 

Actualment la Fundació General de la UIB està certificada d’acord amb les normes de 
qualitat ISO 9001:2000 (sistema de gestió de qualitat) i ISO 14001:2004 (sistema de 
gestió mediambiental). 
 
Les certificacions abasten les funcions següents: gestió i explotació de la Residència 
d’Estudiants i de les instal·lacions esportives, disseny i realització de les activitats 
esportives, i gestió i realització de congressos. 
 
 
Fases d’implantació: 
 
1. Any 2000. Es contracten els serveis d’una empresa consultora i se li comana fer un 

projecte d’implantació del sistema de gestió mediambiental segons la norma ISO 
14001:1996 (norma actualment obsoleta). 

2. Abril de 2002. Es realitza l’auditoria mediambiental i es concedeix la certificació 
fins al novembre de 2005 amb l’entitat certificadora ICICT del grup TÜV. 

3. Octubre de 2003. Primera auditoria de seguiment del sistema de gestió 
mediambiental. 

4. Gener de 2005. Segona auditoria de seguiment del sistema de gestió mediambiental. 



5. Abril de 2005. Es contracten els serveis d’una empresa consultora per iniciar el 
projecte d’implantació de la norma ISO 9001:2000 i la integració amb la norma ISO 
14001:2004. 

6. Novembre de 2005. Primera auditoria de renovació del certificat mediambiental 
amb l’entitat certificadora AENOR. 

7. Juny de 2006. Es realitza l’auditoria de qualitat i es concedeix el certificat d’acord 
amb la norma ISO 9001:2000 fins al setembre de 2009 amb l’entitat certificadora 
AENOR. El certificat abraça l’oficina d’organització de congressos, la Residència 
d’Estudiants, i les instal·lacions esportives de la UIB. 

8. Juny de 2007. Durant la primera auditoria de seguiment de qualitat i medi ambient, 
s’amplia la certificació en medi ambient a l’oficina de congressos de la Fundació 
General de la UIB. 

 

a. Residència d’Estudiants Bartomeu Rosselló-Pòrcel  

La Residència d’Estudiants ha tingut una ocupació del noranta-un per cent a les 97 
habitacions individuals durant el curs 2006-2007. Han estat ocupades per estudiants de 
la Universitat. 

Les habitacions dobles han rebut visites d’estudiants dels programes d’intercanvi 
signats per la UIB, a més d’estades de professors visitants (nacionals i estrangers) i 
altres convidats de la UIB. 

A l’estiu de 2007 la Residència ha rebut visites del programa d’intercanvi de vacances 
del PAS, tres grups nombrosos d’estudiants d’anglès i esports procedents de tot l’Estat 
espanyol (Forenex), professors doctorands estrangers, estades de grups i clubs esportius, 
i estudiants d’ensenyament secundari procedents d’Escòcia que assisteixen a cursos 
d’espanyol per a estrangers. 

Les principals millores en les infraestructures i els serveis de la Residència durant el 
curs 2006-2007 han estat les següents: actualització del logotip de la residència; 
adaptació de dues habitacions individuals per a persones amb discapacitat (amb la 
col·laboració del Vicerectorat d’Infraestructures Universitàries), aparcament de l’edifici 
(amb la col·laboració del Vicerectorat d’Infraestructures Universitàries), millores al 
sistema d’emergències (plànols i detectors a les habitacions), mobles per al magatzem, 
renovació del mobiliari a les habitacions, patrocini de la participació dels residents en 
les lligues esportives de la UIB, oferta als residents de la tercera convocatòria pública de 
beques de col·laboració en tasques de la Residència i patrocini d’activitats culturals per 
als residents. 

b. Instal·lacions esportives. CampusEsport 

 
Un any més CampusEsport ha obert les instal·lacions i els serveis esportius de la 
Universitat de les Illes Balears i ha organitzat una gran varietat de cursos i activitats a 
les instal·lacions esportives.  
 
La consecució d’un servei de qualitat, compromès amb el medi ambient i la societat, ha 
estat l’eix al voltant del qual hem programat i realitzat la nostra tasca. Volem destacar 



les millores produïdes a la piscina, amb el buidatge, neteja i manteniment integral 
realitzats tant a la piscina com a la filtració. Amb el canvi de la gespa de les pistes de 
pàdel tornam a tenir unes pistes on els usuaris poden gaudir plenament de la pràctica 
d’aquest esport. D’altra banda, l’assoliment de la gestió directa del programa 
d’activitats aeròbiques Posa’t en Marxa, com també dels seus treballadors, ha estat un 
gran encert, i la millora qualitativa d’aquestes sessions ha estat elevada, destacam 
l’ampliació de noves activitats dirigides amb sessions com l’Aquafit, l’Aerostrip o el 
Fit-Ball, entre altres. A l’àrea de manteniment fem ressaltar la instal·lació d’un grup 
electrogen i també la creació d’un programa de gestió del manteniment de les 
instal·lacions esportives, que permet millorar l’organització en totes aquestes tasques 
tant preventives com correctives. Ens sentim plenament satisfets de continuar gaudint 
del certificat ISO 14001, que ens va ser atorgat per la implementació del sistema de 
gestió mediambiental, com també l’ISO 9001, i igualment mantenim l’accés de les 
persones discapacitades universitàries a les instal·lacions i els serveis esportius de forma 
gratuïta. Cada any es consolida una mica més el programa de competicions, on 
destaquen el torneig de conselleries, organitzat per CampusEsport per al Govern de les 
Illes Balears, com també el Set contra Set. Per acabar podem afegir que ha estat 
important l’evolució del programa de les escoles esportives de CampusEsport, amb 
considerables millores organitzatives i de servei en general. 
 

Resum d’actuacions 
 

Curs 2006-2007 
 Buidatge i manteniment integral de la piscina. 
 Gestió directa del programa d’activitats aeròbiques Posa’t en Marxa. 
 Creació del programa de cursos esportius per a nins i nines: CampusEsport fa Escola.
 Manteniment del pla d’emergències de l’edifici. 
 Reposició d’equipament del gimnàs de fitness. 
 Es consolida la creació d’un programa de gestió dels edificis que gestiona la 

FuGUIB: instal·lacions esportives i Residència d’Estudiants. 
 Instal·lació del grup electrogen. 
 Canvi de gespa de les pistes de pàdel. 
 Manteniment del certificat ISO 14001. Ens mantenim com la primera instal·lació 

esportiva certificada a Espanya. 
 Manteniment del certificat ISO 9001.  
 Avanços considerables en la consolidació del programa de lligues i competicions. 
 Implementació del sistema d’empremta digital per garantir el correcte ús dels 

accessos als espais esportius, i alhora la seguretat a l’edifici. 
 S’estabilitza la xifra de socis al voltant dels 5.000. 

 
 
Dades del programa CampusEsport 
 
També en aquesta edició, com en les anteriors, s’han mantingut i fins i tot incrementat 
els avantatges dels socis de CampusEsport, entre els quals destaquen: 
 



— Accés lliure a la piscina coberta i el gimnàs de fitness. 
— Assessorament tècnic gratuït al gimnàs de fitness. 
— Accés gratuït al programa Posa’t en Marxa. Enguany el programa s’ha 

incrementat tant en nombre de sessions com amb la incorporació d’activitats 
noves i atractives. 

— Descomptes avantatjosos en les inscripcions als cursos, etc. 
— Servei de préstec de material aquàtic a la piscina gratuït per als socis. 

 
Dades de socis 
 
Des de l’inici fins a l’actualitat hem experimentat un creixement important en nombre 
de socis. Les dades actuals ens indiquen la tendència a l’estabilització de les xifres. Cal 
destacar que no s’han comptabilitzat com a socis ni cursetistes ni usuaris d’espais o 
productes concrets, aspecte que afegiria un nombre considerable de persones que 
actualment fan ús de les instal·lacions i els serveis de CampusEsport, més si tenim en 
compte que els cursetistes, principalment de natació, han experimentat un increment en 
nombre considerable. 
 

Evolució Mensual de Socis de CampusEsport
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Dades d’ocupació d’espais 

 
També en espais, a més de percebre un increment en el nombre de reserves efectives, 
destaca un increment dels espais susceptibles de llogar-se originat per les inversions que 
en matèria constructiva o de millora d’equipament s’han fet al llarg dels anys. 
 
Si bé les xifres d’ocupació dels espais estan al voltant del 50 per cent, aquesta ocupació 
està al voltant del 95 per cent en la franja horària de les 19 a les 23 hores. 
 

Ocupació dels espais CampusEsport 2005-2007 
 

 05/06 06/07 
Pavelló 56,37% 62,52% 
Camp de gespa 41,46% 40,21% 



Tennis 37,33% 29,56% 
Pàdel 49,88% 57,32% 

 
L’ocupació dels espais s’ha vist afavorida per l’increment de les hores pràctiques de les 
classes del títol de Mestre, Educació Física, de la Facultat de Ciències de l’Educació de 
la UIB, a més de l’assistència a les instal·lacions d’alguns centres escolars i escoletes. 
 
Dades de cursos i activitats 
 
El programa Posa’t en Marxa ofereix als socis al voltant de seixanta hores setmanals 
gratuïtes de pràctica guiada d’activitats relacionades amb l’aeròbic i el condicionament 
físic. Enguany, les hores del programa s’han ajustat al calendari lectiu, experiència que 
valoram positivament i continuarem portant a terme. 
 
Durant els diferents anys l’evolució dels programes de cursos ha anat sofrint 
considerables canvis, en la mesura d’anar adaptant l’oferta a la demanda existent, 
sempre amb l’objectiu de satisfer els socis i usuaris de les instal·lacions i els serveis 
esportius que gestionam. 
 
Les dades recopilades fins a la data posen de manifest el creixement de cursetistes 
experimentat, com també l’evolució dels diferents programes quant a nombre de noves 
propostes que s’han anat afegint. 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Posa't en Marxa 1900 4100 5250 7000 7500 7550 7800
Activitats aquàtiques 36 163 285 400 650 700 800
Tennis i pàdel 0 53 70 75 75 80 80
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Activitats esportives 



 
Destacam els programes d’activitats que hem treballat durant la temporada que ens 
ocupa: 

- Escola de Futbol CampusEsport, amb una mitjana de 120 participants mensuals. 
- Escola de Natació CampusEsport, amb una mitjana de 800 participants 

mensuals. 
- Cursos de tennis i pàdel CampusEsport, amb una mitjana de 80 participants 

mensuals. 
- Competicions de futbol-7 Set contra Set. Tres torneigs amb una participació de 

50 equips. 
- Coorganització del TUIB, amb el personal responsable de l’Àrea d’Educació 

Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de 
la UIB. 

 
Activitats d’estiu 
 
Durant l’estiu a les instal·lacions esportives es varen realitzar, entre d’altres, les 
activitats següents: 

 
•  VI Vacances Actives d’Estiu 2006 
•  Estades Ludicoesportives 2007, la vuitena edició d’aquesta activitat dirigida a 

nins i nines 
•  Activitats esportives d’un grup nombrós procedent de Madrid: Forenex 
•  III Campus de Voleibol organitzat pel Club Voleibol Bunyola amb la 

col·laboració de la Federació Balear de Voleibol 
•  II Campus de Waterpolo organitzat i impartit pel personal de CampusEsport 
•  Programa especial d’estiu amb oferta de preus i activitats especials del Posa’t en 

Marxa 
 

 

c. Organització de congressos i esdeveniments 

 
La FuGUIB, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, 
ofereix un servei de suport en l’organització de congressos i esdeveniments acadèmics i 
científics. Aquest servei està destinat a donar suport logístic i organitzatiu als 
responsables de l’organització de congressos, trobades, seminaris i jornades que es 
desenvolupin en el marc de la Universitat. 
 
L’objectiu és donar un servei integral al responsable del congrés, i cobrim, entre 
d’altres, les tasques següents: 
 

•  Assessorament pressupostari i financer. 
•  Suport en la recerca de patrocinis. 
•  Gestió de la secretaria tècnica i suport en la secretaria científica. 
•  Gestió d’allotjaments, transports, àpats, espais i equipaments tècnics. 
•  Desenvolupament del programa social i programa d’acompanyants. 



•  Informació, comunicació i difusió de l’esdeveniment. 
•  Suport econòmic i administratiu. 
•  Portal web de gestió de congressos; secretaria tècnica i científica. 

 
Per donar un millor servei als responsables acadèmics i científics dels esdeveniments, la 
FuGUIB dissenyà les característiques d'una aplicació informàtica amb el format de 
portal web per oferir un servei integral a la gestió dels congressos i altres esdeveniments 
que s'organitzin: <www.uibcongres.org>. Així mateix disposa d’un espai diferenciat 
ubicat a la Residència d’Estudiants. 
 
