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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions? D’acord, entenc que no.

Compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de
les Illes Balears per tal que informi sobre les mesures
extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la
situació de pandèmia per COVID-19, sol·licitada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE núm. 1112/21, i
acordada per la Comissió d’Educació, Recerca i Cultura, a
la sessió de dia 25 de febrer de 2021. 

Per tant, passarem a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la compareixença del Magnífic Rector de la
Universitat de les Illes Balears, per tal que informi sobre les
mesures extraordinàries posades en marxa per la UIB davant la
situació de pandèmia de la COVID-19, sol·licitada pels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
mitjançant l’escrit RGE núm. 1112/21, i acordada per la
Comissió d’Educació, Recerca i Cultura, a la sessió de dia 25
de febrer del 2021.

Assisteix el Sr. Llorenç Huguet i Rotger, Rector de la
Universitat de les Illes Balears, acompanyat del Sr. Bartomeu
Llinàs i Ferrà, president del Consell Social; del Dr. Joan Frau
i Munar, vicerector de Docència; del Dr. Antoni Aguiló i Pons,
vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable; del
Dr. Enrique García i Riaza, vicerector d’Investigació i
Internalització; de la Dra. Rosa Isabel Rodríguez i Rodríguez,
vicerectora d’Estudiants, i de la Sra. Antònia Fullana i
Puigserver, gerent.

Benvinguts i benvingudes tots, i ara en aquest moment té la
paraula el Sr. Huguet i Rotger, per tal de fer l’exposició oral,
sense limitació de temps. Té la paraula.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Gràcies, president. (...), per tractar temes que són d’interès
social, però que també són d’interès des de la nostra universitat
i d’alguna manera intentaré fer una presentació, tot i que no
tenc límit de temps, que sigui una miqueta més resumida que de
costum, més que res per entrar poc quasi en el que segurament
a vostès els interessa més, que és el tema de preguntes i
respostes.

Passaré les primeres transparències una miqueta ràpides
perquè el 16 de juliol de l’any passat ja vam explicar una
miqueta el que havíem fet a nivell de la COVID i, en tot cas,
em centraria en el que hem pogut fer en aquest curs actual 20-
21. En qualsevol cas, sí que m’agradaria remarcar, tot i que és
conegut per tothom, que la Universitat de les Illes Balears és
una universitat amb vocació presencial, que d’alguna forma
pensam que viure en el campus és un fet afegit al tema de
l’estudi, però que el fet que dia 13 de març, dia 14 de març es
va anunciar l’estat d’alarma, ràpidament vam intentar fer tot un
seguit d’actuacions a nivell de regulacions, per intentar passar
d’aquesta presencialitat a la no-presencialitat de la manera més

satisfactòria possible per intentar que fos un ensenyament de
qualitat com teníem encara quan era presencial, però sempre
doncs fent èmfasi en tots els aspectes de protecció de la salut
dels nostres estudiants, personal d’administració i serveis i
també del personal docent investigador.

La nostra universitat jo crec que ha demostrat la capacitat
d’adaptació a aquesta nova situació i que totes les actuacions
que hem pogut fer han estat molt coordinades amb tota la
comunitat universitària, com deia abans, amb estudiants, amb
personal d’administració i serveis i també amb professorat i
que, d’alguna forma també, ens ha ajudat, i per això estam
agraïts, a aquesta col·laboració molt estreta que hi ha hagut
amb dues conselleries, la que en aquell moment era
d’Educació, Universitat i Recerca i també amb la Conselleria
de Salut.

Tanmateix aquesta crisi del coronavirus, des del punt de
vista de la nostra universitat la volem contextualitzar en aquest
repte d’accelerar un canvi a la universitat, quelcom que estava
programat, estava previst, però que el fet de la pandèmia doncs
ha accelerat i d’una forma crec que ens ha trobat més o manco
preparats per fer-hi front. Finalment això durà un canvi
d’universitat, on aquesta idea de presencialitat adaptada crec
que s’anirà assolint i d’alguna manera el que s’ha de fer és
intentar no perdre ni un mil·límetre de tota la feina que s’ha fet
a nivell d’intentar una activitat acadèmica de qualitat tant pel
que fa a la docència, la investigació, i ara també a la
transferència de coneixements, a la innovació i (...) la part
d’aquesta (...) cada vegada sigui més internacional, tant a nivell
docent com a nivell de recerca i, com sempre diem, que sigui
una universitat arrelada al territori, per tant, que també sigui i
serveixi per a aquesta projecció social i cultural a les quatre
illes del nostre arxipèlag.

Des de dia 11 de març, es van fer tot una sèrie de
comunicats des del punt del vista del Rectorat, per intentar
doncs aquest traspàs d’ensenyament presencial a no-presencial
i d’alguna forma, com veuen aquí, el que s’ha fet és, a mesura
que avançàvem, intentar actualitzar les necessitats que tenia un
ensenyament no-presencial.

També val la pena com a primeres dades a donar, que em
sembla que també les vam donar el passat mes de juliol, que
sorprenentment, jo diria en positiu aquesta sorpresa, perquè
pensava que seria més complicat quan fèiem el disseny de com
s’adaptaria, que cada dia lectiu el 80% del professorat i el 70%
dels estudiants seguien amb normalitat les classes no-
presencials. Això són xifres que fins i tot són una mica
superiors que les que són habituals en un campus presencial.
Per tant, aquest canvi no va minvar el tema de la participació.

Fins i tot dir que els professors es connectaven uns 4 dies a
la setmana, quan realment no tenen aquesta presència, quan no
tenen aquesta necessitat de presencialitat, sí que en el tema no-
presencial ens constatava que hi havia aquesta presencialitat de
4 dies a la setmana. I que fins i tot els cap setmana comptàvem
amb el 40% de professors que es connectaven i el 50% que
treballaven a través d’Aula digital, perquè feien la seva activitat
acadèmica amb aquesta tecnologia d’Aula digital.
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El 13 de març, per tant, en el mateix moment que es declara
la pandèmia o l’estat d’alarma, des del Vicerectorat de
Docència, que el vicerector és aquí, el Dr. Joan Frau, es va fer
una primera instrucció per intentar aquesta adaptació de
presencial a no-presencial. Després van continuar dos
comunicats més, el 18 de març i el 27 de març, un per al tema
de les pautes concretes sobre com s’havia de desenvolupar la
docència i el 27 de març per a l’actualització dels aspectes
docents. I després el dia 2 d’abril, una segona instrucció, amb
un protocol d’actuació a l’adaptació de la docència no-
presencial i també es concretava el mecanisme per intentar
canviar les guies docents.

Per què canviar les guies docents? Perquè com deia abans
la nostra universitat és una universitat presencial, per tant, les
guies que s’havien aprovat en el moment d’aplicació només
marcaven la presencialitat. Per tant, havíem de fer un canvi de
memòries de guies docents perquè tant els professors com
alumnes estiguessin realment emparats amb un canvi que
s’havia fet i que emparés aquesta no-presencialitat.

Un dels temes que també vam parlar la vegada que ens vam
reunir aquí el mes de juliol, va ser el tema dels exàmens i
controls no presencials. D’alguna manera en aquell moment hi
havia una certa pressió per intentar que els exàmens fossin més
aviat presencials, hi havia uns certs dubtes sobre la no-
presencialitat, si es feien controls remots telemàticament o no
i d’alguna manera, doncs, el que es va fer era intentar substituir
els exàmens i controls per activitats d’avaluació no-presencial,
d’una forma..., jo crec també que és un d’aquests canvis que
dèiem serà un dels reptes que ens haurà donat aquesta
pandèmia, és poc a poc anar substituint aquest examen que
fèiem periòdicament, per una avaluació més continuada.
Evidentment, si no era possible fer aquestes activitats, doncs
evidentment es mantenia que es poguessin fer els exàmens no-
presencials sinó que es poguessin fer en línia.

Evidentment, les pràctiques de laboratori i sortides de camp
es van permetre respectant les mesures sanitàries, però es van
posposar que es poguessin fer el mes de juliol, preferent, i si no
que es poguessin fer el mes de setembre, comptant encara com
a curs 19-20. I els treballs de fi de grau i de fi de màster, doncs
es van continuar en línia, perquè sí que aquí és manco
necessària la presencialitat.

Respecte dels exàmens i controls que es van fer en línia, del
8 al 29 de juny, dir-los que d’alguna manera la secretaria
general i també la delegada de protecció de dades, van fer la
seva instrucció perquè es poguessin amb totes les garanties, des
del punt de vista de protecció de dades i també alineada amb la
CRUE. I dir que es van fer, es van realitzar 818 exàmens o
exàmens per a 818 assignatures. Això va significar 55 exàmens
diaris, només vam tenir una falla important que va ser una falla
digital per un període molt curt, però que ja va afectar 129
estudiants, i que el pic màxim, que va ser de 837 exàmens
simultanis, que es van fer el dia 19 de juny. Es varen examinar
13.586 estudiants, això representava un 74% dels matriculats,
i una mitjana de 900 estudiants examinats cada dia. També amb
aquesta instrucció que hi havia es va poder fer una
monitorització que va afectar un 40% d’exàmens.

