Memòria del curs 2017-18. Seu d’Eivissa i Formentera
Intervenció de la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, Joana
Maria Seguí
Eivissa, 17 de setembre de 2018

Dr. Llorenç Huguet, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears,
Dr. Martí March, Conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears,
Sr. David Ribas, Conseller d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell
d’Eivissa,
Sr. Joan Ribas, Primer Tinent de Batlle i Regidor de Benestar Social, Cooperació al
Desenvolupament i Nova Ciutadania de l’Ajuntament d’Eivissa,
Sra. Susana Labrador, Vicepresidenta Primera i Consellera de Cultura, Educació i Patrimoni
del Consell Insular de Formentera,
Dr. Josep Torres, Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya,
Sr. Director General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior del Govern,
Sra. Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Eivissa,
Sra. Delegada Territorial d’Educació a Eivissa i Formentera,
Sra. Consellera del Grup Popular del Consell Insular d’Eivissa,
Autoritats,
Dr. Salvà i membres del Claustre,
Alumnes de la Seu d’Eivissa i Formentera,
Senyores i senyors,
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La solemne obertura de l'any acadèmic 2017-18 va tenir lloc aquí, en aquesta Seu
universitària, a la vila d’Eivissa, el dia 28 de setembre de 2017, amb la lliçó pronunciada pel
doctor Sascha Husa, amb el títol «Les noves missatgeres de l’Univers».
Els estudis oficials que s’impartiren a la Seu d’Eivissa i Formentera durant el curs passat
foren principalment estudis de grau. Concretament, el grau d’Administració d’Empreses,
amb 75 alumnes matriculats; el grau de Dret, amb 81 alumnes; el d’Educació Infantil, amb
10 alumnes; el d’Educació Primària, amb 86 alumnes; i el d’Infermeria, amb 73 alumnes
matriculats.
En conjunt, hi hagué un total de 325 alumnes matriculats, dels quals 87 foren de nou ingrés
als estudis de grau.
Els titulats pogueren continuar la seva formació acadèmica com a alumnes d’estudis de
postgrau al Màster en Formació del Professorat, que va comptar amb 34 alumnes, dels
quals 24 eren de nou ingrés als estudis de Màster.
Els alumnes que es titularen durant aquest curs passat foren 47: 31 d'estudis de grau i 16
de postgrau.
Passant ara al professorat, hi va haver 53 professores i professors associats que impartiren
docència a la Seu universitària, als quals s’han de sumar els 96 professors de Palma, que
impartiren classes a través de Campus Digital i amb els corresponents seminaris a la Seu.
Però no només es varen realitzar estudis reglats sinó que a la Seu cada cop hi ha més
presència d’estudis no reglats i d’un bon nombre d'altres activitats acadèmiques rellevants.
Així, s’impartí un títol d’Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori.
Del conjunt d’activitats dutes a terme el curs 2017-18, no em podré referir a totes, però sí
que faré esment de les més destacades.
En primer lloc, per als més joves, alumnes d’educació primària, i sobretot secundària, i
possibles futurs estudiants de la UIB, voldria esmentar els esdeveniments que constitueixen
el primer contacte amb la Universitat i amb la Seu.
A part de les proves d’accés a la Universitat de juny i juliol, es dugué a terme el programa
Seràs UIB-Eivissa, concretament les jornades Els Dimarts a la UIB i les Jornades de Portes
Obertes, que, amb noms diferents, van adreçades a les famílies, als estudiants de segon de
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batxillerat i cicles formatius de grau superior, als d’ESO i als més grans de 25, 40 i 45 anys,
així com als centres de secundària. En aquestes activitats hi participaren entorn de 900
alumnes.
Igualment, es dugueren a terme les 15 olimpíades: d’Anglès, Biologia, Dibuix Artístic,
Economia, Física, Filosofia, Geografia, Història, Història de l'Art, Llengua i Literatura
Catalanes, Llengües Clàssiques, Matemàtiques, Química, Història del Món Contemporani i
Dibuix Tècnic. I les 4 miniolimpíades: de Biologia i Geologia, Economia, Física i Química.
Unes i altres, amb 227 estudiants de secundària. També es realitzaren les Proves Cangur,
orientades a fomentar en els joves estudiants el delit de coneixements. Tan sols en
aquestes darreres, hi varen participar un total de 73 estudiants de primària i 615 de
secundària. Així mateix, es va dur a terme el programa Demolab-Demotec, amb 410
estudiants, que té com a objectiu promoure els estudis de caire científic i tècnic entre
l’alumnat d’educació secundària; i el programa ESTALMAT a Palma, per detectar, orientar i
estimular al llarg de dos cursos (2017-19) el talent matemàtic excepcional d’estudiants de
dotze i tretze anys. En conjunt les activitats per als alumnes de primària, però sobretot, com
he esmentat, de secundària, comptaren amb més de 2.210 estudiants.
Com a promoció universitària destacam igualment la participació en el programa
MENTORiment, el I concurs «El meu primer experiment», el concurs d’imatge «Què és per a
mi la UIB?», el I Certamen de Projectes de Química: La química a ca nostra, i la participació
a l’Eivissa University Day al Recinte Firal d’Eivissa.
En segon lloc, i vaig dels més joves als més grans, voldria esmentar els programes de la
UOM a Eivissa-Formentera, un projecte educatiu basat en l’aprenentatge al llarg de la vida
per a un sector de població, predominantment femení, sovint allunyat de la Universitat,
que no només els permet millorar coneixements sinó també qualitat de vida en el dia a dia.