Dades de les visites  
 
Informe: Gràfic de pàgines visitades 
Període: 01/10/2006 – 30/06/07 
Total: 609.582 visites 
Mitjana mensual: 67.731,33 visites 
 
 
 

 



 
 
Durant el curs 2006-2007, UIBcongres va donar suport als esdeveniments següents, per 
ordre cronològic: 
 
Esdeveniment Data Nombre 

aproximat 
d’assistents

IV Asamblea de la Conferencia de 
Decanos y Directores de Magisterio y 
Educación 

5 i 6 d’octubre de 2006 100 

Jornades Catàlisis RED CASI 6 i 7 d’octubre de 2006 35 
Seminario Iberoamericano sobre Gestión 
Medioambiental de la Actividad Turística 

6-11 de novembre de 2006 25 
 

Sport and Tourism Destinations Global 
Network for Regional Development: The 
Selection of a Sports Portfolio for the 
Development and Image of a Tourism 
Destination 

21 de novembre de 2006 Gestió parcial 

II Congreso de Televisión Digital 
Interactiva 

23-25 de novembre de 2006 250 

I Simposio Internacional de 
Documentación Educativa. SIDOC 2007 

14-16 de febrer de 2007 190 

XXIV Congreso Nacional de Educación 
Física 

21-23 de febrer de 2007 100 

Seminari Programa VITA 16-26 d’abril 2007 20 
VIII Simposio de Psicolingüística 26-28 d’abril 2007 100 
I Congreso sobre Derecho Contractual 
Europeo y Principios UNIDROIT 
 

26 i 27 d’abril de 2007 100 

Workshop: 
Building an Ecosystem Approach to 
Aquaculture (eaa): Initial Steps for 
Guidelines 
 

07-11 de maig de 2007 20 

 TOTAL D’ASSISTENTS 940 
 
 
 
 



11.5. Fundació Càtedra Iberoamericana 
 
Nou patró: ha entrat a formar part del Patronat de la FCI l’Ajuntament de Palma. 
 
Premi Juníper Serra: es va concedir el premi Juníper Serra de la FCI al senyor 
Joan Manuel Serrat. 
 
Premi d’investigació: es va concedir el premi d’investigació de la FCI a la 
proposta del doctor Joan Miralles Plantalamor per fer un treball sobre la situació 
dels immigrants a les Illes Balears. 
 
S’ha realitzat un total de deu cursos de formació, amb assistència de 450 persones. 
 
Es va signar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Immigració i 
Cooperació per dotar amb una sèrie d’ajuts els estudiants no comunitaris de la 
UIB i realitzar un conjunt de cursos per a les associacions d’immigrants. 
 
Es va signar un conveni amb la Fundació Balears a l’Exterior que preveu la 
realització de diverses activitats acadèmiques destinades als descendents de 
balears que resideixen a l’exterior. Fruit d’aquest conveni és el màster sobre gestió 
turística que es realitza a la Universitat Nacional de La Plata. 
 
 
 



11.6 L’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) 
 

L’Institut Universitari d’Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) és un institut 
de recerca propi creat pel Decret 72/2002, de 17 de maig, del Consell de Govern de les 
Illes Balears (BOIB núm. 63). Per desenvolupar-lo i consolidar-lo es va firmar un 
conveni entre la UIB i la Conselleria de Salut i Consum el 9 d’octubre de 2002. 
 
El seu reglament es va aprovar el 18 de febrer de 2003 (FOU núm. 215) i va ser 
modificat el 20 d’octubre de 2006 (FOU núm. 272). 
 
Va sorgir de la necessitat d’unir i ordenar els esforços per impulsar la recerca de qualitat 
en ciències de la salut a les Illes Balears. La seva creació té com a objectiu fonamental 
estimular i facilitar l’obtenció de coneixements biomèdics per permetre’n l’eventual 
translació a la pràctica clínica habitual. 
 
Direcció: Dr. Fèlix Grases Freixedas 
Subdirecció: Dr. Bartomeu Burguera González 
Secretari: Dr. Josep Francesc Noguera Aguilar 
 
Personal 
 
Formen part del IUNICS 283 investigadors, endemés dels becaris i personal tècnic, 
distribuïts en grups integrats en cinc àrees d’investigació: 
 
  Àrea d’investigació en Malalties Infeccioses i Immunològiques 
Coordinador: Sebastià Albertí 
 
Infecció i Immunitat 
Investigador principal: Sebastià Albertí Serrano 
 
Estudi de la Resposta Immunològica a la Patologia Humana 
Investigadora principal: Núria Matamoros Florí  
 
Reactivitat Química i Disseny de Fàrmacs 
Investigador principal: Francisco Muñoz Izquierdo 
 
Malalties Infeccioses 
Investigador principal: Antoni Payeras Cifre 
 
Bases Moleculars i Cel·lulars de la Resposta Immunològica i Inflamatòria 
Investigador principal: Antoni Gayà Puig 
 
Grup d’Estudi de les Malalties Emergents  
Investigador principal: Teresa Serra Farrell 
 
 
  Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars 
Coordinador: Miquel Fiol 
 
Litiasi Renal i Biomineralització 



Investigador principal: Fèlix Grases Freixedas 
 
Recerca de Factors de Risc Cardiovasculars i Malaltia Coronària 
Investigador principal: Miquel Fiol Sala 
 
Fisiopatologia i Terapèutica Cardiovascular 
Investigador principal: Carlos Fernández Palomeque 
 
 
  Àrea de Neurociències 
Coordinador: Miquel Roca Bennàssar 
 
Neurodinàmica i Psicologia Clínica 
Investigador principal: Xavier Bornas Agustí 
 
Neuropsicologia Clínica   
Investigador principal: Francesc Barceló Galindo 
 
Neurofarmacologia 
Investigador principal: Jesús A. García Sevilla  
 
Evolució i Cognició Humana   
Investigador principal: Camilo José Cela Conde 
 
Fonaments Biològics de la Conducta i dels Trastorns Mentals 
Investigador principal: Miquel Roca Bennàsar 
 
Depressió Resistent  
Investigador principal: Mauro García Toro  
 
Neurofisiologia del Son 
Investigador principal: Rubén V. Rial Planas  
 
Neurobiologia Cel·lular   
Investigador principal: Gabriel Olmos Bonafè 
 
 
  Àrea de Nutrició 
Coordinadora: Pilar Roca Salom 
 
Metabolisme Energètic i Nutrició 
Investigador principal: Pilar Roca Salom 
 
Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu   
Investigador Principal: Josep A. Tur Marí 
 
Nutrició i Obesitat 
Investigador principal: Bartomeu Burguera González 
 
 



 
  Àrea d’Oncohematologia 
Coordinador: Pablo Escribá 
 
Biomedicina Molecular i Cel·lular 
Investigador principal: Pablo V. Escribá  
 
Interaccions d’Ions Metàl·lics amb Molècules d’Interès Mèdic  
Investigador principal: Ángel García Raso  
 
Genètica Humana 
Investigadora principal: Misericòrdia Ramon Juanpere  
 
Clínica i Biologia de les Neoplàsies Hematològiques 
Investigador principal: Joan Besalduch Vidal 
 
Biologia Cel·lular 
Investigador principal: Xavier Busquets Xaubet 
 
Fonaments Quirúrgics i Moleculars dels Tumors Digestius  
Investigador principal: Josep Francesc Noguera Aguilar  
 
Biologia Cel·lular del Càncer i Oncologia Translacional 
Investigadora principal: Silvia Fernández de Mattos 
 
 
  Adscrites a Direcció  
 
Atenció Primària 
Investigador principal: Joan Llobera Cànaves 
 
Història de la Salut Pública de les Illes Balears 
Investigador principal: Francesc Bujosa Homar 
 
Biologia Computacional i Bioinformàtica 
Investigador principal: Francesc Rosselló Llompart 
 
Investigació Biopsicosocial en Conductes Addictives 
Investigadora principal: Carme Orte Socias 
 
Nutrigenòmica: Nutrició, Gens i Patologies 
Investigador principal: Andreu Palou Oliver 
 
  Activitats realitzades com a institut  
 

- III cicle de conferències Salut, Ciència i Futur, juntament amb la 
Conselleria de Salut i Consum, la Fundació Mateu Orfila i «Sa Nostra», 
Caixa de Balears.  

 



- Investigació i salut a les Illes Balears. Cicle de conferències amb debat (els 
dimecres a Sa Riera).  

 
- V Jornades d’Investigació del Sistema de Salut de les Illes Balears, 

juntament amb la Conselleria de Salut i Consum i la Fundació Mateu Orfila. 
 

- Conferència impartida pel Dr. José Costa. Càncer en el segle XXI. 
 

-  Participació a la VI Fira de la Ciència 
 

Objectius 
 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques 

- Estudi de les característiques epidemiològiques, clíniques i la immunopatogènia 
de les malalties infeccioses, tant en l’individu immunocompetent com en casos 
d’immunodeficiència, principalment en el virus de la immunodeficiència 
humana (VIH)  

- Mecanismes de patogenicitat bacteriana en les infeccions respiratòries 
- Mecanismes d’acció i resistència als antimicrobians 
- Epidemiologia molecular. Caracterització de les infeccions en tècniques 

moleculars 
- Implant de teixits, teràpia cel·lular i medicina regenerativa, com també 

caracterització molecular de diferents patologies 
 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars 

- Donar suport a la docència, la investigació i el desenvolupament en el camp de 
la litiasi renal i àmbits relacionats facilitant la transferència de resultats als 
sectors productius i socials interessats i afectats 

- Calcificacions cardiovasculars 
- Remodelatge ventricular en la insuficiència cardíaca amb especial implicació en 

el tractament mitjançant reparació mitral 
- Fisiologia de la contracció a través de paràmetres de deformació miocàrdica 

 
Àrea de Neurociències 

- Avaluació i tractament d’ansietat i afectiu 
- Avaluació neuropsicològica del dolor crònic 
- Aplicació de models no lineals, variables psicofisiològiques 
- Neurofarmacologia de fàrmacs antidepressius i opiacis 
- Neuroreceptors i proteïnes de senyalització en relació amb la depressió 

endògena i addicció a opiacis 
- Regulació farmacològica del receptor Fas/FADD 
- Estudi de l’efecte de citocina proinflamatòria sobre motoneurones i cèl·lules 

musculars 
- Mecanismes moleculars de l’excitotoxicitat per glutàmic  
- Bases moleculars de l’esclerosi lateral amiotròfica 

 
Àrea de Nutrició 

- Noves aplicacions tecnològiques dels enzims. Desenvolupament de nous agents 
oxidants i antioxidants 



- Epidemiologia nutricional, nutrició d’esportistes, aliments de disseny, 
transferència de tecnologia als sectors productius i de serveis 

- Nutrients i expressió gènica, funcionalitat molecular i cel·lular 
 
Àrea d’Oncohematologia 

- Millorar el coneixement de les bases moleculars del càncer estudiant els 
mecanismes que controlen processos com la proliferació cel·lular, la 
transformació i l’apoptosi, entre d’altres 

- Estudi de les patologies humanes 
- Desenvolupament de molècules per combatre les patologies 
- Desenvolupament biotecnològic de les aplicacions dels estudis bàsics 
- Determinació dels mecanismes cel·lulars antiproliferatius induïts pel fàrmac 

(Minerval) en models cel·lulars de glioma humà 
- Realització d’estudis d’efectivitat del fàrmac en tumors induïts a partir de 

cèl·lules tumorals en rates immunodeprimides 
- Investigar sobre el procés de carcinogènesi en els tumors digestius i aconseguir 

la traslació dels resultats a l’aplicació clínica 
- Promoure la investigació amb models quirúrgics i en tècniques invasives 
- Promoure la docència i formació continuada en cirurgia experimental i 

mínimament invasiva 
- Preparació d’anàlegs de bases púriques i pirimidíniques i estudi dels seus 

complexos metàl·lics amb l’objectiu d’explorar la possibilitat de crear noves 
molècules bioactives 

 
 
Publicacions: 129 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 35 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 15 
Àrea de Neurociències: 41 
Àrea de Nutrició: 15 
Àrea d’Oncohematologia: 23 
 
Llibres i capítols de llibres: 16 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 4 
Àrea de Neurociències: 6 
Àrea de Nutrició: 4 
Àrea d’Oncohematologia: 2 
 
Patents: 3 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 2 
Àrea d’Oncohematologia: 1 
 
Tesis doctorals: 3 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 1 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 1 
Àrea d’Oncohematologia: 1 
 
Memòries de suficiència investigadora: 6 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 1 
Àrea de Neurociències: 5 



 
Contribucions a congressos: 148 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 32 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 30 
Àrea de Neurociències: 32 
Àrea de Nutrició: 29 
Àrea d’Oncohematologia: 25 
 
Projectes: 102 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 20 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 20 
Àrea de Neurociències: 37 
Àrea de Nutrició: 8 
Àrea d’Oncohematologia: 17 
 
Cooperacions amb altres grups d’investigació: 22 
Àrea de Malalties Infeccioses i Immunològiques: 5 
Àrea de Malalties Renals i Cardiovasculars: 2 
Àrea de Neurociències: 7 
Àrea d’Oncohematologia: 8 
 
Contractes amb empreses: 7 
 
Altres actuacions d’interès: 
 
  396 informes sobre l’anàlisi i estudi de càlculs renals sol·licitats per hospitals 
particulars 
 
  28 informes d’estudi del risc litogen urinari sol·licitats per particulars i personal de la 
UIB 
 
  16 participacions en assaigs clínics 
 
  Diversos cursos 
 
  Diverses jornades 
 



11.7. Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra) 
 
El Centre de Recerca Econòmica (CRE) va iniciar les seves activitats l’any 2001 a 
l’empara del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i «Sa 
Nostra», Caixa de Balears. L’any 2007, el CRE es va consolidar com a institut de 
recerca propi de la UIB; refermava, així, la seva capacitat per definir una estratègia de 
recerca continuada en el camp de l’economia aplicada i afavoria l’articulació d’equips 
multidisciplinaris en aquelles qüestions relacionades amb l’economia del turisme i 
l’economia del medi ambient. 
 