Una altra resolució del vicerectorat de Docència, de 21
d’abril, va alleujar les condicions que tenien els estudiants
respecte de la normativa acadèmica que existia en un curs
normal. En principi es va modificar la normativa de
permanència, pensàvem que la pandèmia el que podia fer era
generar unes certes dificultats a alguns estudiants i que no
podrien complir el que se’ls demanava que podien complir en
un període normal, per tant, es va modificar aquesta normativa
i, en particular, també es van suspendre, això d’acord amb la
Conselleria en aquell moment d’Educació, Universitat i
Recerca, es va suspendre temporalment el pagament de les
taxes de matrícula pendents de pagar durant l’estat d’alarma per
a aquelles persones que no havien pogut fer continuïtat.

També en aquesta resolució hi havia unes mesures que
havien d’afectar el curs 20-21, l’actual, però que en aquell
moment era el curs següent, de manera que no es continuava
aplicant aquesta normativa de permanència, en particular pel
que feia al nombre mínim de crèdits que s’havien d’aprovar per
poder continuar. 

Es va adaptar també el calendari d’admissió als màsters pel
tema de circumstàncies especials, per tant, es va donar una
miqueta de flexibilitat amb les dates de matrícula i d’alguna
manera també es van eliminar els (...) d’una assignatura.

Això era una miqueta, com deia abans, per alleujar aquesta
càrrega normativa que tenen els estudiants en un període
normal a la nostra universitat.

Les mesures adreçades a l’estudiant, igual que aquestes
mesures econòmiques com deia abans també d’acord amb la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, amb la qual cosa
hi ha hagut una coordinació molt estreta durant aquest període
de pandèmia, que va ser mantenir per un any més consecutiu els
preus públics del curs 20-21, es va crear una ajuda econòmica
per a l’any acadèmic 20-21 pel mateix impost de les matrícules
del segon semestre que s’havien anul·lat. Per tant, per no
generar un perjudici a aquests estudiants que, per causes
sobrevingudes, havien hagut d’anul·lar la matrícula. Això va
poder beneficiar 104 estudiants, la qual cosa doncs si ho
compareu amb els 13.000 i busques, per a una universitat no
són molts, però com a mínim va ser gent que va manifestar les
seves necessitats i va poder donar resultat.

Per als estudiants de doctorat que no van poder presentar la
seva tesi doctoral en temps i forma, finalment se’ls ha fet un
període pròrroga equivalent al temps que durava aquest estat de
la pandèmia.

Quan ocorre la pandèmia, i va ser un dels temes que vam
parlar també aquest 16 de juliol, evidentment ja també ens vam
adonar d’algunes desigualtats des del punt de vista de tinença
de material tecnològic per poder seguir un ensenyament del
qual s’havien matriculat de manera presencial i l’havien de fer
d’una manera presencial. Per tant, en això vam fer tota una
sèrie d’actuacions per intentar que aquelles persones que tenien
dificultats des del punt de vista d’equipament tecnològic poder
tenir un ajut des de la Universitat, que en aquests casos hem
comptat també amb un ajut del Banc de Santander per poder fer
una oferta que va significar, durant els mesos de març, abril i
maig, 11 ordinadors portàtils, que vam deixar a 11 estudiants
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que van manifestar les seves dificultats, 2 d’aquests a Menorca,
i vam donar 22 mòdems, ens van deixar 22 mòdems, amb USB
i targeta SIM, de manera gratuïta, és a dir, que d’alguna forma
l’estudiant no hagués de pagar aquest tipus de recursos que
necessitava per poder seguir.

Després hi havia un fons Supera COVID-19, que és on hi
havia aquest ajut del Banc de Santander, que en una primera
convocatòria vam poder deixar 21 ordinadors portàtils més amb
20 targetes SIM amb dades gratuïtes i en una segona tongada
19 portàtils i 11 targetes SIM. Per tant, d’alguna manera també
hem pogut donar resposta a aquelles persones que han
manifestat dificultats des del punt de vista de tinença de
material econòmic, tecnològic, per poder fer el seguiment.

Una dada que em sembla interessant i pot interessar a les
senyories és veure com s’ha comportat el tema del DOIP,
aquest Departament d’Orientació de la nostra universitat, per
al tema d’accedir al món del treball. Evidentment, la COVID
ha dut una baixada d’aquestes demandes, però d’alguna manera
el que ha fet és incrementar els aspectes d’orientació, la gent
tenia menys possibilitats de demanar pràctiques, tenia menys
possibilitats de poder acudir a ofertes de treball, però així i tot
s’han fet més sessions d’orientació que mai.

Si s’hi fixen, he posat aquí a la dreta què va passar al curs
18-19 i què va passar al curs 19-20, veuen que hi ha una
baixada de pràctiques a empreses perquè el mes de març,
evidentment, les empreses si no podien donar feina als seus
empleats no podien donar pràctiques als estudiants. Per tant, de
manera natural va haver-hi aquesta baixada. D’alguna manera
la valoració d’aquestes pràctiques -sempre m’agrada remarcar-
ho-, els estudiants valoren en un 8,3 sobre 10 la importància
d’aquestes pràctiques, però és que l’ocupador, l’empresa,
encara ho valora millor, el valora amb un 8,8. Fins i tot a un
moment de pandèmia que facin aquesta valoració em va
semblar significant i posar-ho també en valor.

S’han fet molt manco ofertes de treball tramitades. Les
entitats col·laboradores també han disminuït, els contractes
laborals són quasi la meitat, i aquí també mantenim la tendència
que és quasi el doble de dones que d’homes.

El tema de les visites als DOIP, d’orientació, també han
disminuït. I si s’hi fixen les sessions d’orientació professional
individualitzada, que això és un tema que fem conjuntament
amb el SOIB, gràcies també a un conveni amb el SOIB, han
augmentat durant el curs 2019-2020. 

Els demandants d’ocupació també més o manco s’han
mantingut i, com també veuen, 3.580 dones, 2.137 homes.
D’alguna manera la Universitat és una... el perfil universitari en
aquest moment és feminitzat, ja no només en nombre
d’estudiants sinó també en aquest tipus d’actuacions, diguem-
ne, del pas d’estudiant a la trajectòria professional.

I m’agradaria remarcar que el mes de febrer del 21 les
nostres illes presentaven o comptabilitzaven 84.581 persones
a l’atur, n’hi havia 20.500 menors de 30 anys, d’aquestes
20.500, 1.200 tenien estudis universitaris, que representava un
5,9%. Però si ens fixam en menors de 25 anys aquesta
estadística donava 10.522 menors de 25 anys, només 263 amb

estudis universitaris, el que representava aquest 2,5%. Per tant,
el que diem, el missatge que sempre donam quan diuen per què
estudiar? És perquè estudiar finalment obre les portes de
l’ocupació i aquestes dades molt actualitzades reflecteixen que
així és. Fins i tot a la pandèmia el tema de tenir estudis
universitaris dóna avantatges a l’hora de poder accedir a un lloc
de feina.

Després va venir el pla de la desescalada, el mes de maig,
quan ja s’acaba l’estat d’alarma la Universitat havia de
planificar l’estat de la desescalada. D’alguna manera el 25 de
maig es van obrir els accessos als edificis del campus, es van
començar a donar les prestacions bàsiques de reprografia,
biblioteca, documentació i es van començar a fer exàmens
presencials. I aquí he remarcat aquest 6% perquè, tot i que hi
havia aquesta demanda d’examen presencial, només un 6% es
va fer presencialment; el 94% es va fer utilitzant aquesta
situació d’utilitzar eines multimèdia per poder fer els exàmens. 

L’1 de juliol, tal com s’havia previst, es va poder començar
a fer pràctiques de laboratori. Evidentment, sempre que hi ha
hagut presencialitat al campus s’ha intentat que es complissin
tots els protocols de sanitat que hi havia en aquells moments en
marxa. 

De les proves d’accés a la Universitat crec que val la pena
remarcar, una altra vegada més, aquesta col·laboració amb la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca que hi va haver
un increment important d’estudiants que van concórrer a
aquestes proves i que d’alguna manera hi va haver quasi uns
1.000 estudiants més, i que els percentatges d’aprovats, tot i
que la gent pensava que seria un aprovat general només, bé, va
significar fins i tot un punt per sota de les proves d’altres anys. 

Com explicam això? Que evidentment va accedir més gent
a aquestes proves i la gent que anava més justa per poder
aprovar, que realment no se’ls havia exigit l’aprovació global
als instituts, evidentment en aquestes proves també va punxar
una miqueta. D’alguna manera en aquesta situació les proves
d’accés a la Universitat van significar un exercici potent de
resposta logística a les necessitats que hi havia.

Quant a recerca, passaré molt ràpidament, evidentment hi
havia aspectes de recerca que no es podien abandonar, aquelles
persones que tenien un cultiu que necessitava una temperatura
determinada no podien estar dos dies sense poder acudir al
laboratori, per tant també de manera protocol·lària, segons les
mesures sanitàries, tenien accés als laboratoris perquè no se’n
ressentís la recerca.

Evidentment, vam tenir problemes amb el tema de
mobilitat, la nostra universitat té un programa molt interessant
per captar professors de centres estrangers que venguin a fer
estades aquí, evidentment no van poder venir pel tema de la
pandèmia però sí que s’ha flexibilitzat perquè aquesta dotació
que hi havia perquè vinguessin es pogués fer durant el curs 20-
21.

I d’alguna manera una minvada important va ser el tema de
congressos, dins l’assistència a congressos, que jo diria és una
miqueta de gasolina dels investigadors per poder contrastar el
que fan i el que fa altra gent, va davallar un 95%, que això és
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molt, i això és un greuge des del punt de vista de transferència
de coneixement entre professionals d’un mateix àmbit. De totes
maneres vam poder donar ajuts per a la difusió de congressos
es fessin de manera virtual. 