A Eivissa, la UOM, que aquest curs complirà vint anys a la Seu, va desenvolupar el curs
2017-18 tres programes en els quals participen de cada vegada més alumnes, l’any passat
304: La UOM a Eivissa, un programa de 60 hores que es duu a terme a vila, aquí, a la Seu
universitària, amb continguts d’humanitats, ciències socials i ciències físiques i
experimentals, amb un total de 101 alumnes, entre els quals trobam l’alumne més gran de
tota la UIB, el centenari Sr. Vicent Juan Ferrer; el programa de TIC, amb 48 alumnes de la
UOM, i el programa La UOM als Pobles d’Eivissa, de cinc conferències sobre temes diversos
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que es va dur a terme a la resta de municipis, en 7 centres: Sant Josep i Sant Jordi (44),
Santa Eulària i Jesús (22), Sant Antoni i Sant Rafel (28), i Sant Joan(32).
A Formentera hi hagué també 30 alumnes, en tres entitats de població: Sant Francesc, Sant
Ferran i el Pilar. La UOM, amb la col·laboració dels dos consells insulars, l’Ajuntament
d’Eivissa i els dels altres municipis, va arribar enguany, un cop més, a tots els municipis de
les Pitiüses.
El curs passat, igual que a Palma i a Menorca, a la Seu d’Eivissa i Formentera, en
col·laboració amb la Conselleria d’Educació, es reprengué per segon any l’activitat del Pla
de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) que, en la modalitat presencial, comptà a la Seu
amb un total de 110 alumnes i, per lliure, amb un total de 30 matriculats.
Per tercer any, per la projecció i abast social que tenen, destacam la realització de les
proves de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) i les proves
dels nivells del Diploma de Español como Lengua Estrangera (DELE), atès que la UIB és
centre examinador de l’Instituto Cervantes.
Han tingut lloc també a la Seu i a fora altres activitats en forma de cursos, jornades,
xerrades i conferències sobre àmbits diversos del coneixement. En destacaria els cursos
d’Universitat Oberta duts a terme tant a la Seu com a Formentera, amb la col·laboració dels
dos consells insulars, i enguany el Curs i les Jornades d’Altes Capacitats Intel·lectuals, també
en col·laboració amb el Consell Escolar d’Eivissa.
L’Associació d’Habitatges Turístics Vacacionals d’Eivissa i Formentera (AVAT), amb la Petita i
Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF) i la UIB, organitzà el III Congrés
d’Habitatges Turístics Vacacionals d’Eivissa.
També es dugué a terme el Congrés Integració i Reestructuració d'Empreses de l'Economia
Social i de Participació: Anàlisi econòmica-comptable i jurídica, organitzat per la UIB i
l’Escuela de Estudios Cooperativos (Universitat Complutense), entre altres activitats
destacades: escola d’estiu Mallorca Lectures on Neurolinguistics, organitzada per:
Structures Formelles du Langage, Université de Paris Lumières (Centre Nationale de la
Recherche Scientifique), i la UIB. O l’acte d’ingrés de la doctora Olga Cardona Guasch,
professora contractada doctora de la UIB, a la Reial Acadèmia de Jurisprudència de les
Balears
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La resta d’activitats i de cursos han estat organitzats conjuntament amb la UIB o, de
vegades, de forma individual per entitats insulars. Destacam els que han dut a terme la
FUEIB, el DOIP, les facultats d’Educació, de Dret o d’Economia, el Vicerectorat de Campus,
Cooperació i Universitat Saludable, el servei Campus Digital, l’IRIE, l’OCDS o el SAC, o en
col·laboració directa amb institucions o entitats externes, com el Govern de les Illes Balears,
a través de diverses conselleries i direccions generals, però sobretot a través de la
Conselleria d’Educació i Universitat, el Consell Insular d’Eivissa —la Seu allotjà Les Nits de
Tanit—, el Consell Insular de Formentera, l’Ajuntament d’Eivissa, el Consell Escolar
d’Eivissa, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes
Balears, el Centre de Professors d’Eivissa, el Col·legi d’Economistes de les Illes Balears,
l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Balears, la Societat Balear
de Matemàtiques SBM-XEIX, el Club d’Inversió BMN “Sa Nostra”, la Fundació Guillem Cifre
de Colonya, la Plataforma del Voluntariat a les Illes, l’IB-Salut, la Fundació Banc de Sang de
les Illes Balears, la UOC, la Plataforma Illes per un Pacte, l’Associació Asperger d’Eivissa i
Formentera, l’Associació Pitiüsa contra el Càncer, l’STEI, la FAPA, l’Associació de Joves
Empresaris, l’ADIMA o el Fons Pitiüs de Cooperació, entre d’altres, o la col·laboració en el
projecte europeu SOCLIMPACT.
Finalment, i després de diversos anys també des de la Seu, s’ha col·laborat en el premi del
municipi de Sant Josep per als alumnes universitaris excel·lents i el premi Onda Cero.
Vull acabar agraint la tasca que es duu a terme a la Seu a tot el PAS, i en particular a la Sra.
Rosa López, i al PDI, a totes les professores i els professors associats i de Campus Digital i en
particular a la Dra. Gemma Tur, coordinadora dels estudis de mestre, del Màster en
Formació del Professorat i de la UOM.
Voldria afegir que avui inauguram curs, i també ho fem amb un vídeo institucional nou, més
proper i més nostre, encara que hem de continuar treballant en la millora del web i de la
imatge institucional a Eivissa i Formentera, amb més informació que interessi als alumnes i
a la societat Pitiüsa, en què el web sigui un referent cultural de primer ordre.
I, com deia el premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, a propòsit de les idees, que
en tenim moltes: Les idees no duren gaire. Se n’ha de fer qualque cosa.
Moltes gràcies
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