Des del seu naixement, el CRE desenvolupa un paper actiu regionalment, promovent 
projectes d’investigació referits a aspectes específics de l’economia balear, com ara el 
turisme, el medi ambient, el transport i, de manera especial, l’evolució macroeconòmica 
de l’arxipèlag, o cooperant amb aquests projectes. 
 
Addicionalment, en el marc de la Càtedra UNESCO-Sa Nostra per a la Gestió 
Empresarial i el Medi Ambient, el CRE ofereix activitats formatives amb l’articulació i 
la participació de programes de postgrau. 
 
El CRE té, doncs, com a objectius fonamentals definir i consolidar una estratègia de 
recerca continuada en economia aplicada, afavorir l’articulació d’equips 
multidisciplinaris i incrementar, així, el coneixement sobre la realitat socioeconòmica de 
les Balears. Prova d'aquesta àmplia recerca són els articles en revistes i llibres 
especialitzats publicats pels investigadors del Centre i les col·leccions pròpies, 
Documents de Treball i Monogràfics. Destaquen, sobretot, el butlletí Conjuntura, de 
periodicitat quadrimestral, i l’Informe Econòmic i Social de les Illes Balears que, 
anualment, edita «Sa Nostra», Caixa de Balears. 
 
Tal com es desprèn del Reglament de funcionament del CRE, com a institut de recerca 
propi de la UIB, aquest s’organitza d’acord amb l’estructura següent: 
 

- Direcció: Antoni Riera Font. 
 

- Subdirecció: Aina Maria Ripoll Penalva. 
 

- Grup de Recerca en Anàlisi Econòmica dels Impactes del Turisme (AEIT): 
o Dr. Eugeni Aguiló Perez. 
o Dra. M. Teresa Palmer Tous. 
o Dr. F. Javier Capó Parrilla. 
o Dr. Jaume Rosselló Nadal. 
o Dra. Elisabeth Valle Valle. 
o Sr. Antoni Costa Costa. 
o Sr. Àngel Bujosa Bestard. 
o Sra. Catalina Maria Torres Figuerola .  

 
- Personal de suport científic: 

o Marcos Álvarez Díaz. 
o Lluís Gómez Pujol. 
o Xavier Grimal Agell. 
o Josep Mateu Sbert. 



 
 Investigadors en formació: 

o Rafel Bestard Crespí. 
o Mateu Cladera Torrens. 
o Joan Sendrà Sánchez 
 

 Becaris de cooperació educativa: 
o Rafel Fuster Martorell. 
o Josep T. Ramis Salamanca. 
o Martí Síquier Sastre. 
o Ernesto Sigg Rodríguez. 
 

- Administració i serveis: 
o Rebecca Alemany Garre. 

 
 
Articles publicats o acceptats per publicar-los 
 
- BUJOSA BESTARD, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Attitudes Toward Tourism and 
Tourism Congestion». Region et Development. (Article en premsa.) 
 
- BUJOSA BESTARD, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Modelling Environmental 
Attitudes Toward Tourism». Tourism Management. (Estats Units), vol 28, núm. 3 
(2007), pàg. 688-695. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Specialising in 
Tourism and Long-Term Growth». Annals of Tourism Research. (Regne Unit), vol. 34, 
núm. 3 (2007), pàg. 709-726. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Accommodation 
Determinants of Seasonal Patterns». Annals of Tourism Research. (Regne Unit), vol. 34, 
núm. 2 (2007), pàg. 422-436. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Dutch Disease 
in Tourism Economies: Evidence from the Balearic and the Canary Islands». Journal of 
Sustainable Tourism. (Renge Unit), vol. 15, núm.6 (2007). 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Una revisión del 
análisis económico del turismo». Revista Principios. Estudios de Economía Política. 
Núm. 5 (2006), pàg. 5-32. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Una visión de 
los determinantes de la estacionalidad a través de las características de los 
establecimientos hoteleros». Cuadernos de Economía. (Barcelona), vol. 29 (2006), 
p.57-72. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; GÓMEZ  GARCÍA, F. «Pleno empleo: concepto y 
estimaciones para las regiones españolas». Revista de Economía Laboral. (Madrid), 
núm. 3 (2006), pàg. 1-13. 

 



- GOMEZ-PUJOL, L.; STEPHENSON, W. J.; FORNÓS ASTÓ, J. J. «Two hourly 
surface change on supratidal rock». Earth Surface Processes and Landforms. (Regne 
Unit), (2007), pàg. 1-12. 
 
- GOMEZ-PUJOL, L.; CRUSLOCK, E. M.; FORNÓS ASTÓ, J. J.; SWANTESSON, J. 
O. H. «Unravelling factors control on shore platforms and cliffs from microtidal coasts: 
the case of Mallorca, Catalonian and Sweden coasts». Zeitschrift für Geomorphologie. 
(Alemanya), núm. 144 (2006),  p. 117-135. 
 
- GOMEZ-PUJOL, L.; FORNÓS ASTÓ, J. J.; PONS BUADES, G. X.; BALAGUER 
HUGUET, P. «The role of biological processes and rates of downwearing due to 
grazing organisms on Mallorcan carbonate coasts (Western Mediterranean)». Zeitschrift 
für Geomorphologie. (Alemanya), núm. 144 (2006), pàg. 161-189. 
 
- GOMEZ-PUJOL, Ll.; FORNÓS ASTÓ, J. J.; SWANTESSON, J. O. H. «Rock surface 
millimetre-scale roughness and weathering on supratidal Mallorcan carbonate coasts 
(Balearic Islands)». Earth Surface Processes and Landforms. (Regne Unit), núm. 31 
(2006), pàg. 1792-1801. 
 
- GRIMAL AGELL, X.; RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A.; «Diferències 
salarials per raó de gènere a les Balears». Conjuntura. (Palma), núm. 17 (2006), pàg. 
68-73. 
 
- MATEU SBERT, J.; RIERA FONT, A. «Modelos de optimización y su aplicabilidad 
en el análisis de coyuntura regional». Revista de Investigaciones Regionales. (Madrid), 
núm. 9 (2006), pàg. 97-111. 
 
- PALMER TOUS, T.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Taxing Tourism: 
The case of rental cars in Mallorca». Tourism Management. (Estats Units), vol. 28, 
núm. 1 (2007), pàg. 271-279. 
 
- POLO, C.; VALLE VALLE, E. «Un análisis estructural de la economía balear». 
Estadística Española. (Madrid) (Article en premsa) 
 
- POLO, C.; RAMOS, V.; REY-MAQUIEIRA, J.; TUGORES QUES, M.; VALLE 
VALLE, E. «Empleo y efectos del valor añadido producidos por la mejora de la calidad 
hotelera».  Annals of Tourism Research en Español (Regne Unit), vol. 8, núm. 1 (2006), 
pàg. 211-215. 
 
- POLO, C.; RAMOS, V.; REY-MAQUIEIRA, J.; TUGORES QUES, M.; VALLE 
VALLE, E. «Employment and Added Value Effects of Upgrading hotels quality». 
Annals of Tourism Research. (Regne Unit), vol. 33, núm. 2 (2006), pàg. 574-577. 
 
- RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A.; MATEU SBERT, J. «Estimación del 
valor estadístico de la vida en España: una aplicación del modelo de salarios 
hedónicos». Hacienda Pública Española (Madrid), núm. 181 (2007), pàg. 29-48. 
 
- RIERA FONT, A.; CAPÓ PARRILLA, J.; PALMER TOUS, T. «¿Existe un conflicto 
entre la globalización del turismo y los recursos naturales?». Revista de Economía 
Agraria y de los Recursos Naturales. (Madrid), vol. 6, núm. 12 (2006), pàg. 169-186. 



 
- RIERA FONT, A.; BUJOSA BESTARD, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Estimació del 
valor productiu dels boscos de Mallorca». Conjuntura. (Palma), núm. 19 (2007). 
 
- RIERA FONT, A. «Baleares: camino de la especialización quinaria». Capital. 
(Madrid), (2007). 
 
- RIERA FONT, A. «Baleares: mirando al futuro!». Ejecutivos. (Madrid), núm. 177 
(2007), pàg. 12-20. 
 
- RIERA FONT, A. «Una mirada cap endavant». Lluc. (Palma), núm. 850 (2006), pàg. 
4-6. 
 
- RIPOLL PENALVA, A. M. «Ocupacions emergents a les Balears». Conjuntura. 
(Palma), núm. 18 (2007), pàg. 68-73. 
 
- SWANTESSON, J. O. H; GOMEZ-PUJOL, Ll.; CRUSLOCK, E. M.; FORNÓS 
ASTÓ, J. J.; BALAGUER, P. «Processes and patterns of erosion and downwearing on 
microtidal rock coasts in sweden and the western Mediterranean». Zeitschrift für 
Geomorphologie. (Alemanya), núm. 144 (2006), pàg. 137-159. 
 
Documents de treball 
 
- ÁLVAREZ DÍAZ, M.; MATEU SBERT, J.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Forecasting 
Tourist Arrivals to Balearic Islands Using Genetic Programming». Documents de 
Treball del CRE. (Palma), núm. 2007/2 (2007), pàg. 1-15. 
 
- BUJOSA BESTARD, A.; TORRES FIGUEROLA, C. M.; RIERA FONT, A. 
«Influencia de la experiencia recreativa en los procesos de elicitación de preferencias». 
Documents de Treball del CRE. (Palma), núm. 2007/1 (2007), pàg. 1-15. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «The 
Accommodation Determinants of Seasonal Patterns». Documents de Treball del CRE. 
(Palma), núm. 2006/1 (2006), pàg. 1-14. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Specialising in 
Tourism and Long-term Growth». Documents de Treball del CRE. (Palma), núm. 
2006/3 (2006), pàg. 1-21. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J. «Redistribución y estabilización de la renta». Documents de 
Treball del CRE. (Palma), núm. 2006/4 (2006). 

- POLO ANDRÉS, C.; VALLE VALLE, E. «An Assessment of the Weight of Tourism.  
An Application to the Balearic Islands». Documents de Treball del CRE. (Palma), núm. 
2007/4 (2007). 
 
- RIERA FONT, A.; MATEU SBERT, J.; RIPOLL PENALVA, A.; CAPÓ 
PARRILLA, J. «Medición de la eficiencia hotelera». Documents de Treball del CRE. 
(Palma), núm. 2006/5 (2006), pàg. 1-21. 
 



- RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A.; MATEU SBERT, J. «El valor estadístico 
de la vida en España». Documents de Treball del CRE. (Palma), núm. 2006/2 (2006), 
pàg. 1-20. 
 
- TORRES FIGUEROLA, C. M.; GARCÍA PÉREZ, D.; RIERA FONT, A. «Valuing 
Environmental Costs of Algal Blooms. An application to Santa Ponça Bay, Mallorca». 
Documents de Treball del CRE. (Palma), núm. 2007/3(2007), pàg. 1-31. 
 
Monografies i llibres 
 
- BOSCH OLIVER, A.; RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A. El perfil del 
turista que visita Menorca. Palma: Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra), 
2006. núm. 6. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. Baleares y 
Canarias: ejemplos de desarrollo económico a través del turismo. Palma: Centre de 
Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra), 2006. núm. 7. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. Radiografía del 
mercado de trabajo balear. Palma: Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra), 
2006. núm. 5. 
 
- FORNÓS ASTÓ, J. J.; GINÉS GRACIA, J.; GÓMEZ-PUJOL, L. Geomorfología 
Litoral: Migjorn y Llevant de Mallorca. Palma: Societat d’Història Natural de les 
Balears, 2007. 
 
- GÓMEZ-PUJOL, L.; FORNÓS ASTÓ, J. J. Investigaciones recientes (2005-2007) en 
Geomorfología Litoral. Madrid: Sociedad Española de Geomorfología, 2007. 
 
- GRIMAL AGELL, X.; RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A. La dona en el 
mercat laboral de les Balears. Palma: Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra), 
2006. núm. 8. 
 
- MATEU SBERT, J.; RIERA FONT, A. Un indicador diari de pressió humana per a 
les Balears. Palma: Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra), 2006. núm. 9. 
 
- MATURANA BIS, F.; PALMER TOUS, T.; SIERRA RINCÓN, A.; VALLE 
VALLE, E. Economía Española y Mundial: Técnicas de análisis cuantitativo. Palma: 
Universitat de les Illes Balears. Col·lecció Materials Didàctics, vol. 24. 
 
- RIERA FONT, A. (dir.). Conjuntura. Palma: CRE (UIB-Sa Nostra), juliol de 2007, 
núm. 19. 
 
- RIERA FONT, A. (dir.). Conjuntura. Palma: CRE (UIB-Sa Nostra), febrer de 2007, 
núm. 18. 
 
- RIERA FONT, A. (dir.). Conjuntura. Palma: CRE (UIB-Sa Nostra), octubre de 2006, 
núm. 17. 
 
- RIERA FONT, A. (dir.). Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2005. 



Palma: Editorial: «Sa Nostra», Caixa de Balears, 2006, volum, 38. 
 