En un altre aspecte de la recerca, jo crec que aquí el que val
la pena posar en valor és que es va fer, es va donar un impuls
i promoció a projectes que tenguessin a veure directament amb
el tema de la COVID. Per tant, vam acudir a projectes del Fons
Supera COVID, vam anar a projectes de l’Institut Carles III i
també de la Fundació AXA. I d’alguna manera des de l’IdISBa,
que és l’institut de recerca sanitària en salut de les Illes Balears,
la nostra universitat va poder accedir a quatre projectes dins
aquesta convocatòria. 

I també hi va haver una implicació a través de la innovació
i la transferència de coneixement, que no hi vull entrar molt en
detall, però com a mínim sí apuntar que es van fer més de 50
articles als mitjans de comunicació, que això crec que va ajudar
una miqueta a socialitzar el coneixement que hi havia a la
Universitat a la població de les nostres illes. Es van fer més de
20 projectes d’innovació i recerca i d’alguna forma des de
l’Observatori Social de les Illes Balears, que està finançat per
CaixaBank o per la Fundació La Caixa, es va fer un primer
estudi que són els primers impactes de la COVID a la societat
de les Illes Balears, i el segon que es va fer ja més restringit a
la vida de les dones a Mallorca dintre d’aquesta pandèmia. Per
tant diguem que hi ha una part de projecció social.

També en projecció social remarcar les facultats
d’Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Ciències van lliurar
material que tenien de mascaretes, de gels, aquestes coses que
tenien per a les seves pràctiques, les van lliurar ràpidament als
hospitals quan va començar a haver-hi mancances al
començament de la pandèmia. Que d’alguna manera també
diferents grups de recerca van posar material de laboratori a
disposició de les autoritats sanitàries i, en particular, tant
professors com estudiants que tenien impressores 3D van posar
aquestes impressores també al servei de salut perquè si en
tenien necessitat poguessin fer algun tipus d’actuacions. 

En el tema de projecció cultural, no s’ha aturat, s’ha seguit
fent projecció cultural també utilitzant el tema de la
videoconferència, el tema del Zoom, el del BB Collaborate i
d’alguna manera no s’ha minvat el tema de l’actuació, el que sí
s’ha minvat és el tema de persones que han pogut participar de
manera presencial.

Jo crec que és remarcable que s’ha pogut continuar amb la
Universitat Oberta de Majors, un projecte de la nostra
universitat que podem dir que és dels millors projectes de les
universitats espanyoles, reconegut per l’associació i que
d’alguna forma s’han pogut fer amb una resposta important
quasi no esperada, que persones majors hagin volgut continuar
amb aquesta oferta que fem a les quatre illes i en particular que
fem en els pobles a través de conferències, per tant aquest
programa, que pensàvem que seria una minvada important, s’ha
mantingut podent donar aquest tipus d’oferta des del punt de
vista de la formació amb persones que ja estan amb més de 50
anys moltes d’elles en un procés de jubilació.

Dir que en el curs 19-20 van ser més de 1.000 alumnes
matriculats als set programes que tenim i que d’alguna manera
també s’ha mantingut l’oferta de Mallorca, de Menorca i
d’Eivissa amb aquesta docència adaptada que s’havia previst a
la nostra universitat. 

Amb la gestió administrativa, que aquí hi ha la gerent,
també s’ha hagut de fer una part important i -com deia abans-
que agraïa tant a estudiants com a personal d’administració i
serveis com a professorat la seva implicació per intentar
minimitzar els efectes de la COVID, jo crec que també podem
posar en exemple el personal d’administració i serveis, que
ràpidament van haver de passar d’una presencialitat a una no-
presencialitat, moltes vegades utilitzant recursos propis des de
ca seva, perquè no vam poder accionar per donar-li aquest
suport, i que d’alguna manera vam poder continuar fent la feina
i que la gestió se’n ressentís el mínim possible. 

Es va fer una valoració a totes les persones i als serveis per
garantir mesures de seguretat i programació i finalment també
s’ha previst una distribució del personal d’administració i
serveis en aquests grups bombolla perquè afectàs el mínim
possible en els casos de contactes.

Si parlam d’algunes accions que s’han realitzat, es va
reforçar la xarxa d’escriptoris amb connexió virtual, es va
donar una instrucció de teletreball, es van fer adhesió de tràmits
en línia i també un reforç de formació i d’informació per a tot
el personal d’administració i serveis. I crec que d’alguna
manera no se n’ha ressentit la gestió de la Universitat pel fet
que s’hagi hagut de fer aquesta forma de teletreball i en forma
presencial. Per això deia que la COVID-19 per a la Universitat
ha significat ja una espècie d’acceleració en aquest repte per
intentar aquesta combinació de presencialitat i no-
presencialitat.

Com també he dit abans, la col·laboració amb la Conselleria
de Salut ha estat també molt estreta, a la Universitat, tal com
marcaven les recomanacions sanitàries teníem un coordinador
COVID, que és el vicerector de Cooperació, Universitat
Saludable i de Campus, que és el doctor Antoni Aguiló, que ens
escolta aquí baix en diferit, i que d’alguna forma ha tingut
aquesta col·laboració estreta amb la conselleria per poder
actuar ràpidament si hi havia alguns tipus de casos a la
Universitat. Es van poder fer PCR a estudiants de Menorca i
Eivissa abans que poguessin partir de vacances de Nadal, per
tant es va poder fer a la mateixa Universitat, això d’acord amb
la conselleria, i d’alguna manera també s’ha pogut fer una
vaccinació a tot l’alumnat, diguem de les àrees de salut: a la de
medicina, de fisioteràpia, de psicologia, de treball social, i que
això ha significat aproximadament atendre 2.750 alumnes des
de la mateixa universitat.

Vam crear dues comissions de seguiment: una comissió de
seguiment que si ho veuen aquí amb una  representació
important de tots els vicerectors que tenien algun tipus
d’implicació amb el tema de la COVID-19; i després una
comissió d’avaluació de risc on aquí sí que tenia un cert
protagonisme el tema del Servei de Prevenció que jo crec que
també els hem d’agrair el seu funcionament tal com donarem
els resultats després de la COVID. 
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Els coordinadors què feien. D’alguna manera doncs era
això, coordinar totes les actuacions en relació amb els casos i
persones que tenguessin símptomes al campus, tant de contagis
de treballadors com de PDI, i també dels estudiants, en els
estudiants el protagonisme requeia en les pròpies conselleries
dels diferents edificis. També la responsabilitat d’informar els
membres de la comunitat universitària de les directrius
relacionades amb la COVID-19 i qualsevol incidència que es
pogués comunicar a les persones que tenien responsabilitats per
atendre aquestes situacions. 

Si anam al curs actual, al 20-21, d’alguna manera dir-los
que s’ha aprofundit en aquesta presencialitat adaptada.
D’alguna manera són tres pilars els que han guiat el
vicerectorat de docència, conjuntament amb la comissió
acadèmica que està formada per tots els degans, directors de
centres i també la persona que duu la gestió de l’estudiant, per
tant la importància de l’ensenyament presencial, el tema del
manteniment del rigor acadèmic i també aplicar les mesures
sanitàries vigents. El pla d’actuació de la docència va ser
aprovat el 7 de setembre pel Consell de Govern de la
Universitat prioritzant la presencialitat en els grups mitjans i
petits si la capacitat de l’aula ho permetia. Si no ho permetia,
d’alguna manera es feia aquest efecte de simultaneïtat o a uns
moments uns presencials, els altres no-presencials i al dia
següent els no-presencials passaven a presencials i a l’inrevés. 

D’alguna manera les assignatures de pràctiques de
laboratori clíniques s’havien programat de manera presencial,
també sempre segons els protocols que hi hagués de seguretat.

S’ha promogut, evidentment, una major presencialitat en els
cursos inferiors. Pensàvem que era importantíssim que els
estudiants de primer poguessin tenir presencialitat, si més no
per fer aquest canvi d’ensenyament no universitari a
universitari, per socialitzar una miqueta entre ells mateixos i
viure al campus, i d’alguna manera també el que hem fet és al
personal que tenia risc de contagi que pogués realitzar la
docència de manera no-presencial.

Un aspecte important ha estat aquesta adaptació de les guies
docents -com els deia abans- perquè permetessin de manera
legal un itinerari de no-presencialitat que fos aplicable a
aquelles persones, aquells estudiants que manifestassin, que
poguessin demostrar que tenien dificultats per poder fer el
seguiment d’aquesta presencialitat adaptada per causa de la
pandèmia.

S’han adequat les aules amb material tècnic informàtic, en
temes d’streaming, en tema de tauletes; d’alguna manera doncs
també s’ha adquirit nou software per a les llicències addicionals
per poder fer aquesta semipresencialitat o aquesta presencialitat
adaptada.

S’ha fet un pla de formació i suport al professorat, també als
estudiants i d’alguna manera s’ha fet aquesta docència en línia
dintre del que s’ha pogut fer amb aquesta presencialitat no
adaptada.

S’ha intentat reforçar la xarxa informàtica de la Universitat,
mantenir i si era possible millorar les infraestructures i també
donar el suport informàtic que els estudiants requerien.

El protocol sanitari que s’ha marcat a la Universitat passava
per les mesures personals, disposar de mascareta obligatòria i
gel hidroalcohòlic a les aules i també a les taules o als bancs de
les aules tenir uns codis QR per intentar marcar la distància i al
mateix temps si hi hagués hagut algun cas de contagi tenir
automàticament quines eren les persones més a la vora per
poder-ne fer un seguiment.

A cada edifici hi havia una sala d’aïllament equipada per a
cada edifici, per tal que si una persona presentava símptomes
en el moment en fos a un edifici pogués anar a aquesta sala
d’aïllament, que ràpidament els serveis mèdics de la Universitat
poguessin intervenir, tal com marca el protocol sanitari del
Govern, doncs incrementar tot el tema de neteja i desinfecció
de les aules, també millorar el tema de ventilació i disposar a
cada aula d’un sensor controlador del nivell de CO2 de
cadascuna d’aquestes aules.

Quina era el protocol de gestió dels casos d’estudiants?
Doncs, els estudiants tenien un formulari, la plataforma digital,
on podien marcar si ells tenien algun tipus de dificultat o
informar de la seva PCR en el cas que fos negativa. Si la PCR
era negativa o bé tenia símptomes i estava pendent de la PCR,
doncs es posaven en actuació dos rastrejadors interns de la
Universitat i aquests dos rastrejadors donaven informació al
vicerectorat de Docència o al deganat o al cap d’estudis per
intentar fer l’adaptació curricular que s’havia previst i també
intentar tenir constància en el registre de casos.

En el cas del personal docent investigador, per tant, el
professorat i del PAS es feia una notificació directa al Servei de
Prevenció de la Universitat, es notificava al cap del
departament o al cap del servei del PAS, i això... feia una
sol·licitud si... en cas de professorat de reforç de professorat,
per tant, contractar professors que el poguessin substituir i
també el registre de casos per poder-ho comunicar a la
Conselleria de Salut.

Com estava previst també per recomanacions del ministeri
es va elaborar un pla de contingència del qual la conselleria va
tenir informació i va donar el seu vistiplau i d’alguna manera és
el que ha regit durant tot aquest temps en el cas que hi hagués
una nova declaració d’alarma que tornés fer passar d’aquesta
semipresencialitat a una no-presencialitat absoluta.

He de dir, i crec que això és important, abans de passar a
unes gràfiques, i amb això acabaré, que des de l’inici de curs
actual la Universitat no ha tengut cap brot de COVID ni per
part d’estudiants ni per part de professorat, ni per part de
personal d’administració i serveis. A més a més, en les darreres
setmanes, i evidentment d’acord un poc amb aquesta baixada
de la corba a nivell de les Illes Balears, no s’ha produït cap
positiu entre el professorat i personal d’administració i serveis,
i en els darrers quinze dies tampoc no s’ha produït cap positiu
entre aquest col·lectiu.

En el període màxim d’intensitat de la pandèmia el
percentatge de positius va ser del 0,21% entre tota la comunitat
universitària, i actualment ens trobam només amb el 0,025%.
Crec que amb això corroboram que les aules de la Universitat
tampoc no han estat focus de contagi entre estudiants-
professors, professors-estudiants, etc.

 



EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 42 / 18 de març de 2021 667

Hem anat marcat d’alguna manera, i això ho hem publicat
a la nostra web, com ha anat l’evolució cada setmana, en aquest
cas seria l’evolució setmanal pel que feia a les dades dels
estudiants, si ens hi entretinguéssim veuríem que segueix una
miqueta, però a distància, una miqueta la corba que hi havia a
nivell social.

De la mateixa manera del PAS PDI però si es fixen, del
PAS PDI sempre hem tingut molt poca incidència, hem tingut
poca incidència perquè... incidència comunicada, si algú ho ha
procedit i no ho havia comunitat, no s’ha comunicat per part de
conselleria, no en tenim coneixement. Per tant, del que tenim
coneixement si es fixen en el màxim hi ha hagut... entre el 21
i el 31 de desembre va haver-hi dos casos de PDI i quatre casos
de PAS, però va ser el màxim de tot el temps que han aturat.

I quasi ja per acabar un tema de despeses que això alguna
vegada se’ns ha demanat, sembla que va sortir també a la
darrera compareixença del juliol, les despeses que van
significar la COVID del 2020 va ser d’1.214.000 que no
estaven pressupostats, que d’alguna manera estan fetes una
miqueta per grups, els ajuts directes als estudiants van ser quasi
70.000 euros, la prevenció i seguretat uns 140.000, les
inversions que van fer, en particular, per exemple tot el tema
d’equipament per poder fer aquest ensenyament no-presencial,
van ser uns 400.000.

Les instal·lacions esportives i la residència per tema
d’alarma les vam haver de tancar i aquí la conselleria va
assumir una miqueta, diríem, econòmicament el lucre cessant,
per tant, ens ha ajudat a suportar aquesta fallida. I d’alguna
manera també es van haver de suspendre alguns serveis per part
dels concessionaris que evidentment ens han demanat una
actualització dels gravàmens que tenen per a utilització dels
estudiants.

També, com deia, que al nostre cas no necessitàvem tenir
una bateria de professors d’una forma... en cartera, en un borsí,
sinó que el que fèiem era, quan hi havia algun professor que no
podia fer la seva activitat acadèmica el que fèiem era, dins del
que està legalitzat per la conselleria i pel mateix estatut de la
Universitat, doncs demanar si algun professor podia fer aquesta
suplència, i evidentment aquesta suplència s’acaba
recompensant econòmicament i això va significar aquests
40.000 euros.

Com vam eixugar aquests 1.214.000? Idò amb una
aportació extraordinària del Govern de quasi 900.000 euros,
una aportació del Banc de Santander amb aquella... aportacions
que hem fet en tema de material i una aportació pròpia de la
Universitat de 259.000 euros, que evidentment no estaven
prevists, però d’alguna forma des del recursos propis hi hem
pogut fer front.

Per a l’any 2021 estem una miqueta amb una previsió, una
previsió que en aquest moment s’acompleix, ja en aquest
moment són 1.189.000 euros dels quals 1 milió, aquests sí que
estaven pressupostats en el pressupost 2020-2021 amb la
transferència del Govern, la UIB, 189. He de dir d’alguna
manera que aquesta aportació del Govern està subjecte a ser
revisada si les necessitats acaben sent majors.

Aquí, nosaltres el que diem és que estem molt agraïts a
aquests 2 milions que hem rebut del Govern, però d’alguna
manera el que sempre hem dit, que això no s’ha complert en
aquesta comunitat, tampoc a altres comunitats, és que dels 400
milions que es van destinar a tema de formació hi havia un 20%
destinat a educació superior, per tant, si la nostra comunitat va
rebre 50 milions nosaltres dèiem que educació superior havia
d’haver rebut 10 milions. 

Si ho comptam segurament sortirien més d’aquests 2
milions, però d’alguna forma pensam que a la Universitat estam
carregats de raó quan demanem que ens ajudin una miqueta en
aquesta situació de la pandèmia, que, de fet, ens han ajudat,
perquè -com he dit abans- el pressupost 2021 sí que ens ha
permès un cert creixement quan pensàvem que seria una
miqueta pitjor, com va passar a la darrera crisi on realment el
pressupost de la Universitat va veure una minva superior al
20%. Aquí no només no ha minvat, sinó que hem pogut fer
front a les necessitats que teníem com a necessitats bàsiques
que teníem com a universitat.

Per acabar tot això, moltes gràcies perquè des del Parlament
que hagin volgut saber què és el que hem fet, això també ens
demostra el seu interès i estem agraïts com a universitat de
poder dir-los ara respondre totes les seves qüestions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Entenc que podem
continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, el Sr. Huguet
i Rotger pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades, o bé contestar individualment les
intervencions després de cada grup.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

L’altra vegada ho vam fer conjuntament i crec que va anar
bé.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Fernández, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, president, bones tardes a tots i a totes, benvingut
Sr. Rector, doctor Huguet, novament a aquesta cambra
parlamentària, a vostè i als membres del seu equip.

Fa gairebé un any, nou mesos si no ho record malament,
vostè va comparèixer també en aquesta comissió parlamentària
i en aquell moment vàrem parlar de la importància de la
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investigació, de la recerca, com a conseqüència de la pandèmia
de la COVID; vàrem parlar també de com s’havia d’enfrontar
la UIB a aquesta nova realitat, a aquest nou marc d’actuació i,
en general, de quina era la política universitària que havien de
continuar a partir d’aquell moment.

I avui, ara li hem demanat aquesta compareixença per parlar
d’una sèrie de qüestions molt més concretes, com vostè ha
pogut exposar, perquè vostè pogués exposar aquestes mesures
que havien dut a terme durant aquest any i poder-ne fer una
avaluació, i jo em centraré a fer una sèrie de preguntes un poc
més concretes, perquè des del nostre grup parlamentari trobam
que és molt necessari i crec que toca fer-ho, i és molt
interessant poder aprofitar que vostè compareix avui aquí per
fer-ho possible.

Així i tot, abans d’entrar en matèria, el que sí m’agradaria
fer, novament, és mostrar, per part del Grup Parlamentari
Socialista el nostre profund suport i reconeixement a tota la
comunitat universitària, a tota, perquè s’han deixat
absolutament la pell i han demostrat un ferm compromís del
que significa la universitat pública, al personal docent
investigador, al personal d’administració i servei i de manera
especial als estudiants, i sobretot als estudiants que ja partien
d’una situació especialment vulnerable i que han hagut de
dedicar dobles esforços per poder-se mantenir dins el sistema
universitari, a ells i a elles el nostre reconeixement i el nostre
agraïment.