- VALLE VALLE, E. Modelos multisectoriales aplicados a la economía balear. SPIC 
de la Universitat de les Illes Balears. (En premsa.) 
 
Capítols de llibres 
 
- AGUILÓ PÉREZ, E.; ROSSELLÓ NADAL, J.; TORRES FIGUEROLA, C. «Future 
insights into mass tourism destinations. Special reference to the case of Spain». Tourism 
Management in the 21st Century. Regne Unit: Nova Science Publishers, Inc., 2007. 
(Capítol en premsa.) 
 
- CAPÓ PARRILLA, J., PALMER TOUS, T., RIERA FONT, A. «Tourism and Natural 
Resources: Management Tools for their Sustainability». A: Tourism Management in the 
21st Century. Regne Unit: Nova Science Publishers, Inc., 2007. (Capítol en premsa.) 
 
- CAPÓ PARRILLA, J. «Especialització en turisme i creixement». A: Repensem el 
model de creixement de l’economia balear. Palma: Cercle d’Economia, 2006, pàg. 69-
88. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A. M. «Equilibris 
bàsics de l’economia». A: Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2005. Palma: 
Editorial: «Sa Nostra», Caixa de Balears, 2006, pàg. 199-233. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J.; RIPOLL PENALVA, A. M.; PALMER TOUS, T.; RIERA 
FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Components sectorials de l’economia balear». A: 
Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2005. Palma: Editorial: «Sa Nostra», 
Caixa de Balears, 2006, pàg. 41-139. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J. «Equilibris bàsics de l’economia». A: Informe econòmic i 
social de les Illes Balears, 2005. Palma: Editorial: «Sa Nostra», Caixa de Balears, 2006, 
pàg. 199-233. 
 
- GOMEZ-PUJOL, Ll.; FORNÓS ASTÓ, J. J. «Coastal karren in Baleric Islands». 
Karst Rock Features. Karren Sculpturing. ZRC Publishing, Karst Research Institute. 
(Eslovènia, en premsa.) 
 
- GOMEZ-PUJOL, Ll.; FORNÓS ASTÓ, J. J. «Microrills: regarding the little ones» 
Karst Rock Features. Karren Sculpturing. ZRC Publishing, Karst Research Institute. 
(Eslovènia, en premsa.) 
 
- GRIMAL AGELL, X. «Els registres del 2005 i la seva expressió territorial». A: 
Informe econòmic i social de les Illes Balears, 2005. Palma: Editorial: «Sa Nostra», 
Caixa de Balears, 2006, pàg. 151-184. 
 
- GRIMAL AGELL, X.; RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, M. A. «Palma, espai 
clau de desenvolupament regional». A: Informe econòmic i social de les Illes Balears, 
2005. Palma: Editorial: «Sa Nostra», Caixa de Balears, 2006, pàg. 185-195. 
 



- ROSSELLÓ NADAL, J.; RIERA FONT, A.; CAPÓ PARRILLA, J. «Revisión de los 
modelos cuantitativos en el análisis turístico». A: La actividad turística española en 
2005 (edició 2006). Madrid: AECIT, 2007, pàg. 47-58. 
 
- ROSSELLÓ NADAL, J.; RIERA FONT, A.; CAPÓ PARRILLA, J. «The 
Contributions of Economic Analyses to Tourism: A survey». A: Tourism Management: 
New Research. Regne Unit: Nova Science Publishers, Inc., 2006, pàg. 149-178. 
 
- RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A. M. «Evolució econòmica». A: Informe 
econòmic i social de les Illes Balears, 2005. Palma: Editorial: «Sa Nostra», Caixa de 
Balears, 2006, pàg. 19-37. 
 
- RIERA FONT, A. «Balanç econòmic dels darrers vint anys. Anàlisi del sistema 
productiu de les Illes Balears». A: Repensem el model de creixement de l’economia 
balear. Palma: Cercle d’Economia, 2006, pàg. 37-52. 
 
Participació en congressos 
 
- BUJOSA BESTARD, A.; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J.; TORRES 
FIGUEROLA, C. M. «Influencia de la experiencia recreativa en los procesos de 
elicitación de preferencias». X Encuentro de Economía Aplicada. Logronyo, 2007. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Especialización 
en turismo y crecimiento a largo plazo. Evidencia para Baleares y Canarias». IX 
Encuentro de Economía Aplicada. Jaén, 2006. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Specializing in 
Tourism and Long-Term Growth. Evidence from the Balearic and the Canarian 
Islands». Second International Conference on Tourism Economics. Palma, 2006. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J; RIERA FONT, A.; ROSSELLÓ NADAL, J. «Accommodation 
Determinants of Seasonal Patterns». Second International Conference on Tourism 
Economics. Palma, 2006. 
 
- CAPÓ PARRILLA, J. «Redistribución y estabilización de la renta a través de la 
política fiscal: 1955-2002». XIII Encuentro de Economía Pública. Almeria, 2006. 
 
- MATEU SBERT, J.; RIERA FONT, A. «Modelos de optimización y su aplicabilidad 
en el análisis de coyuntura regional». XX Reunió Anual de l’ASEPELT. La Laguna, 
2006. 
 
- PALMER TOUS, T. «Visión de conjunto de los instrumentos disponibles para una 
gestión más sostenible del turismo». Seminario Iberoamericano sobre Gestión 
Medioambiental de la Actividad Turística. Palma, novembre de 2006.  

 
- RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A. M.; MATEU SBERT, J.; CAPÓ 
PARRILLA, J. «Medición de la eficiencia hotelera». X Encuentro de Economía 
Aplicada. Logronyo, 2007. 
 



- RIERA FONT, A. «Producto y mercado del turismo de salud». III Seminario 
Internacional de Innovación y Turismo INTO. Palma, 2006. 
 
- RIERA FONT, A.; RIPOLL PENALVA, A. M.; MATEU SBERT, J. «Estimación del 
valor estadístico de la vida en España: una aplicación del modelo de salarios 
hedónicos». Second Conference of the Spanish-Portugueses Association of Natural 
Resources and Environmental Economics, AERNA 2006. Lisboa, 2006. 
 
- RIERA FONT, A. «El valor estadístico de la vida en España». Simposio sobre 
Valoración Económica de Activos Naturales. Santiago de Compostel·la, 2006. 
 
- VALLE VALLE, E. Second Internacional Conference on Advances in Tourism 
Economics. Instituto Piaget. Portugal, 2007. 
 
- VALLE VALLE, E. «Tourism Economics in Islands: Models and Development 
Strategies». Observatorio Internacional del Turismo. Portugal, 2007. 
 
Projectes i ajuts d’investigació 
 
RIERA FONT, A. (investigador principal). AGUILÓ PÉREZ, E.; BUJOSA BESTARD, 
A.; CAPÓ PARRILLA, J.; COSTA COSTA, A.; PALMER TOUS, T.; ROSSELLÓ 
NADAL, J.; TORRES FIGUEROLA, C. M. «Externalidades del transporte rodado en 
economías turísticas (ETRET). Evaluación de políticas correctoras para su 
internalización». Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento. 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). (2007-2010). 
 
RIERA FONT, A. (investigador principal). AGUILÓ PÉREZ, E.; LOZANO IBÁÑEZ, 
J.; GARCÍA PÉREZ, D.; ROSSELLÓ NADAL, J.; JACOB ESCAURIAZA, M.; 
MOYÀ, C. M.; TORRES FIGUEROLA, C. (investigadors). «Thresholds of 
Environmental Sustainability». VI Programa Marc R+D, Comissió Europea (2005-
2008). 

 
RIERA FONT, A. (investigador principal). LOZANO IBAÑEZ, J.; ROSSELLÓ 
NADAL, J. (investigadors). «Valoración económica de los valores de no-uso: Aspectos 
metodológicos y empíricos». Ajudes a la investigació. Acció especial. Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Innovació, Govern de les Illes Balears (2005-2006). 
 
RIERA FONT, A. (investigador principal). MARTÍNEZ CAÑELLAS, I.; 
CABALLERO OBRA, D.; ROSSELLÓ NADAL, J.; CAPÓ PARRILLA, J.; RIPOLL 
PENALVA, A.; MATEU SBERT, J.; PALMER TOUS, T. (investigadors). «Aspectos 
metodológicos y empíricos del análisis de la eficiencia. Aplicación a la planta hotelera 
balear». Ajudes a entitats privades per realitzar projectes de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació tecnològica. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, 
Govern de les Illes Balears (2005-2007). 
 
RIERA FONT, A. (investigador principal). «Grup d’Anàlisi Econòmica dels Impactes 
del Turisme. (AEIT)». Ajudes per donar suport a grups d’investigació competitius. 
(2006). 
 



ROSSELLÓ NADAL, J. (investigador principal). AGUILÓ PÉREZ, E.; CAPÓ 
PARRILLA, J.; COSTA COSTA, A.; PALMER TOUS, T.; RIERA FONT, A.; RUBÍ 
BARCELÓ, A.; VALLE VALLE, E. (investigadors). «Externalidades del Transporte 
Rodado en Economías Turísticas». Convocatòries de projectes per a grups emergents i 
competitius. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, Govern de les Illes Balears 
(2007-2009). 
 
ROSSELLÓ NADAL, J. (investigador principal). «Climate Change and Impact 
Research: the Mediterranean Environment». VI Programa Marc R+D, Comissió 
Europea (2007-2011). 
 
Contractes d’investigació 
 
RIERA FONT, A.; AGUILÓ PÉREZ, E. (coord.) «Llibre Blanc sobre el Turisme a 
Balears». Conveni de col·laboració. Govern de les Illes Balears, Universitat de les Illes 
Balears (2007-2008). 
 
RIERA FONT, A. (coord.) «Valoración de los activos naturales de España». Conveni 
de col·laboració. Ministeri de Medi Ambient, Universitat d’Alcalá de Henares, 
Tragsatec i Universitat de les Illes Balears (2006-2008). 
 
RIERA FONT, A. (coord.) «Estimació del valor econòmic dels espais forestals de les 
Balears». Conveni entre la Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears) i 
el CRE (UIB-Sa Nostra) (2005-2006). 
 
Seminaris i conferències 
 
- RIERA FONT, A. «La contribución de la economia ambiental, ecológica y de los 
recursos naturales al diseño de las políticas públicas». Associación Hispano-Portuguesa de 
los recursos naturales y ambientales - AERNA. Madrid, 2007. 
 
- RIERA FONT, A. «Determinantes de las necesidades de financiación de Cataluña y 
Baleares». Fundació Ramon Trias Fargas i Fundació Llibertat i Democràcia. Palma, 2007. 
 
- RIERA FONT, A. «Población, medio ambiente y crecimiento económico: tres piezas del 
mismo rompecabezas». Fundació Antoni Maura de Balears. Palma, 2007. 
 
- RIERA FONT, A. «Comerç, turisme i oci: un nou centre urbà». Institut Municipal de 
Formació, Ocupació i Foment. Palma, 2006. 

 
- RIERA FONT, A. «Ei Jove!, el futur econòmic de les Balears és a les teves mans». «Sa 
Nostra», Caixa de Balears. Maó, 2006. 
 
- RIERA FONT, A. «Com i per què canvien les ciutats?». «Sa Nostra», Caixa de Balears. 
Palma, Ciutadella i Eivissa, 2006. 
 
Participació en cursos 
 
- CAPÓ PARRILLA, J. «Provisió pública de serveis sanitaris». II curs d’Especialista 
Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials. IUNICS. Palma, 2006. 



 
- CAPÓ PARRILLA, J. «Project Assessment» Master & PHD in Tourism and 
Enviromental Economics. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2007. 
 
- PALMER TOUS, T. «Environmental Policy Tools» Master & PHD in Tourism and 
Enviromental Economics. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2007. 
 
- RIERA FONT, A.; PALMER TOUS, T. «Economia del medi ambient en espais 
turístics». Màster Universitari en Gestió Turística. Universitat de les Illes Balears. 
Palma, 2007. 
 
- RIERA FONT, A. «Methodologies of Economic Valuation» Master & PHD in 
Tourism and Enviromental Economics. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2007. 
 
- RIERA FONT, A.; CAPÓ PARRILLA, J. «Gestió econòmica financera I». I Màster 
Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials. Universitat de les Illes 
Balears. Palma, 2007. 
 
- RIERA FONT, A. «Gasto Sanitario: comparativa nacional». II curs d’Especialista 
Universitari en Direcció de Serveis Clínics i Assistencials. IUNICS. Palma, 2006. 
 
- RIPOLL PENALVA, A. M. «Tendències en les ocupacions: anàlisi de les ocupacions 
emergents». Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Col·legi de Graduats Socials de les 
Illes Balears. Palma, 2007. 
 
- ROSSELLÓ NADAL, J. «Tourism demand: Dynamic Modelling» Master & PHD in 
Tourism and Enviromental Economics. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2007. 
 
- VALLE VALLE, E. «Tourism Policy» Master & PHD in Tourism and Enviromental 
Economics». Universitat de les Illes Balears. Palma, 2007. 
 
Organització de cursos 
 
- RIERA FONT, A, (dir.) «Especialista universitari en gestió empresarial: qualitat i 
medi ambient». Càtedra UNESCO/Sa Nostra. Palma, curs 2006-2007. 
 
Memòries d’investigació 
 
Títol: Choice experiments: an approach to assess recreational values in an ecological 
thresholds framework 
Doctorand/a: Torres Figuerola, C. M. 
Direcció: Antoni Riera Font 
Universitat: Universitat de les Illes Balears 
Any: 2007 
 
Títol: Estimació del valor d’ús recreatiu dels ecosistemes forestals de Mallorca: una 
aplicació del mètode del cost del viatge.  
Doctorand/a: Bujosa Bestard, A. 
Direcció: Antoni Riera Font; Jaume Rosselló Nadal 



Universitat: Universitat de les Illes Balears 
Any: 2007 
 
Tesines de màster 
 
Màster: Master in Tourism and Environmental Economics 
Títol: Air Polluntion and Noise caused by traffic. The case of Slovenia. 
Alumna: Ilonka Fabian. 
Direcció: M. Teresa Palmer Tous 
Universitat: Universitat de les Illes Balears 
Any: 2006-2007 
 
Màster: Master in Tourism and Environmental Economics 
Títol: The Environment as a guarantee for Tourism Quality with brief inside of EMAS. 
Alumna: Maria Craiu. 
Direcció: M. Teresa Palmer Tous 
Universitat: Universitat de les Illes Balears 
Any: 2006-2007 
 
Master: Master in Tourism and Environmental Economics 
Títol: Impact of private services and tourism on output employment and income in 
Kenya 2001. 
Alumne: Mark Nelson Yobesia Okunya 
Direcció: Elisabeth Valle Valle 
Universitat: Universitat de les Illes Balears 
Any: 2006-2007 



11.8. Institut de Física Interdisciplinària de Sistemes Complexos 
(IFISC) 

L' IFISC (Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos) és un centre mixt 
de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC) creat per un acord específic signat entre ambdues institucions el 18 
i 20 de juny de 2007. La creació de l’IFISC va ser aprovada pel Consell de Govern de la 
UIB del dia 7 de febrer de 2007 i per la Junta de Govern del CSIC del 24 de maig de 
2007. La creació de l’IFISC com a institut universitari de recerca va ser autoritzada pel 
Consell de Govern de les Illes Balears del dia 11 de maig de 2007. L’IFISC ha estat 
creat partint del Departament de Física Interdisciplinària de l’IMEDEA (Institut 
Mediterrani d’Estudis Avançats). Aquest departament es va constituir el 1995 a partir de 
la proposta de 1990 per a la creació d’una Unitat de Física de Sistemes Complexos. Des 
de l’agost de 2006 aquest departament s’havia transformat, mitjançant un conveni del 
CSIC i la UIB, en una unitat independent de l’IMEDEA (Unitat de Física 
Interdisciplinària). 

La definició programàtica d'objectius de l'IFISC parteix de constatar quins punts 
importants del desenvolupament científic apareixen entre les fronteres de camps 
establerts, i proposa el desenvolupament d'una investigació interdisciplinària i 
estratègica des de la perspectiva dels físics. La investigació interdisciplinària indica la 
voluntat de transferir coneixement i mètodes a través dels marges disciplinaris 
tradicionals, i no la superposició (multidisciplinària) de disciplines o experts en diversos 
camps. La investigació estratègica indica centrar-se en estudis avançats en camps amb 
potencial de futur i rellevància social en l'avenç del coneixement, evitant la dicotomia 
«bàsica - aplicada». Això es tradueix en la recerca de finestres d'oportunitat en àrees 
emergents més enllà de les temàtiques tradicionals que varen definir la física del segle 
XX. 

La línia transversal d'investigació de l'IFISC que fonamenta, unifica i percola la resta 
d’activitats és l’estudi dels fenòmens genèrics en sistemes complexos: física 
estadística i no lineal, amb forts components metodològics de sistemes dinàmics, 
mètodes computacionals i mecànica quàntica. Des d’aquest focus de conceptes i idees, 
els investigadors assumeixen el risc de definir i actualitzar cooperativament projectes 
d’investigació en un esquema flexible, canviant i entrellaçat en les següents línies 
específiques d’investigació actuals: 

1. Òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics. 

2. Informació quàntica i nanociència 

3. Dinàmica de fluids, biofluids, i fluids geofísics 

4. Biofísica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia 

5. Dinàmica i fenòmens col·lectius en sistemes socials. 

 

 



Personal de l’IFISC 

1. Personal permanent 

•  Montserrat Casas, CU UIB 
•  Pere Colet, professor investigació CSIC 
•  Víctor M. Eguiluz, científic titular CSIC 
•  Emilio Hernández-García, professor investigació CSIC 
•  Cristóbal López, professor contractat Dr. UIB 
•  Manuel Matías, investigador científic CSIC 
•  Claudio Mirasso, TU UIB  
•  Oreste Piro, TU UIB 
•  Maximino San Miguel, CU UIB 
•  Llorenç Serra, TU UIB 
•  Tomàs Sintes, TEU UIB  
•  Raúl Toral, CU UIB  

2. Contractats postdoctorals 

•  Miguel Cornelles, contracte projecte CONOCE2 
•  Damià Gomila, professor ajudant doctor UIB 
•  René Medrano, beca FAPESP, Brasil 
•  Simone Pigolotti, contracte postdoctoral I3P CSIC 
•  Alessandro Sciré, contracte Ramón y Cajal UIB 
•  Vasile Z. Tronciu, contracte projecte PICASSO 
•  Guy Van der Sande, contracte FWO, Bélgica 
•  Federico Vázquez, contracte projecte CONOCE2 
•  Roberta Zambrini, contracte Ramón y Cajal CSIC 

3. Contractats i becaris predoctorals 

•  Xavier Castelló, beca Govern balear 
•  Yanne Chembo, beca Govern balear  
•  Ilya Ermakov, beca Ministeri d’Educació, Rússia 
•  Iacyel G. da Silva, beca Govern balear  
•  Michael Gelfand, beca Universitat Rockefeller de Nova York 
•  Juan Carlos González-Avella, beca MEC-FPI, projecte CONOCE2 
•  Ismael Hernández, beca projectes EDEN i OCEANTECH 
•  Alejandro Herrada, beca Govern balear 
•  Adrián Jacobo, beca MEC-FPU 
•  Niko Komin, beca CE, projecte BIOSIM 
•  Leonardo Lyra Gollo, beca projecte GABA 
•  María Moreno, contracte projecte QULMI 
•  Antonio Pérez López, beca Govern balear 
•  Antonio Pérez Serrano, beca CE, projecte IOLOS 
•  Pedro A. Sánchez, beca projecte PIF-CSIC HIELOCRIS 
•  Flora Souza Bacelar, beca CE, projecte THRESHOLDS 
•  Claudio J. Tessone, beca MEC-FPI projecte SINFIBIO 

 



4. Personal tècnic i administratiu 

•  Alexandra Casanovas, gestió de projectes 
•  Marta Ozonas, secretaria IFISC 
•  Rubén Tolosa, tècnic informàtic 

 

Projectes d’investigació vigents el curs 2006-2007 

a) Finançats per la Comissió Europea 
 
“BIOSIM: Biosimulation, a new tool in drug development” (LSHB-CT-2004-
005137) Network of Excellence del 6th EC Framework Programme en la prioritat 
“Genomics and Biotechnology of Health”. Coordinador: Erik Mosekilde (Technical 
University Denmark). Investigador principal: R. Toral (2005-2008). Pressupost: 
217.000 € 
 
“THRESHOLDS: Thresholds of environmental sustainability” Projecte integrat del 
6th EC Framework Programme en la prioritat “Global Change and Ecosystems”. 
Coordinador europeu: C. Duarte (Recursos Naturals - IMEDEA). Científic responsable 
del work-package S2WP1 'regime modelling': E. Hernández-García (2005-2008). 
Pressupost IFISC: 126.225 € 
 
"IOLOS: Integrated Optical Logic and Memory using Ultra-fast Micro-ring 
Bistable Semiconductor Lasers” STREP dins del programa Information Society 
Technologies de la Comissió Europea. IST-2005-34743. Investigador principal: A. 
Scirè (2006-2009). Pressupost: 91.000 € 
 
“PICASSO: Photonic Integrated Components Applied to Secure Chaos Encoded 
Optical communication systems'' STREP dins del programa Information Society 
Technologies de la Comissió Europea. IST-2005-34551 Investigador principal: Claudio 
R. Mirasso (2006-2009). Pressupost: 250.000 € 
 
“PATRES: Pattern Resilience” FP6-2005-NEST-Path-043268 del Programa “NEST: 
New Emerging Science and Technology. Call on Tackling Complexity”. Investigador 
principal: M. San Miguel (2007-2009). Pressupost: 232.670 € 
 
“EDEN: Ecological Diversity and Evolutionary Networks” FP6-2005-NEST-Path-
043251 del Programa “NEST: New Emerging Science and Technology. Call on 
Tackling Complexity”. Coordinador europeu i investigador principal: E. Hernández-
García (2007-2009). Pressupost: IFISC: 305.276 € 
 
“GABA: Global Approach to Brain Activity: From Cognition to Disease” FP6-
2005-NEST-Path-043309 del Programa “NEST: New Emerging Science and 
Technology. Call on Tackling Complexity”. Coordinador europeu: J. García-Ojalvo. IP 
subcontracte de la Universitat Politècnica de Catalunya: C. Mirasso. (2007-2009). 
Pressupost: 50.000 € 
 



“PHYSBIO: Interactive training and research in nonlinear science from physics to 
biology” MSCF-CT-2004-013119. Coordinador europeu: A. Buka (Budapest, 
Hongria). Investigador principal: R. Toral. (2005-2007). Pressupost: 137.917 € 
 
"COST-RISK: Physics of Risk" European COST ACTION P102. (2003-2007). 
Representant espanyol en el Steering Committee: M. San Miguel. Coordinador: P. 
Richmond (Trinity College, Dublín, Irlanda). 
 
“ONCE-CS. Open Network of Centres of Excellence in Complex Systems” FP6-
IST-3-015539. Network de la Prioritat 2 “Information Society Technologies”. Future 
and Emerging Technologies (2005-2008). Investigador principal: M. San Miguel.  
 
 
b) Finançats per l’Estat espanyol 
 
“CONOCE2: Cooperación y fenómenos no lineales en sistemas complejos 
extendidos” FIS2004-00953 (2004-2008). Projecte del Ministeri d’Educació i Ciència. 
Investigador principal: M. San Miguel. Pressupost: 302.500 € 
 
“Leyes de Escala y Topología de redes funcionales cerebrales” Acció especial BFM-
2002-12792-E (2004-2006). Investigador principal: Víctor M. Eguíluz. Pressupost: 
6.000 €  
 
“FCESCFB: Fenómenos emergentes en redes biológicas con interacciones 
complejas” FIS2004-05073-C04-04 (2004-2006). Projecte del Ministeri d’Educació i 
Ciència. Investigador principal: R. Toral. Pressupost: 24.400 € 
 
“Dinámica y sincronización de láseres de semiconductor y aplicaciones” TEC2005-
07799-C02-01/MIC (2005-2006). Investigador principal: C. Mirasso. Pressupost: 
15.000 € 
 
“PhoDeCC: Dispositivos Fotónicos para Comunicaciones Basadas en Caos” 
TEC2006-10009/MIC dins del Pla nacional de tecnologies electrònica i de les 
comunicacions del Ministeri d’Educació i Ciència. Investigador principal: Pere Colet 
(2006-2009). Pressupost: 59.000 € 
 
“SICOFIB: Sistemas complejos entre la Física y la Biología” FIS2006-09966 
Projecte del Ministeri d’Educació i Ciència. Investigador principal: Manuel Matías 
(2006-2007). Pressupost 18.150 € 
 
"Dynamical systems approach to ocean transport" Acció integrada hispano-
alemanya del MEC, HA2003-0146 (2004-2006). Investigador principal (Alemanya): J. 
Kurths (Universitat de Potsdam). Investigador principal del grup espanyol: E. 
Hernández-García. Pressupost (part espanyola): 10.608 € 
  
"Dynamics of nonlinear units that interact through complex networks" Acció 
integrada hispano-alemanya del MEC, HA2003-0077 (2004-2006). Investigador 
principal (Alemanya): S. Bornhold (Universitat de Leipzig). Investigador principal del 
grup espanyol: V. M. Eguíluz. Pressupost (part espanyola): 10.608 €  
 



"Chaos synchronization and on/off phase shift keying encryption" Acció integrada 
hispano-alemanya del MEC, HA2005-0051 (2006-2007). Investigador principal 
(Alemanya): H. J. Wuensche. Investigador principal del grup espanyol: C. Mirasso. 
Pressupost: 10.000 € 
 
"Chemical or biologically interacting substances transported by chaotic flows" 
Acció integrada hispano-italiana del MEC, HI2004-0144 (2005-2006). Investigador 
principal (Itàlia): A. Vulpiani (Universitat de Roma-La Sapienza). Investigador 
principal del grup espanyol: C. López. Pressupost (part espanyola): 10.820 € 
 
“Transport in chaotic environmental flows” Acció integrada hispano-hongaresa del 
MEC, HH2006-0031 (2007-2008). Investigador principal (Hongria): Gyorgy Karolyi. 
Investigador principal espanyol: C. López. Pressupost: 8.830 € 
 
“FISICOS: Física Interdisciplinar de Sistemas Complejos” FIS2007-60327. Pla 
nacional (2007-2011). Investigador principal: Maximino San Miguel. Pressupost: 
1.250.000 €. 
 