Entrant ja en matèria, respecte del tema, la darrera versió
del protocol de les mesures preventives contra la COVID que
està penjada a la seva web és del dia 13 de gener de l’any 2021,
que, si no m’equivoc, entre d’altres, és per actualitzar el
protocol d’exàmens presencials per mor de la situació que
vàrem viure a l’avaluació del primer quadrimestre, vostè ha fet
una valoració de les mesures i dels mecanismes que s’han dut
a terme, i jo, en primer lloc, el que li he de reconèixer és una
qüestió evident molt positiva i és que no s’ha produït cap brot
a la Universitat de les Illes Balears i, per tant, això vol dir que,
novament, les aules són segures, els centres escolars són segurs
i la Universitat torna ser una vegada més segura, malgrat que a
altres els pesi aquest fet.

A mi m’agradaria demanar-li concretament si ens pot donar
qualque dada que reflecteixi quin ha estat l’ús dels mecanismes
concrets que s’han posat en marxa, és a dir, el grau
d’utilització, vaja, per posar-li un exemple, l’ús que s’ha donat
per part dels estudiants i del personal docent als codis QR que
s’han posat a les taules de les aules. Aquest protocol és
anterior, evidentment, a l’actualització que ha fet el Ministeri
d’Universitats envers el seu protocol de mesures de prevenció,
de fet és molt recent, fa molts pocs dies que l’han anunciat, no
sé si vostès han pogut estudiar aquest nou protocol, si han
pogut fer alguna valoració i si troben que de cara al que queda
de curs acadèmica i sobretot en el proper d’avaluació si troben
que s’ha d’incorporar qualque mecanisme, a més del que ja
tenim previst.

En aquest mateix sentit, el protocol del ministeri fa especial
èmfasi al fet d’evitar al màxim possible les aglomeracions;
parla d’augmentar el nombre d’aules per als exàmens, l’accés
als edificis, ventilació, dissenyar una distribució horària més

àmplia precisament per evitar aquesta mena de situacions. I, si
em permet, trob evident que es fa especial esment en aquest
sentit per les publicacions de les imatges que vàrem poder
veure fa uns mesos, de passadissos amb aglomeracions
d’alumnes esperant a la porta de les aules per poder entrar a
realitzar els seus exàmens, imatges d’alumnes de la Universitat
de les Illes Balears, que jo he de reconèixer i es va dir en el seu
moment, que no feien referència a aquell moment de la
publicació, sinó temps abans, perquè també s’han vist altres
universitats arreu de l’Estat.

Una vegada avançat en aquest període i ja tenint en compte
que el curs no s’ha acabat, que ens queda un altre període
d’avaluació, a mi m’agradaria que pogués fer una valoració de
com ha funcionat el protocol respecte a l’avaluació i, sobretot,
si han posat qualque mesura en marxa per tal d’evitar aquestes
imatges en el que queda de quadrimestre i, sobretot, de cara a
l’avaluació final.

En aquest sentit, hi ha hagut molt de debat respecte d’això
i crec que vostè ho ha reflectit a la seva exposició, de tant en
quan molts d’estudiants i de personal docent investigador així
ens ho han traslladat, i és que la pregunta que s’ha posat
damunt la taula és si no hauria estat millor de qualque manera
fer una adaptació més generalitzada de l’avaluació de les illes
docents per adaptar-les al format de presencialitat adaptada que
hem viscut durant aquest curs acadèmic, sobretot pel que fa a
alguns estudis que, per les seves característiques, pel seu grau
d’experimentalitat, així ho podrien permetre, sobretot de graus
d’experimentalitat 1, de ciències socials jurídiques, humanitats
i d’altres.

Per ventura, al marge d’aquest vessant la reflexió hauria de
ser si hem adaptat de la forma més adequada l’avaluació a la
realitat de les classes que hem tengut durant aquest curs
acadèmic i ressaltar l’oportunitat que ha pogut suposar i que
pot suposar també per a un futur aprofitar aquestes
circumstàncies per fer una aposta cap a una avaluació
continuada, en detriment d’altres mètodes d’avaluació, com
poden ser els exàmens presencials, controls i d’altres, perquè
l’avaluació de les capacitats dels estudiants, del seu
aprenentatge, de les seves capacitats i competències adquirides
es pot fer de moltes maneres.

Així i tot, i respecte de l’avaluació del primer quadrimestre,
m’agradaria si tengués la dada, demanar-li si han fet qualque
anàlisi de l’impacte en relació amb el rendiment acadèmic de
les nostres, respecte d’altres cursos acadèmics, si han pogut fer
aquesta comparació i si hem arribat a la conclusió que hem
tendit a l’alça, a la baixa o si s’ha mantengut respecte d’anys
anteriors.

En aquest sentit, hem començat a parlar de les
conseqüències de l’adaptació de la docència a un sistema
semipresencial o a distància, en alguns casos; a mi m’agradaria
posar damunt la taula la formació que s’ha donat al personal
docent, per tal d’efectuar aquesta docència en una modalitat
que, com bé vostè ha dit, si no ho record malament a la primera
diapositiva, i és recordar que la Universitat de les Illes Balears
no és una universitat a distància, és una universitat presencial
i, per tant, crec que hi ha molta raó o és certament complex
adaptar i formar els docents per tal que puguin efectuar aquesta
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docència de la manera més correcta possible, però hi ha alguns
docents que manifesten que aquesta no ha estat suficient per tal
de voler afrontar el que ha suposat.

I és cert que el curs acadèmic passat, doncs trobam el mes
de març amb una adaptació sobrevinguda dins una pandèmia
que ens va esclatar a tots i a totes, però és cert que en el present
curs acadèmic sí que hem tengut una mica més de marge per
fer-ho possible, per tant, la pregunta és si ens podria parlar un
poc més de l’estratègia que han seguit per tal de formar el
professorat per tal de fer una docència on line més adaptada a
aquestes circumstàncies, i, sobretot, quins elements podrien
millorar de cara al futur.

En aquesta mateixa línia, m’agradaria parlar-li també d’una
eina molt especial i crec que molt interessant que ens pot servir
per analitzar quina incidència, per part de la perspectiva dels
estudiants, l'ha tengut la presencialitat adaptada, la docència
que han tengut en aquest curs acadèmic, i li parl de les
enquestes, de les enquestes d’avaluació docent que cada
quadrimestre els i les estudiants tenen l’oportunitat de fer. No
sé si tenen dades ja respecte d’això i si ens poden dir quina ha
estat la satisfacció global dels estudiants aquí, en particular, si
han pogut fer alguna valoració respecte de les classes a
distància, que ens permeti veure quina ha estat la valoració per
part dels estudiants.

Quant als seminaris a les classes que són eminentment
pràctiques, la veritat és que li anava a demanar per això, però
vostè ho ha exposat de manera molt clara, jo crec que és positiu
que s’hagin pogut produir aquests seminaris pràctics o en els
grans laboratoris amb les mesures de seguretat necessàries,
però sí que hi ha un punt que ens genera alguns dubtes i era
respecte de les pràctiques acadèmiques externes, respecte de les
pràctiques curriculars. Evidentment, al final del darrer curs
acadèmic moltes d’aquestes es varen haver d’ajornar, per
impossibilitat de poder realitzar-les, sí que m’agradaria
demanar-li quina és la situació actual d’aquestes pràctiques
externes, d’aquestes pràctiques curriculars, si en general es
poden desenvolupar de forma normalitzada o si es podran
desenvolupar.

I per últim lloc, en aquest darrer torn, sí que m’agradaria
plantejar-li una qüestió i és respecte de les eleccions al rectorat
que se celebraran d’aquí a uns mesos, aquestes eleccions per
elegir un nou rector o rectora a la Universitat de les Illes
Balears. Amb la pandèmia una baixada de la participació és
molt possible i tenim molts casos que així ho proven dins la
universitat i fora d’ella, jo li voldria demanar si han previst
qualque protocol específic per a la realització de les eleccions
al rectorat i si es plantegen qualque canvi respecte d’això,
sobretot -i acab, president- a la Universitat de Saragossa, fa uns
mesos varen realitzar les eleccions al rectorat, que varen haver
d’ajornar des del març de l’any passat, i les varen realitzar de
forma completament telemàtica, m’agradaria demanar-li si la
Universitat de les Illes Balears es planteja implementar un
sistema similar de votació totalment telemàtica o híbrid, per tal
d’incentivar la participació i, evidentment, per intentar
mantenir supòsits d’absoluta seguretat en termes de salut. Dic
jo que si la Universitat de Saragossa doncs s’ho pot plantejar i
està en disposició de fer-ho possible, supòs que la Universitat
de les Illes Balears també hi ha d’estar. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la diputada Sra Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Queremos agradecer, en nombre de
Unidas Podemos, la comparecencia, que quizás sea la última,
porque creo que usted deja ya el cargo en mayo. También
manifestarle nuestro más sincero agradecimiento por la gestión
de la Universidad de estas islas en los tiempos seguramente
más difíciles que le ha tocado vivir a la realidad universitaria;
se han pasado momentos de absoluta incertidumbre, de
desasosiego, caos y muchas dudas acerca de cómo seguir
proporcionando los servicios de aprendizaje y desarrollo
universitario, teniendo en frente una pandemia mundial.