c) Finançats per altres entitats 
 
“Grupo de investigación competitivo de Física Interdisciplinar” PCTIB-2005GC4-
05. Govern balear (2006-2008) Investigador principal: Maximino San Miguel. 
Pressupost: 48.000 € 
 
“QULMI: Luz cuántica en microdispositivos” Govern balear (2007-2008). 
Investigador principal: R. Zambrini. Pressupost: 33.000 € 
 
“HIELOCRIS: Crecimiento cristalino y química de películas de hielo en 
condiciones extremas” Subprojecte IFISC: Modelado y caracterización del 
crecimiento y la morfología de películas de hielo. 200530F0052 (2005-2007). Projecte 
PIF del CSIC. Investigador principal: Oreste Piro. Pressupost IFISC: 43.500 € 
 
“OCEANTECH: Herramientas avanzadas para el estudio de la dinámica oceánica 
y la gestión medio-ambiental” (2007-2008). Projecte PIF del CSIC. Investigador 
principal: C. López. Pressupost IFISC: 50.000 €      
 
“Estados entrelazados y puertas cuánticas” Projecte bilateral 2005AR0004 CSIC-
CONICET (Argentina) (2006-2007). Investigador principal: M. Casas  
 
“Dinàmiques No Lineals d'Autoorganització Espai-temporal” Xarxa temàtica 
2004XT 00013 de la Generalitat de Catalunya (2005-2006). Coordinador: Jordi Garcia 
Ojalvo. Investigador principal IFISC: R. Toral 
 
“STOCHDYN: Stochastic Dynamics. Fundamentals and Applications” 
Participació. Programa de la European Science Foundation (2002-2007) 
  
“Personal tècnic de suport” Govern balear (2007-2009). Investigador principal: 
Maximino San Miguel. Pressupost: 20.400 € 
 



“Física Estadística y No Lineal: dinámica y redes complejas en sistemas biológicos 
y sociales” Projecte PIE del CSIC (2007-2008). Investigador principal: Víctor M. 
Eguíluz. Pressupost: 30.000 €. 
 
 
d) Altres projectes en què participen membres de l’IFISC 
 
“EUR-OCEANS: European Network of Excellence for Ocean Ecosystems 
Analysis” Número de contracte 511106-2, 6th FP CE, prioritat “Global Change and 
Ecosystems” (investigador principal: C. M. Duarte, RRNN-IMEDEA). Investigadors 
implicats: E. Hernández-García, C. López. (2005-2008). 
 
“MARBEF: Marine Biodiversity and Ecosystem Function” European Network 
(6FP) (2004-2009) IP: C. M. Duarte, RRNN-IMEDEA. Investigador implicat: T. Sintes.  
 
“Información cuántica y dinámica electrónica en nanoestructuras” FIS2005-02796 
(MEC) (2005-2008). Investigadors implicats: M. Casas (IP), L. Serra. 
 
“Aplicaciones de la física estadística y no-lineal a la economía y ciencias sociales” 
Red Temática MEC FIS2004-22008-E, FIS2005-25318-E (2005-07). Investigador 
principal: A. Díaz-Guilera (Barcelona). Participants: M. San Miguel, R. Toral, V. M. 
Eguiluz. 
 
“Física del Riesgo” Acció especial FIS2004-22783-E MEC vinculada amb COST P10 
(2005-06). Investigador principal: A. Sánchez (U. Carlos III). Participants: M. San 
Miguel, R. Toral, V. M. Eguiluz. 
 
“Red Temática de Óptica Cuántica y No Lineal” Acció complementària del MEC: 
FIS2005-24371-E. Participants: Maximino San Miguel, Pere Colet, Claudio R. Mirasso, 
Alessandro Scire, Roberta Zambrini, Damiá Gomila.  
  
“Grupo de Investigación coherente y muy competitivo de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear” PCTIB-2005GC3-02. Govern balear (2006-2008). Participants: 
M. Casas (IP), L. Serra. Pressupost: 36.000 €.  

 

Seminaris organitzats per l’IFISC durant el curs 2006-2007 

  Gordon Pipa, Frankfurt Institute for Advanced Studies and Max-Planck Institute for 
Brain Research. Task and behaviour related formation of synchronized neuronal cell 
assemblies. 3 d’octubre de 2006. 

  Federico Vázquez, IFISC. The Dynamics and Ultimate Fate of Competitive 
Societies. 11 d’octubre de 2006. 

  Albert Compte, Instituto de Neurociencias de Alicante, Espanya. Neural mechanisms 
of selective attention: a computational model. 27 d’octubre de 2006.  



  David Sánchez, Dept. de Física, UIB. Spin-orbit interaction in quantum wires. 31 
d’octubre de 2006.  

  Gonzalo Álvarez, Instituto de Física Aplicada, CSIC, Madrid. Videoconferència 
“Criptosistemas basados en portadoras caóticas”. 3 de novembre de 2006. 

  Alessandro Scire, IFISC. Integrated semiconductor ring lasers. 3 de novembre de 
2006.  

  Alex Arenas, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Espanya. Towards a 
mesoscopic theory of complex networks. 10 de novembre de 2006. 

  Manuel de Llano, Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM, Mèxic. 
Condensación de Bose-Einstein generalizada. 14 de novembre de 2006. 

  Javier Buceta, Parc Científic de Barcelona/CeRQT. Dorsoventral Boundary 
Formation in the Drosophila Wing: a Systems Biology Approach. 15 de novembre de 
2006. 

  Yanne Chembo, IFISC. Generating ultra-pure radar frequencies with semiconductor 
lasers. 21 de novembre de 2006. 

  Joaquín Marro, Institute "Carlos I" for Theoretical and Computational Physics, 
Granada, Espanya. Inestabilidades dinámicas en redes complejas. 30 de novembre de 
2006.  

  Susanna C. Manrubia, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), Madrid, Espanya. 
Evolution of fast mutating replicators: RNA viruses and the RNA world. 12 de 
desembre de 2006.  

  Susanna C. Manrubia, Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), Madrid, Espanya. 
Neutral networks of RNA secondary structure. 13 de desembre de 2006. 

  Prof. Paul Woafo, Laboratory of Nonlinear Modelling, Universitat de Yaoundé I, 
Camerun. Nonlinear electromechanical devices and main research interests in biological 
physics. 14 de desembre de 2006. 

  Sarah Reilly, IFISC. The Influence of Wealth on Cultural Dynamics. 15 de desembre 
de 2006.  

  Yanne Chembo, IFISC. Nonlinear Dynamics of Semiconductor Laser Systems with 
Feedback: Optical Chaos Cryptography, Radar Frequency Generation and Transverse 
Mode Control. 15 de desembre de 2006.  

  Iacyel Gomes da Silva, IFISC. Aspectos de sincronización en un sistema caótico. 18 
de desembre de 2006. 

  Alessandro Torcini, ISC - CNR, Firenze, Itàlia. Synchronization of extended chaotic 
systems. 20 de desembre de 2006. 



— Claudio Tessone, IFISC. Synchronisation and Collective Effects in Extended 
Stochastic Systems. 21 de desembre de 2006. 

— Raúl Toral, IFISC. Different is more. 11 de gener de 2007.  

— Julien Javaloyes, IMEDEA. Passive Mode-Locking of Lasers induced by Cross 
Polarization Gain Modulation. 16 de gener de 2007. 

— Filippo Radicchi, School of Engineering and Science, International University 
Bremen, Alemanya. Reducing Frustration in Social Systems: Regular and Random 
Networks. 22 de gener de 2007. 

— Vasile Tronciu, IFISC. Semiconductor laser dynamics - from blue to infrared 
emission. 8 de febrer de 2007. 

— Miguel Cornelles, IFISC. Aspects of Feedback and Noise in Vertical-Cavity Surface-
Emitting Lasers. 15 de febrer de 2007.  

— Simone Pigolotti, IFISC. Stochastic dynamics of tropical forests. 20 de febrer de 
2007. 

— Guy Van der Sande, IFISC. Dissipative structures in cavities containing left-handed 
materials. 27 de febrer de 2007. 

— Pere Colet, IFISC. Nuredduna: configuration and efficient use. 28 de febrer de 2007. 

— Llorenç Serra, IFISC. Evanescent modes in spintronics. 6 d’abril de 2007. 

— Damià Gomila, IFISC. Growth laws, pinning and localized structures: the last 
sodium experiment. 20 d’abril de 2007. 

— Ernesto Pereda, Dept. de Física Bàsica, Universitat de La Laguna, Tenerife. 
Experimental study of synchronization phenomena in the electromagnetic activity of the 
brain. 11 d’abril de 2007. 

— Ramón Ferrer i Cancho, Universitat de Barcelona. How the principle of economy 
shapes language. 17 d’abril de 2007. 

— Mauro Copelli, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Physics of 
Psychophysics: Optimal Dynamic Range in a Critical Network. 19 d’abril de 2007. 

— Jan-Michael Rost , director al Max Planck Institute for the Physics of Complex 
Systems, Dresden, Alemanya. Ultracold atomic dynamics: From a plasma to Rydberg 
molecules. 24 d’abril de 2007. 

— A. Vulpiani, Universitat de Roma La Sapienza, Itàlia. Transport Properties in 
Chaotic and Non-Chaotic Many Particles Systems. 26 d’abril de 2007. 



— Prof. Steve Tomsovic, Department of Physics and Astronomy, Washington State 
University, EUA. Sensitivity of Wave Field Evolution in Chaotic Systems: the Fidelity 
and Structural Stability. 2 de maig de 2007. 

— Federico Vázquez, IFISC. Fragmentation and recombination transitions in the co-
evolution of network and states. 15 de maig de 2007. 

— Marta Sales, Northwestern University, EUA. Topology and dynamics of complex 
biological systems. 21 de maig de 2007. 

— Kimmo Kaski, Centre of Excellence in Computational Complex Systems Research 
and Laboratory of Computational Engineering, Helsinki University of Technology, 
Finlàndia. Structure and diffusion in a mobile communication network. 29 de maig de 
2007. 

— Stephen C. Rand, Universitat de Michigan. Dynamic Optical Magnetism: First 
Observations and Predictions. 31 de maig de 2007. 

— René Medrano, IFISC. Homoclinic Bifurcation in the Parameter Space. 6 de juny de 
2007. 

— Jan Lorenz, ETH, Zuric. Threshold models of continuous opinion dynamics: 
Clustering, Drifting and Convergence. 19 de juny de 2007. 

— Murat Tugrul, Koc University, Istanbul, Turquia. Structural & Dynamical Aspects of 
Transcriptional Regulation in YEAST Genetic Network. 25 de juny de 2007. 

— Atsushi Uchida, Takushoku University, Tòquio, Japó. Consistency in driven 
nonlinear systems. 26 de juny de 2007. 

— Ken H. Andersen, Danish Institute for Fisheries Research, Charlottenlund Slot, 
Dinamarca. The Marine Size Spectrum. 3 de juliol de 2007. 

— Patrik Ohberg, Heriot-Watt University, Edimburg. Ultracold quantum gases. 10 de 
juliol de 2007. 

— Enrique Tirapegui, Departament de Física, Universitat de Xile, Santiago, Xile. 
Inestabilidades cuasi reversibles genéricas: la universalidad de las ecuaciones de Lorenz 
y Maxwell Bloch y un caso predictible de caos à la Shilnikov. 16 de juliol de 2007. 

— Miguel Pineda, Leibniz University Hannover, Hannover, Alemanya. Fluctuations in 
heterogeneous catalysis: CO oxidation as a case study. 30 d’agost de 2007. 

— Mario Cosenza, Centro de Física Fundamental, Universitat de Los Andes, Mèrida, 
Veneçuela. Synchronization in driven vs. Autonomous systems with intermittent 
interactions. 4 de setembre de 2007. 

— Kamal Singh, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, 
Alemanya. Noise embedded Femtosecond Photoionization of Atoms. 14 de setembre de 
2007. 



 
Publicacions d’investigadors de l’IFISC el 2006-2007 

Publicacions 2006 

— Synchronization of extended chaotic systems with long-range interactions: an 
analogy to Lévy-flight spreading of epidemics.                                                                   
Tessone, Claudio Juan; Cencini, Massimo; Torcini, Alessandro.                           
Physical Review Letters. Vol. 97. Pàg.: 224101 (1-4)  

— Diversity-induced resonance.                                                                                     
Tessone, C. J. ; Mirasso, C. R. ; Toral, R. ; Gunton, J. D.                                      
Physical Review Letters. Vol. 97. Pàg.: 194101 (1-4)  

— Zero-lag long-range synchronization via dynamical relaying.  
Fischer, Ingo; Vicente, Raul; Buldu, Javier; Peil, Michael; Mirasso, Claudio R.; 
Torrent, M.C.; García-Ojalvo, Jordi 
Physical Review Letters, 97, 123902 (1-4) 

— Passive Mode Locking of Lasers by Crossed-Polarization Gain Modulation.          
Javaloyes, Julien; Mulet, Josep; Balle, Salvador.                                                  
Physical Review Letters. Vol. 97. Pàg.: 163902 (1-4)  

— Ordering dynamics with two non-excluding options: bilingualism in language 
competition.                                                                                                             
Castelló, Xavier; Eguíluz, Víctor M. ; San Miguel, Maxi.                                            
New Journal of Physics. Vol. 8. Pàg.: 308  

— Bunching-induced asymmetry in degenerate four-wave mixing with cold atoms. 
Gattobigio, G. L. ; Michaud, F. ; Javaloyes, J. ; Tabosa, J. W. R. ; Kaiser, R.      
Physical Review A. Vol. 74. Pàg.: 043407 (1-7)  

— Synchronization by dynamical relaying in electronic circuit arrays.                           
Gomes Da Silva, Iacyel; Buldú, Javier M.; Mirasso, Claudio R. ; García-Ojalvo, Jordi.                             
Chaos. Vol. 16. Pàg.: 043113 (1-7)  

— Clone size distributions in networks of genetic similarity.                                    
Hernández-García, E.; Rozenfeld, A. F. ; Eguíluz, V. M. ; Arnaud-haond, S. ; Duarte, 
C. M.                                                                                                                          
Physica D. Vol. 214. Pàg.: 166-173  

— Analysis of attachment models for directory and file trees.                                        
Klemm, Konstantin; Eguíluz, Víctor M; San Miguel, Maxi.                                     
Physica D. Vol. 214. Pàg.: 149-155  

— Optical response of two-dimensional few-electron concentric double quantum rings: 
A local-spin-density-functional theory study.                                                                 
Malet, F. ; Pi, M. ; Barranco, M. ; Lipparini, E. ; Serra, Ll.                                  
Physical Review B. Vol. 74. Pàg.: 193309 (1-4)  



— Time delay in the Kuramoto model with bimodal frequency distribution.               
Montbrió, Ernest; Pazó, Diego; Schmidt, Jürgen.                                                  
Physical Review E. Vol. 74. Pàg.: 056201 (1-5)  

— Dynamics on Complex Networks and Applications.                                                 
Motter, Adilson E.; Matías, Manuel A.; Kurths, Jürgen; Ott, Edward.                   
Physica D. Vol. 224. Pàg.: vii-viii  

— Synchronization Properties of Two Coupled Multisection Semiconductor Lasers 
Emitting Chaotic Light.                                                                                                 
Pérez, Toni; Radziunas, Mindaugas; Wunsche, Hans-jurgen; Mirasso, Claudio R. ; 
Henneberger, Fritz.                                                                                                      
IEEE Photonics Technology Letters. Vol. 18. Pàg.: 2135-2137  

— Fano-Rashba effect in a quantum wire.                                                                      
Sánchez, David; Serra, Llorenç.                                                                             
Physical Review B. Vol. 74. Pàg.: 153313 (1-4)  

— Kinematic studies of transport across an island wake, with application to the Canary 
islands.                                                                                                                
Sandulescu, M; Hernández-García, E; López, C; Feudel, U.                                     
Tellus A. Vol. 58. Pàg.: 605-615  

— Noise-induced inhibitory suppression of frequency-selective stochastic resonance. 
Tessone, C. J. ; Ullner, E. ; Zaikin, A. A. ; Kurths, J. ; Toral, R.                           
Physical Review E. Vol. 74. Pàg.: 046220 (1-9)  

— Optimized multicanonical simulations: A proposal based on classical fluctuation 
theory.                                                                                                                               
Viana Lopes, J. ; Costa, Miguel D. ; Lopes Dos Santos, J. M. B. ; Toral, R.         
Physical Review E. Vol. 74. Pàg.: 046702 (1-9)  

Publicacions 2007 

— Oscillation patterns in negative feedback loops.                                                       
Pigolotti, Simone; Krishna, Sandeep; Jensen, Mogens H.                               
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Vol. 104. Pàg.: 
6533-6537  

— Signal amplification and control in optical cavities with off-axis feedback.              
Zambrini, Roberta; Papoff, Francesco.                                                                   
Physical Review Letters. Vol. 99. Pàg.: 063907  

— Species clustering in competitive Lotka-Volterra models.                                     
Pigolotti, Simone; Cristóbal, López; Hernández-García, Emilio.                           
Physical Review Letters. Vol. 98. Pàg.: 258101(1-4)  

— Chaotically spiking canards in an excitable system with 2D inertial fast manifolds. 
Marino, Francesco; Marin, Francesco; Balle, Salvador; Piro, Oreste.                 
Physical Review Letters. Vol. 98. Pàg.: 074104 (1-4)  



— Two-dimensional front dynamics and spatial solitons in a nonlinear optical system.  
Pesch, M.; Lange, W.; Gomila, D.; Ackemann, T.; Firth, W.J.; Oppo, G.-L. 
Physical Review Letters,  accepted 

— Embryonic nodal flow and the dynamics of nodal vesicular parcels.                    
Cartwright, J. H. E. ; Piro, N. ; Piro, O. ; Tuval, I.                                                 
Journal of the Royal Society Interface. Vol. 4. Pàg.: 49-55  

— Cascade Dynamics of Complex Propagation.                                                       
Centola, Damon; Eguíluz, Víctor M. ; Macy, Michael W.                                        
Physica A. Vol. 374. Pàg.: 449-456  

— Stochastic resonance in an extended FitzHugh-Nagumo system: The role of selected 
coupling.                                                                                                                    
Claudio J. Tessone, Horacio S. Wio.                                                                        
Physica A. Vol. 374. Pàg.: 46-54  

— Dynamics of hexagonal patterns in a self-focusing Kerr cavity.                                 
Gomila, Damià; Colet, Pere.                                                                                   
Physical Review E. Vol. 76. Pàg.: 016217 (1-10)  

— Domain wall dynamics: growth laws, localized structures and stable droplets.    
Gomila, Damià; Colet, Pere; San Miguel, Maxi; Oppo, Gian-luca.                     
European Physical Journal Special Topics. Vol. 146. Pàg.: 71-86  

— Phase-space structure of two-dimensional excitable localized structures.            
Gomila, Damià; Jacobo, Adrian; Matías, Manuel A. ; Colet, Pere.                       
Physical Review E. Vol. 75. Pàg.: 026217 (1-10)  

— Bifurcation Structure of Dissipative Solitons.                                                          
Gomila, Damià; Scroggie, Andrew J. ; Firth, William J.                                         
Physica D. Vol. 227. Pàg.: 70-77  

— Information Feedback and Mass Media Effects in Cultural Dynamics.                         
J. C. González-Avella, M. G. Cosenza, K. Klemm, V. M. Eguíluz and M. San Miguel.                                   
Journal of artificial societies and social simulation: http://jasss. soc. surrey. ac. 
uk/10/3/9. html . Vol. 10. Pàg.: 1-17  

— Impact of nonlocal interactions in dissipative systems: towards minimal-sized 
localized structures.                                                                                                        
Lendert Gelens, Guy Van Der Sande, Philippe Tassin, Mustapha Tlidi, Pascal 
Kockaert, Damià Gomila, Irina Veretennicoff, and Jan Danckaert.                       
Physical Review A. Vol. 75. Pàg.: 063812 (1-4)  

— Spatial patterns in non-locally interacting particle systems.                                       
López, Cristobal; Hernández-García, Emilio.                                                      
European Physical Journal-Special Topics. Vol. 146. Pàg.: 37-45  

 



— Multiple time-scale approach for a system of Brownian particles in a non-uniform 
temperature field.                                                                                                       
López, Cristobal; Marini Bettolo Marconi, Umberto.                                             
Physical Review E 75, 021101 (2007).  

— An absorbing phase transition from a structured active particle phase.                        
López, Cristobal; Ramos, Francisco; Hernández-García, Emilio.                           
Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 19. Pàg.: 065133 (1-8)  

— Synchronization Properties of Bidirectionally Coupled Semiconductor Lasers Under 
Asymmetric Operating Conditions.                                                                            
Martínez Avila J. F. ; Vicente R. ; Rios Liete, J. R. ; Mirasso C. R.                                                                
Phys. Rev. E. Vol. 75. Pàg.: 066202 (1-6)  

— Effects of auditory noise on the psychophysical detection of visual signals: Cross-
modal stochastic resonance.                                                                                        
Martínez, L; Mirasso, C. R. , Flores, A. , Manjarrez, E.                                
Neuroscience Letters. Vol. 415. Pàg.: 231-236  

— Stochastic Resonance in the Motor System: Effects of Noise on the Monosynaptic 
Reflex Pathway of the Cat Spinal Cord.                                                                  
Martínez, Lourdes; Pérez, Toni; Mirasso, Claudio; Manjarrez, Elías.                    
Journal of Neurophysiology. Vol. 97. Pàg.: 4007-4016  

— Plankton blooms in vortices: The role of biological and hydrodynamic.                
Sandulescu, M; López, C; Hernández-García, E; Feudel, U.                               
Nonlinear Processes in Geophysics. Vol. 14. Pàg.: 443–454  

— Maximum entropy principle and continuity evolution equation with source terms. 
Schonfeldt, J. H. ; Jiménez, N; Plastino, A. R. ; Plastino, A; Casas, M.                 
Physica A. Vol. 374. Pàg.: 573-584  

— Microscopic Abrams-Strogatz model of language competition.                                
Stauffer, Dietrich; Castelló, Xavier; Eguíluz, Víctor M.; San Miguel, Maxi.          
Physica A. Vol. 374. Pàg.: 835-842  

— Theory of collective firing induced by noise or diversity in excitable media.      
Tessone, Claudio Juan; Scirè, Alessandro; Toral, Raul; Colet, Pere.                   
Physical Review E. Vol. 75. Pàg.: 016203 (1-5)  

— Oscillations and temporal signalling in cells.                                                           
Tiana, G.; Krishna, S. ; Pigolotti, S. ; Jensen, M. H. ; Sneppen, K.                        
Physical Biology. Vol. 4. Pàg.: R1-R17  

— Finite size effects in the dynamics of opinion formation.                                              
Toral, Raúl; Tessone, Claudio Juan.                                                          
Communications in Computational Physics. Vol. 2. Pàg.: 177-195  

 



— Message Encryption by Phase Modulation of a Chaotic Optical Carrier.              
Valerio Annovazzi-lodi, Mauro Benedetti, Sabina Merlo, Toni Pérez, Pere Colet and 
Claudio R. Mirasso.                                                                                              
Photonics Technology Letters. Vol. 19. Pàg.: 76-78  

— Excitability Mediated by Localized Structures in Kerr Cavities.                               
Gomila, Damià; Jacobo, Adrian; Matías, Manuel A.; Colet, Pere.                          
PIERS Online. Vol. 3. Pàg.: 349-353  

— Excitability mediated by dissipative solitons in nonlinear optical cavities.                 
Colet, Pere; Gomila, Damià; Jacobo, Adrian; Matías, Manuel A.                    
Dissipative Solitons (Nail Akhmediev, ed.).  

— Evolutionary and Ecological Trees and Networks.                                              
Hernández-García, E. ; Herrada, E. A. ; Rozenfeld, A. F. ; Tessone, C. J. ; Eguíluz, V. 
M. ; Duarte, C. M. ; Arnaud-haond, S. ; Serrao, E.                                                       
XV Conference on Nonequilibrium Statistical Mechanics and Nonlinear Physics. Vol. 
AIP Conf. Proc. 913. Pàg.: 78-83  

-The fate of bilingualism in a model of language competition 
Xavier Castelló, Lucía Loureiro, Víctor Eguíluz, Maxi San Miguel.   
Advancing Social Simulation, S. Takahashi et al eds, Springer (2007) 
 
— Homophily, Cultural Drift and the Co-Evolution of Cultural Groups.  
Centola, Damon; González-Avellá, Juan Carlos; Eguíluz, Víctor M,; San Miguel, Maxi 
To appear in Journal of Conflict Resolution 
 
— Development of an MSFIA-MPFS pre-treatment method for radium determination in 
water samples.                                                                                                           
Fajardo, Y.; Gómez, E. ; Garcías, F. ; Cerdá, V. ; Casas, M.                                          
To appear in Talanta.  
 
— Zero-lag Long Range Synchronization of Neurons Is Enhanced by Dynamical 
Relaying.                                                                                                                       
Vicente, R.; Pipa, G. ; Fischer, I. ; Mirasso, C. R.                                         
 To appear in Lecture Notes in Computer Science.  
 
— Phantom reflexes: Muscle contractions at a frequency not physically present in the 
input stimuli.                                                                                                              
Manjarrez, E. ; Balenzuela, P. ; García-Ojalvo, J. ; Vázquez, E. ; Martínez, L. ; Flores, 
A. ; Mirasso, C.                      
To appear in BioSystems 
  
— Ghost resonance in a pool of heterogeneous neurons.                                           
Balenzuela P. , García-Ojalvo J. , Manjarrez E. , Martínez L. , Mirasso C.     
To appear in Biosystems.  

— Divergences in the 2-qubits space: Werner and thermal states.                              
Borrás, A; Plastino, A. R; Casas, M; Plastino, A.                                                           
To appear in Applied Mathematical Physics.  