En su explicación, sobre todas esas medidas, queremos
agradecerle el esfuerzo que ha hecho usted por comunicarnos
cada medida que se ha adoptado con tanta claridad y
facilitarnos tantos datos.

Afortunadamente, somos conscientes de que en las escuelas,
las aulas y, en concreto, la universidad, no ha sido fuente de
contagio y eso muestra claramente cómo las aulas han sido
seguras, cómo se ha actuado correctamente en todo momento,
cumpliendo y haciendo cumplir las medidas, aprobando
protocolos, todas las medidas que usted nos ha contado de
seguridad sanitaria.

En un principio nos preocupaba bastante y nos sigue
preocupando que la pandemia pudiera traer algunas
desigualdades, como la brecha digital. Queríamos preguntarle
acerca de si se han visto muchos casos de alumnado que haya
solicitado medidas extra o que se haya solicitado algún tipo
de..., bueno, que se haya puesto en conocimiento algún tipo de
problemática para no poder acceder a dispositivos o tener
complicaciones a la hora de tener internet en casa o lo que
fuera.

Respecto a la formación del profesorado, en todas estas
nuevas metodologías ya sabemos en la anterior comparecencia
usted nos dijo que se habían puesto en marcha distintas
formaciones y demás, queremos saber si finalmente tuvieron,
bueno, pues se solucionaron los problemas que pudiera haber,
si todo el profesorado finalmente quedó al día de todas esas
nuevas tecnologías. ¿Cuál ha sido la problemática y si va a
quedar de ello algo en el futuro, si se van a seguir, digamos,
bueno..., pues teniendo estas metodologías de trabajo o
directamente van a descartarse por completo cuando aparezca
ya la nueva normalidad?

También queríamos saber cuáles son los protocolos que
ustedes van a seguir tomando, cuáles son las medidas que van
a seguir tomando, si es que van a seguir tomando alguna en lo
que queda de curso. Y nos gustaría saber cómo han afectado las
nuevas formas de impartir clase, en cuanto a rendimiento, como
ha dicho mi compañero anteriormente, pero también
queríamos... a ver si ustedes hubieran podido hacer alguna
valoración sobre si se ha resentido realmente o no la calidad
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educativa y cuáles han sido los problemas que se han ido
encontrando al respecto para garantizar que la calidad de la
enseñanza, la calidad educativa fuera la misma y que se no
resintiese posteriormente en el conocimiento del alumnado.

Para preparar esta intervención me he reunido con varios
grupos de estudiantes universitarios, también con el presidente
de la Comisión de Estudiantes de la UIB, y la gran mayoría de
los estudiantes tengo que decirle que valoran muy
positivamente la gestión de las medidas sanitarias durante las
etapas más duras de la pandemia. También quiero felicitarle
por ello, y además, también, porque finalmente se incluyó a los
estudiantes en la comisión se seguimiento de las medidas por
la pandemia. Aunque me ha sorprendido, porque en las
diapositivas no he visto que en la comisión de seguimiento
estuviesen los estudiantes, igual me he... o el comité de
estudiantes, igual no he visto bien o me he saltado alguna, pero
tengo entendido que sí que se les incluyó para hacer
seguimiento de las medidas de la pandemia, con lo cual se
otorgaba un peso así a sus opiniones y a sus planteamientos.

En la anterior comparecencia ya sí que le transmitimos la
necesidad de aumentar y de fortalecer la capacidad de decisión
del comité de estudiantes, porque, al fin y al cabo, estas
medidas que se han ido aplicando y las que se irán adoptando
en lo que queda de curso van a afectarles directa e
inmediatamente a los estudiantes.

Sin embargo, tengo que decirle, Sr. Rector, que son
generalizadas algunas cuestiones relativas a un área en
concreto, es la formación del profesorado, el máster en
formación del profesorado; tengo que decirle que todos los
estudiantes con los que he hablado sobre este máster coinciden
en la gestión descoordinada y en la escasa o limitada
comunicación que en algunas ocasiones se ha planteado entre
la dirección del máster y entre los estudiantes; todos, la
mayoría, bueno, todos con los que he hablado coinciden en que
la comunicación ha sido muy difícil durante este año, y eso ha
provocado desafección tanto al máster como a la propia
estructura universitaria de la UIB.

Me preocupa bastante, porque, según comentan, ha sido así
durante bastantes años, y nos preocupa que un máster
habilitante tan necesario y tan demandado en las Islas Baleares
exista esa opinión generalizada de la muy mejorable gestión de
la dirección. No sé si usted está al corriente de las demandas y
las reivindicaciones de los estudiantes durante este curso y
durante los cursos anteriores. No sé si se ha tomado alguna
medida o se ha dictado alguna instrucción con objeto de
mejorar este asunto, tanto durante este año de pandemia como
en los anteriores.

Y también me gustaría si nos podría usted comentar si
durante el próximo mandato, ya sé que es difícil porque usted
no estará, pero si podría, por lo menos, vaticinar si se van a
tratar de solucionar esas desavenencias entre estudiantes y la
dirección del máster de profesorado.

Queríamos comentarle también que hoy justamente ha
salido una noticia importante sobre la calidad universitaria de
este país, en la que 12 de 88 universidades solamente cumplen
los requisitos del Gobierno para ser consideradas

universidades. Nosotras entendemos que la universidad pública
debe fortalecerse y celebramos que por fin se señalen unos
requisitos fundamentales en investigación y en docencia. La
Universidad de las Islas Baleares aparece en ese listado,
cumpliendo los requisitos vigentes, que sí que son más laxos
que aprobó el Partido Popular con el anterior ministro Wert, sin
embargo no se cumplen dos de los requisitos sobre personal
investigador.

Nos gustaría saber, a lo largo de este año, ya usted nos ha
comentado que se han presentado numerosos proyectos de
investigación alrededor de la COVID, nos gustaría saber si se
ha avanzado también durante este año y durante su mandato, si
se ha reflexionado acerca de ir en cuanto a la oferta formativa
en investigación. Y también cómo se podrían cumplir los
requisitos que propone el Gobierno de aquí en adelante en
investigación, en qué materias o en qué medidas podrían,
deberían cumplirse en estos cinco años para que la UIB siga
siendo considerada como una investigación.

Durante este tiempo de pandemia ha sido..., bueno, pues se
ha puesto mucho el foco en la falta de inversión en
investigación que tienen las Islas Baleares, esa es una cuestión
tanto nuestra, desde el Govern, por eso hemos presentado una
iniciativa parlamentaria que reivindica y que queremos que
salga adelante porque propone una mayor inversión en ciencia
en las islas Baleares con una serie de puntos muy valiosos.
También la creación de un plan de formación destinado a
mejorar las competencias del personal investigador en la UIB.

Pero queremos preguntarle cuál es la situación actual de la
actividad investigadora que se está realizando en la UIB; si
durante la pandemia ha cambiado un poco la concepción de la
UIB acerca de la investigación; si a partir de ahora vamos a
poder contar con, bueno, la UIB podría ser una universidad de
alguna manera pionera en investigación en muchos campos que
existen aquí en las islas Baleares y que durante la pandemia se
ha visto la importancia y la relevancia, queríamos preguntarle
si se han hecho ustedes esa reflexión en este sentido. 

Dr. Huguet yo estuve en la inauguración del curso
universitario del año 2020, estuve en su primera intervención
en este parlamento, le escuché decir en ambas ocasiones que
hacía falta una nueva residencia universitaria y más inversión
en investigación, seguimos pensando lo mismo; las listas de
espera siguen siendo las mismas, y especialmente después de
la COVID, y en la etapa que viene a partir de ahora es más que
necesario que los estudiantes de Formentera, Ibiza, Menorca y
la part forana incluso de Mallorca tengan las mismas
oportunidades de acceso a la UIB que las personas que viven
en Palma. 

Entendemos que la nueva residencia...

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

... -sí, ya termino- es una intención del Govern pero lo
solicitamos aquí en todas las comparecencias y en todas las
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oportunidades que tenemos de solicitarla y seguimos en ello.
Durante su mandato no se ha conseguido esa nueva residencia,
pero seguiremos trabajando para que finalmente se lleve a cabo
durante esta legislatura.

Sr. Huguet, simplemente agradecerle a usted y también de
manera muy especial al profesorado universitario en general, a
toda la comunidad educativa, les estaremos siempre
agradecidos por haber estado a los mandos y haber estado a la
altura durante estos tiempos tan difíciles. Queremos desearle a
usted en concreto lo mejor en esta etapa que ahora le acontece
y agradecerle su labor al frente de la UIB, mucha salud y
felicidad, doctor. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Rector i tot l’equip que
l’acompanya, tant als que són aquí dalt com als que són aquí
baix. 

El primer de tot agrair-li a vostè, però agrair a tota la
comunitat universitària la feinada feta amb molt poc temps per
adaptar el curs i l’ensenyament universitari en aquesta terra a
aquesta realitat que vivim ara. Es va poder acabar el curs, vostè
ens ho ha mostrat amb dades, es va poder acabar el curs i s’ha
començat i es du a terme el curs d’enguany, 2020-2021, i això
és gràcies a la feina de totes i tots, gràcies a la feina
administrativa, a la feina docent, a la feina de les famílies i a la
feina dels estudiants, per tant molt agraït a tota la comunitat que
vostè al cap i a la fi representa. 