— Anomalous lifetime distributions and topological traps in ordering dynamics.  
X. Castelló, R. Toivonen, V. M. Eguíluz, J. Saramäki, K. Kaski and M. San Miguel 
To appear in Europhysics Letters  

— Spectrum of genetic diversity and networks of clonal organisms.                          
Rozenfeld, A. F.; Arnaud-haond, S.; Hernández-Garíia, E. ; Eguíluz, V. M. ; Matías, M. 
A. ; Serrao, E. ; Duarte, C. M.                                                                                         
To appear in Journal of the Royal Society Interface.  
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12. CAMPUS UNIVERSITARI I INFRAESTRUCTURES 
 
1. ESPAIS 
 
Des del mes de setembre de l’any 2000, el Vicerectorat d’Infraestructures i Medi Ambient gestiona 
les reserves i l’ús dels espais de la Universitat, tal com es va publicar al FOU, Acord normatiu 5246, 
de 14 de novembre de 2000, pel qual es varen aprovar els criteris d’us, reserva i pagament i els 
preus dels espais de la Universitat. 
 
Al mes d’abril hi va haver canvi d’equip rectoral, per la qual cosa a partir d’ara aquest vicerectorat 
es denomina Vicerectorat d’Infraestructures Universitàries. Durant el curs 2005-2006 s’han realitzat 
166 reserves d’entitats externes a la UIB, de les quals 32 han estat anul·lades i 645 reserves internes, 
de les quals 7 han estat anul·lades. 
 
De les reserves externes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent: 

Cas Jai 3 
Son Lledó 2 
Ramon Llull 5 
Mateu Orfila i Rotger 7 
Guillem Colom Casasnovas 8 
Anselm Turmeda 15 
Aulari  0 
Beatriu de Pinós ............................................................. 12 
Guillem Cifre de Colonya 29 
Sa Riera 15 
Gaspar Melchor de Jovellanos........................................42 
Seu Universitària de Menorca 17 
Seu Universitària d’Eivissa i Formentera 17 
 

 
De les reserves internes, el nombre de peticions per edificis ha estat el següent: 

Cas Jai 194 
Son Lledó 219 
Ramon Llull 22 
Mateu Orfila i Rotger 26 
Guillem Colom Casasnovas 9 
Anselm Turmeda 28 
Aulari 9 
Beatriu de Pinós ............................................................. 27 
Guillem Cifre de Colonya 46 
Sa Riera 28 
Jovellanos........................................................................34 
Seu Universitària de Menorca 2 
Seu Universitària d’Eivissa i Formentera 1 

 
A més, s’han autoritzat 98 peticions de videoconferència per a activitats de la UIB, de les quals 3 

han estat anul·lades. 
 

Des del Vicerectorat s’ha proporcionat, tant a les entitats externes com a les internes que ho han 
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sol·licitat, a part de la reserva de l’espai físic, suport administratiu per a tot tipus de necessitats, des 
d’equipament informàtic i audiovisual, personal d’administració i serveis, personal de neteja de 

l’espai, i altres prestacions. 
 
Pel que fa a les reserves externes s’han facturat, a les entitats sol·licitants, les despeses següents: 
 

Pagaments per espais 32.189,25 € 
Pagaments pel personal 41.950,29 € 
Pagaments per personal de neteja 10.357,88 € 
Pagaments per ús de videoconferència 2.348,40 € 
Pagaments per ús d’aules d’informàtica 6.300,00 € 
Pagaments per altres despeses 22.911,60 € 
Total facturat........................................................... 116.057,42 € 
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2. INFRAESTRUCTURES I NOUS EDIFICIS 
 
— El dia 14 de juliol de 2004 la Universitat de les Illes Balears i la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears signaren un protocol general d’intencions en matèria d’infraestructures 
universitàries mitjançant el qual la Comunitat Autònoma es compromet a finançar les obres 
noves i actuacions en edificis existents propietat de la Universitat de les Illes Balears.  
Així mateix es preveu la creació d’un consorci, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat 
d’obrar plena, amb l’objecte de finançar, gestionar i dur a terme les obres necessàries. 
 
El Consorci per al Foment d’Infraestructures Universitàries (COFIU), neix en el marc de 
l’esmentat protocol el 14 de juliol de 2004. 

En el Consell de Govern de la comunitat autònoma, de dia 23 de setembre de 2004, a 
proposta de la conselleria d’ Educació i Cultura, es va adoptar l’acord de creació del 
COFIU amb la voluntat ferma de dotar a la Universitat de totes les instal·lacions 
necessàries per millorar i augmentar la qualitat de l’ensenyament universitari de les Illes.  

El COFIU, està obert a l’adhesió d’altres institucions públiques i persones o entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, que vulguin aportar el seu esforç en el projecte 
engrescador de construir la Universitat del futur.  

El Consorci, dóna resposta a la necessitat de flexibilitat en l’adaptació a les demandes del 
mercat, l’agilitat en la contractació i el dinamisme en la capacitat de gestió. El Consell de 
Direcció del COFIU, va acordar posar a disposar del consorci tots els serveis de ambdues 
institucions, amb la clara voluntat de no crear administracions paral·leles, si no crear un ens 
àgil en la gestió de les finalitats del consorci.  

La gerència del consorci, manté una constant relació de coordinació i col·laboració entre la 
Direcció General d’Universitat de la Conselleria d’Educació i Cultura i el Vicerectorat 
d’Infraestructures i Medi Ambient de la UIB. 
 
 
 
 
ACTUACIONS AL CAMPUS UNIVERSITARI DURANT EL CURS 2006/2007 
 

Ampliació de l’edifici Ramon Llull 

El projecte d’ampliació de l’edifici ha estat redactat per l’arquitecte Antoni Forteza 

Forteza, i compta amb dues intervencions diferenciades per ampliar la superfície de 

l’edifici en 1.740,71m2, que és la màxima edificació que permet la modificació del Pla 

especial del campus. 

Primera Intervenció: construcció d’un edifici de tres plantes, situat a l’àrea d’actuació 
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esquerra, on s’ubicaran sales compartides de becaris i professors i 33 despatxos individuals 

de professorat. 

 

Segona intervenció: construcció d’un edifici de planta baixa i pis adossat al Ramon Llull. 

Dins aquesta ampliació se situaran a la planta baixa quatre laboratoris i al pis aules 

d’idiomes, informàtica i multiusos. 

 

Està previst que les obres finalitzin el setembre de 2007. 
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Ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació  

Aquesta actuació té com a objectius clars la reubicació de tot l'equipament informàtic a les 
dependències superiors del centre, per evitar possibles avaries degudes a inundacions, 
millorar el servei en conjunt quant a infraestructures, com també les condicions de treball 
dels seus integrants. 

L’obra es tracta d’una ampliació al voltant de 800 metres quadrats, que es vol 
desenvolupar al costat de l’actual Seu, unint els dos edificis mitjançant una passarel·la 
vidriada a la planta baixa o planta pis.  

El Vicerectorat d'Infraestructures i Medi Ambient, juntament amb la Unitat Tècnica de la 
UIB, estan a punt de concloure l'estudi de necessitats, per tal de poder realitzar una 
memòria de les prescripcions constructives i tècniques de l’actuació. 

La intenció, de conformitat amb la Llei de contractes de les administracions públiques, és 
convocar un concurs d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d’execució 
de l’ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació de l'ampliació de l'edifici, sobre 
la base de la memòria i les bases tècniques elaborades per la Universitat. 

Durada de les obres: segons les estimacions, es consideren necessaris un total de sis o set 
mesos, està previst que les obres finalitzin el mes de maig de 2008 

Pressupost previst: 49.893 euros. 
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Edifici per comunicar els actuals Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas 

 

La unió d'ambdós edificis generarà nous espais que permetran l'ampliació de l’edifici 
Mateu Orfila i Rotger i la ubicació de serveis generals de la Facultat de Ciències, la 
copisteria i un espai destinat als alumnes. D'altra banda, es facilitaran els accessos al nou 
edifici dels Serveis Cientificotècnics, com també als laboratoris i a les aules de l'edifici 
Mateu Orfila i Rotger. 

Finalització de les obres: desembre 2007 

Pressupost previst: 1.031.897 euros. 

 

 
 

 

Edifici de laboratoris i despatxos 

 

Amb l’objectiu de permetre la reubicació de diferents departaments, per tal de donar 
coherència a les facultats i escoles, s’ha pensat treure a concurs un contracte de consultoria 
i assistència tècnica per redactar un avantprojecte d’un nou edifici multiaulari. 
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Aquest edifici tindria uns 3.500 metres quadrats, estructurats en dues plantes, i seria similar 
conceptualment a l'actual Beatriu de Pinós, es dotaria d’aules (planta baixa) i aules i 
despatxos (primera planta). Inicialment es preveu que s’ubicaria al solar situat entre 
l’edifici Anselm Turmeda i el Propileu. 

La voluntat per part de la UIB i concretament del vicerectorat d’Infraestructures 
Universitàries , és adaptar la memòria de necessitats de l’edifici al nou espai de 
convergència europea i nous títols de postgraus. 
 

Biblioteca central 

Durant el tercer trimestre de 2003 es va resoldre el Concurs d’idees per al nou edifici de la 

biblioteca central de la UIB, que va guanyar el senyor Jaume Vidal Ferrer. 

La superfície prevista per a la biblioteca és de 12.000 m2. 

La seva ubicació, davant la zona verda prevista al Projecte paisatgístic i a la mateixa 
parcel·la que la part nova del Rectorat, servirà de connexió entre els diferents edificis del 
campus. 
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Ubicació futura Biblioteca central

Durant l’any 2005, es va dur a terme l’estudi geotècnic dels terrenys, per poder encarregar 
el 2006 la redacció del projecte a l’arquitecte Jaume Vidal, fet que suposà la primera passa 
per poder disposar d’una biblioteca central al campus.  
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REFORMES EXTERNES AL CAMPUS 

 

Reforma de Can Oleo 
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L’edifici de Can Oleo està situat al carrer de l’Almudaina, núm. 4, de Palma, dins el centre 
històric de la ciutat. El casal roman tancat sense cap intervenció des de l’any 1975, per la 
qual cosa el seu estat de conservació és bastant deficient. 
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Ens trobam davant un edifici civil d’habitatge, que respon a la tipologia de casa senyorial 
amb vestíbul d’entrada, pati a cel obert amb escala lateral adossada gòtica i un petit jardí 
posterior, separat del pati per un corredor d’arcades. L’escala, obra del segle XV, és l’únic 
exemplar de l’estil gòtic civil que resta a Palma 
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El casal, emmarcat dins un solar d’uns 700 m2 de superfície amb forma de polígon 
irregular, es troba construït amb una altura de quatre pisos: planta baixa, entresòl, planta 
noble i porxo, amb un total aproximat de 2000 metres quadrats construïts. 

 

El projecte d’execució ha estat realitzat per l’arquitecte Pere Nicolau Bover, que en el seu 
moment va ser el guanyador del Concurs d’Avantprojectes Arquitectònics per a la Reforma 
de Can Òleo. 
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El Projecte de reforma i rehabilitació del casal preveu l’estructuració de l’edifici en els 
següents nivells, que conformen una superfície construïda de 2.068,40 metres quadrats: 

PLANTA BAIXA I ENTRESÒL: constaran de llibreria, cafeteria, espais polivalents per al 
Servei de Comunicació, centre d’informació de la UIB, l’arxiu històric, a més del vestíbul i 
les terrasses. 

PRIMER PIS: composta de cinc despatxos de representació, sala de juntes, sala polivalent 
(ubicada a dos nivells). 

SEGON PIS: destinada a docència i a conferències, està composta de: aula (seminari) per a 
20-25 persones, aula de 30-40 persones i espai polivalent amb capacitat per a 50-55 
persones. 

DURADA DE LES OBRES: Està previst que abans de l’estiu de 2008 les obres hagin 
finalitzat. 
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Ampliació de la Seu universitària de Menorca 

L’objectiu primordial de l’actuació ha estat adequar-lo a les noves necessitats d’espai de la 
Seu universitària a Menorca. 

L’edifici es troba situat al carrer Santa Rita, núm. 11 d’Alaior, i té una superfície total de 
1012 m2, amb més amplada posterior que façana i connecta posteriorment amb can Salort, 
seu actual de la UIB a Menorca. 
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El projecte bàsic de reforma i d’execució de l’edifici ha estat realitzat per l’arquitecte 
menorquí Domènec Enrich, que proposa, una vegada enderrocat l’espai sense aprofitament, 
la recuperació de la volumetria actual de l’edifici, per tal d’aconseguir espai, racionalitzant 
les instal·lacions i les circulacions. 

La integració i connexió entre l’edifici i l’actual seu de Can Salort es produeix amb una 
continuïtat de rampes que superen els desnivells entre els dos edificis i eliminant a la 
vegada les barreres arquitectòniques. 

Al mig del conjunt, entre els dos edificis, se situa una sala d’actes multifuncional, amb 
capacitat per a 104 persones, representativa de l’entitat i que és a la vegada el nexe d’unió 
entre els dos edificis. La sala d’actes es connecta amb els patis existents i amb el jardí 
resultant a la seva coberta s’hi situa una amplia terrassa a manera de plaça del conjunt, amb 
capacitat per acollir actes a l’aire lliure. 

Les instal·lacions es repartiran en tres plantes: 

PLANTA BAIXA: recepció i despatx, sala d´actes, zona de reunió, magatzem, serveis, 
ascensor, pati i rampa de connexió amb l’edifici de Can Salort. 

PRIMER PIS: tres aules (dues amb capacitat per a 42 alumnes i l’altra per a 60 alumnes), 
serveis i ascensor. 
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SEGON PIS: tres aules (dues amb capacitat per a 42 alumnes i l’altra per a 60 alumnes), 
serveis i ascensor. 
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