Gràcies precisament a aquesta feina podríem dir que, tot i
que sí és vera que s’ha alterat la nostra vida i la manera de fer
qualsevol activitat, podríem dir que a nivell de dades i a nivell
de..., no s’ha alterat la vida universitària. I el que és més
important, vostès tenen molt clar que la Universitat de les Illes
Balears és una universitat presencial, per tant adaptem-nos a
cada moment però tenint un horitzó molt clar: la Universitat de
les Illes Balears és presencial amb tot el que això suposa, és a
dir, de vida en el campus, d’aprenentatge també en el campus,
no només a les aules sinó també de vida i d’aprenentatge en el
campus. Per a un país com el nostre tenir molt clar que la
universitat del país és presencial és molt important, és molt
important perquè dona vida i dona sentit a aquesta universitat,
i estic content de sentir-li dir això. 

També molt importants les dades que ens ha donat del
Departament d’Orientació i Inserció Professional, que el
departament plantejat per aquest fet, per orientar i per inserir
professionalment els estudiants universitaris no hagi baixat la
seva activitat sinó al contrari..., han baixat els números però no
ha..., per exemple ha fet més orientació personalitzada que mai,
ha mantengut l’activitat, ha seguit col·laborant amb les
empreses, vull dir, això per a nosaltres és molt important i li
don també l’enhorabona, perquè segur que han hagut d’adaptar

la feina del departament a la realitat COVID. Per tant, la
inserció laboral dels universitaris del país és bàsica per mostrar
a la gent que avui en dia és a Secundària que l’objectiu de la
majoria, si és possible, ha de ser l’ensenyament universitari
aprendre a la universitat i fer-ho a la Universitat de les Illes
Balears. Jo crec que és important que aquest departament no
només no hagi baixat la feina sinó que fins i tot l’hagi
augmentada en alguns casos i sobretot s’hagi adaptat.

Com deia, molt important docència presencial adaptada.
Sabem, tant de part de professorat com de part d’alumnat, que
el final de curs no va ser fàcil però que el principi de curs i el
curs 2020-2021 la veritat és que la cosa s’ha adaptat molt bé,
la feina surt i es fa bé i sobretot l’exigència i la qualitat de la
feina no s’ha vist exageradament alterada, el contrari, en alguns
casos el fet que sigui un poquet més complicat ha fet que la
gent hi posàs més de la seva part i hi fes més feina. També a les
dades que vostè ens ha mostrat, és a dir, el 80% de professors,
el 70% dels estudiants, la fi de curs de l’any passat es varen
examinar, es varen connectar, els caps de setmanes els
professors es connectaven a l’aula virtual, això vol dir que la
gent està molt per la feina i amb moltes ganes de poder
ensenyar i poder exercir la seva professió el millor possible, i
això és un bon senyal que la universitat té una molt bona salut
perquè la gent, tant els estudiants com els professors, estan
engrescats. 

Bé, l’enhorabona amb la col·laboració amb la Conselleria
de Salut, no hi ha hagut cap brot, això és important. Això
demostra que els protocols de salut si s’apliquen bé funcionen.
Tota la comunitat educativa des de la 0-3 fins a la universitat
ens ha donat una lliçó amb això, ens ha donat una lliçó i hem
vist com ni a escoletes ni a escoles ni a instituts ni a la
universitat no hi ha hagut un excés de problemes, això vol dir...,
amb això ens han donat una lliçó a tota la societat.

I ja per acabar, hem vist com el Govern, concretament la
Direcció General d’Universitats i la Secretaria Autonòmica -
ens ho ha explicat vostè- han ajudat en tot, s’han coordinat, per
dir-ho de qualque manera no han ajudat, sinó que heu fet feina
plegats, per dir-ho de qualque manera. Però sí que m’agradaria
que, si és possible, ens fes una valoració, hem parlat d’aquests
2 milions d’euros, però sí que ens fes una valoració de la
coordinació amb el Govern.

I també ens preocupa que la roda, per dir-ho de qualque
manera, no s’aturi per mor de la COVID, per això ens agradaria
saber si les inversions en infraestructures s’han mantingut en la
mesura de les possibilitats però si s’han mantingut, sabent que
mai n’hi ha prou, és a dir, tenint en compte que qui reclama
sempre vol més. Però a veure si s’han aturat, si s’han mantingut
aquestes inversions en infraestructures. 

Fins aquí, res més. I si un cas després ja... 

EL SR. PRESIDENT: 

 Moltes gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps de deu
minuts. 
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EL SR. LAFUENTE I MIR: 

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, en nom del Grup
Popular agrair al Sr. Rector i al seu equip totes les explicacions
i la informació i la compareixença davant aquesta comissió i
també traslladar la nostra satisfacció i el nostre agraïment a tota
la comunitat educativa universitària per aquesta feina i per
afrontar aquests temps complicats i difícils amb la dificultat de
la COVID.

Moltes de les preguntes que teníem plantejades les han
plantejat ja la resta de diputats i, per tant, intentaré no repetir-
les i intentaré demanar qüestions concretes.

Una que m’agradaria tal vegada un poquet més
d’informació és l’aplicació, la incidència que ha tingut la
COVID en el funcionament a les seus universitàries d’Eivissa
i de Menorca, si es va aturar de forma presencial, com aquest
curs... com han reaccionat els alumnes i els professors a les
seus insulars.

Després també el tema de la residència, n’era una de les
qüestions pendents l’ampliació, però com ha evolucionat la
demanda de la residència en el curs 2020-2021, si ara continua
amb una llista d’espera important o si, tenint en compte les
circumstàncies, doncs aquesta llista d’espera ja no hi és, quina
és la situació? Entenc que no hi ha hagut cap brot a la
residència universitària, la qual cosa també és una bona notícia.
I saber com es troba el tema de l’ampliació de la nova
residència que en anteriors compareixences doncs vàrem parlar
que s’havien fet gestions sobre aquesta qüestió.

Una altra qüestió que ha explicat i que ha dit era la
suspensió de tota la part, diguem, internacional de la
Universitat, com ha quedat el tema de programes importants
per als alumnes com és la participació d’alumnes de la UIB en
el programa Erasmus, se n’ha suspès -entenc- una part, com
s’ha pogut solucionar perquè els nostres alumnes tenguin una
experiència també internacional, que no quedin tancats a la
universitat d’aquí, sinó que puguin sortir i tenguin experiència
internacional, que per a nosaltres és una qüestió fonamental en
la seva formació universitària i personal.

Una altra qüestió que ens agradaria saber és quin tant per
cent dels professors estan vacunats i quina previsió tenen de
vacunació. Entenem que resulta bàsic i fonamental tenir una
previsió en aquesta matèria el més prest possible i saber quina
és la informació que té la universitat i la coordinació amb la
conselleria en matèria de vacunacions, si tenim un tant per cent
elevat de professors vacunats o quina previsió i calendari té la
Universitat de la vacunació dels seus professors.

Després, el tema dels exàmens telemàtics, quina evolució ha
tingut en el curs 2020-2021 o per exemple al primer
quadrimestre d’enguany quin tant per cent d’exàmens
telemàtics s’han fet i quin tant per cent de presencials. Crec
recordar que les dades que ens ha donat eren del final de curs
de l’any passat, volem saber enguany com evoluciona aquesta
qüestió perquè crec que és també important.

Després, si tota la pressió i la reivindicació de la comunitat
universitària respecte de nous graus i dobles graus ha quedat

aturada amb el tema de la COVID o quina és la situació, quina
previsió tenim per al futur d’aquesta ampliació d’estudis que
també crec que és una qüestió fonamental. 

Com es troba la qüestió de la nova biblioteca, que és una
antiga reivindicació de la comunitat universitària que ja a l’any
2015 es va demanar al Govern i encara no sabem quina és la
situació.

És clar, una de les característiques tal vegada... no més
positives que teníem a la nostra universitat era el nombre
d’alumnes que en el primer any de curs o deixaven aquella
carrera o barataven de carrera universitària, si amb la COVID
s’ha mantingut més o menys el mateix tant per cent, ha davallat
o ha pujat l’abandonament universitari al primer curs.

En el tema del transport públic a la universitat, hi va haver
queixes importants per part dels alumnes del transport públic,
si per part de la Universitat crec que... ja s’ha solucionat en
part, però si per part de la Universitat se n’ha fet un seguiment,
si es va reivindicar la millora del transport públic en aquesta
matèria o no.

Bé, ha donat les dades de l’increment de despeses, volem
saber si també s’ha estudiat per part de la Universitat la
disminució de determinades partides, perquè entenc que
determinades partides que normalment es gasten, idò tenint en
compte la COVID hi ha hagut una disminució també de
despesa o no s’ha produït a cap partida i només hi ha hagut
increment de despesa.

I per acabar, si ja hem parlat de la coordinació amb el
Govern i de la importància d’aquesta coordinació, si ja ha
tengut una reunió de coordinació amb el nou conseller
competent en matèria d’universitats i si ja li ha pogut traslladar
les reivindicacions pendents per part de la Universitat al
Govern.

Res més, moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Agradecerle, Sr. Rector, hoy su
comparecencia en esta comisión, nuevamente, ya lo hizo hace
unos meses. Reconocer desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos los esfuerzos que han tenido que hacer tanto el
equipo directivo, los docentes y los alumnos de la UIB y
nuestro agradecimiento total a toda la comunidad universitaria. 

Y hay que destacar lo que nos ha puesto de manifiesto, que
no ha habido brotes en la UIB, es de destacar y quiero
felicitarles y darles la enhorabuena y sobre todo las gracias
desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Es cierto que una de las graves consecuencias de la
pandemia de la COVID-19 ha sido su afectación y fue su
afectación al curso académico que tuvo que adaptarse deprisa
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y corriendo, como usted ha hecho brevemente en la explicación
a su inicio, ¿no? El cambio de metodología de nuestra
universidad, de presencial a telemática, de la noche al día, sin
una previsión evidentemente y con muchas incertezas durante
los primeros meses.

Y es cierto que al principio de curso, cuando usted además
compareció aquí todavía teníamos muchísimas dudas, había
mucha incertidumbre para las familias, los alumnos, los propios
docentes, de cómo iba a ser ese inicio de curso. Y no podemos
olvidarlo hoy, esa incertidumbre que, además, también... pues
el ministro de Universidades, el Sr. Castells, había estado
desaparecido durante el verano, después le vimos rectificando
a última hora los protocolos, publicando en el último
momento... rectificando las medidas de separación y esa
corrección y esa nueva rectificación era fruto pues de aquella
improvisación que había todavía en ese momento en el
Gobierno y la falta de coordinación con las comunidades
autónomas. Y es cierto que hasta el propio ministro dijo
aquello de que las universidades tenían autonomía plena y,
entonces, pues, todos cuestionamos si era necesario realmente
un ministro de universidad. Pero, dejando al lado aquella
improvisación del principio, es cierto que luego aquí, sobre
todo en la UIB, hemos visto como se han puesto en marcha
protocolos que han funcionado y sobre todo el cambio de
metodología.

Pero yo le quería hacer algunas preguntas, es cierto que ya
muchos de los portavoces que me han precedido ya se las han
formulado, pero sí que le quería preguntar, Dr. Huguet, ¿cómo
han acogido los alumnos los materiales de formación
telemática? ¿Cree que son suficientes? Nosotros pensamos que
se deben redoblar los esfuerzos aun, es cierto pues -como el Sr.
Mas decía- que nunca es suficiente.

En cuanto a los exámenes presenciales que a partir de enero
tuvieron lugar de nuevo, hubo varias quejas por no cumplirse
ni mantenerse las medidas sanitarias, incluso decían que había
en una aula llegaba a haber 80 personas. Quería preguntarle si
eso es cierto y qué medidas se pusieron en marcha para atajar
este problema.

En cuanto al protocolo de higiene para garantizar la
seguridad sanitaria, usted también nos lo ha explicado, aunque
nos llega la información de que no se desinfectan las aulas
entre clase y clase, y también quería saber si esto es cierto o
qué medidas se han puesto en marcha para garantizar que se
desinfecten las aulas entre clase y clase.

También me gustaría preguntarle cuántos sensores de CO2

se han puesto o hay ahora mismo en la UIB, nos ha dicho que
formaba parte de ese protocolo, pero quería saber el número.

¿Cómo se controlan las distancias de seguridad en las clases
presenciales, también, aparte del código QR, pero si se
mantienen esas medidas de seguridad, si hay alguien que
controle y que inspeccione esto?

Si los equipos docentes cuentan con los recursos
tecnológicos para adaptarse a la semipresencialidad, si se
contaron con todos los recursos.

Y luego, yo creo que también lo ha abordado, sobre todo la
Sra. Santiago, y es una preocupación que tenemos desde
Ciudadanos, es si se ha hecho un análisis, si se está haciendo
ese análisis para saber cómo está influyendo la
semipresencialidad, cómo ha influido en cuanto al rendimiento
y sobre todo, también, en el abandono universitario, creemos
que es importante. También si el efecto de la crisis y la
circunstancia de que haya muchas familias vulnerables ahora
mismo en este momento en nuestras islas, si está afectando a las
bajas en la matriculación o en el seguimiento de las clases.

Y no he entendido si se va a mantener el sistema de grabar
las clases, que yo creo que ha tenido muy buena acogida entre
los alumnos de la UIB, y me gustaría también que me
concretara si este sistema se va a mantener una vez toda la
crisis sanitaria pase.

Muchísimas gracias, y agradecerle de nuevo su
comparecencia hoy, además de a todo el equipo, que no lo he
hecho al principio de mi intervención, agradecer que esté aquí
hoy, junto a todo su equipo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Rector, por su
comparecencia, buenas tardes al equipo que le acompaña.

Sr. Rector, yo me voy a circunscribir a tres preguntas muy
concretas, usted ha hablado antes en su exposición sobre los
datos, los porcentajes de los alumnos en paro y se ha felicitado
porque los que cuentan con estudios universitarios tienen un
índice de paro menor. Mi primera pregunta es si tiene el dato
de cuántos están trabajando en Baleares y cuántos se han ido
fuera, esa sería la primera pregunta.

Una segunda pregunta, que va relacionada con las medidas
de seguridad, de protección contra el coronavirus, es la referida
a lo que sucedió el pasado 22 de febrero en la UIB, donde
alrededor de 40 personas se concentraron en favor del
delincuente, condenado por la justicia, el rapero llamado Pablo
Hasél. En esa concentración, según las fotografías publicadas,
no se cumplió ninguna de las medidas de seguridad que
aparecen publicadas en el portal web como medidas
preventivas contra la COVID-19. Una concentración a la cual
usted mismo se sumó, y me gustaría saber por qué se
infringieron las normas de seguridad citadas, que, según
indican, hay que mantener la distancia de seguridad
interpersonal de un metro y medio, en los grupos de personas
hay un límite determinado de personas, según el nivel de alerta,
y, insisto, como se ha publicado en la prensa, ese 22 de febrero
se infringió completamente.

Y la tercera pregunta, que va relacionada con esta, es por
qué esa publicación de medidas preventivas con la COVID-19
que tienen publicada en su página web, están exclusivamente
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publicadas en catalán. Según el artículo 4 del Estatuto de la
Universidad, la universidad cuenta con dos lenguas oficiales,
el castellano y el catalán, me gustaría saber por qué el
documento PDF que aparece en su página web, donde aparece
el documento que tiene creo que 16 páginas o más, está
exclusivamente en catalán. Me gustaría saber por qué no está
la versión en castellano.

Muchísimas gracias, buenas tardes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Rector, Llorenç Huguet, benvingut i gràcies per trobar-se aquí
avui amb nosaltres per explicar-nos la gestió que s’ha fet al
front de la Universitat de les Illes Balears de la qual, per cert,
n’estam ben orgullosos durant aquesta pandèmia, saludar-lo a
vostè i també a tot l’equip que l’acompanya, tant en aquesta
sala com a la sala habilitada per motiu precisament d’aquesta
pandèmia.

Moltes de les preguntes que li volia formular ja les han fetes
la immensa majoria dels diputats que m’han precedit, però sí
que n’hi formularé unes quantes, a banda de fer una petita
valoració del que hem viscut a la universitat i que crec que s’ha
demostrat que aquesta universitat és segura i que vostès han fet
tota la feina, igual que els professors, igual que tota la
comunitat, igual que els alumnes, una molt bona feina i un
exercici de responsabilitat per adaptar-se a les noves
conseqüències en aquesta nova vida, que ningú no esperava,
que ens va venir d’un dia per a l’altre. Així que gràcies per això
i celebrar la baixa incidència que han tengut i que no hagin
tengut cap brot.

Abans de l’inici del nou curs, a la seva compareixença del
dia 16 de juliol, que ha recordat vostè aquí, ens preocupaven
quines mesures econòmiques tenien previst aplicar per ajudar
als estudiants i a les seves famílies a suportar el cop que suposa
cursar estudis universitaris en aquesta situació de crisi
econòmica provocada per la COVID-19; aquestes mesures
econòmiques extraordinàries que vostè ha anomenat, ha parlat
d’uns 2 milions que havia posat el Govern de les Illes Balears,
i no sé fins on ha ajudat l’executiu i si aquest pressupost ha
estat suficient per al baixa, mitjà-baix pressupost que té la
Universitat de les Illes Balears, que sempre podria ser major,
com també s’ha apuntat aquí; parlam de matrícules, de material,
de desplaçaments i també d’altres qüestions.

També m’agradaria, vostè ha parlat d’una presencialitat
adaptada, quines conseqüències ha tengut aquesta
presencialitat, també s’ha demanat aquí en el rendiment dels
estudiants i aquesta semipresencialitat o aquesta també el fet de
cursar telemàticament algunes de les matèries que s’han
impartit.

Si hi ha hagut altres mesures sanitàries que no s’hagin dit.

I quin balanç faria d’aquests dos trimestres del curs 2020-
2021.

Pensa que l’aplicació d’aquestes mesures en aquesta
pandèmia han perjudicat la dinàmica de comunicació entre el
professorat i els alumnes, que pensam que és tan necessària,
perquè encara no han assolit el seu grau de maduresa aquests
alumnes o molts d’aquests encara no l’han assolida i afronten
una vida d’adults a través dels estudis, si se n’ha ressentit o no.

Si ha observat variació substancial en el rendiment
acadèmic.

Quin grau de competitivitat i de competència ha perdut la
Universitat de les Illes Balears, si és que ho ha fet, durant
aquest darrer any.

I llavors, li faria una pregunta més filosòfica, si m’ho
permet, Sr. Huguet, és a dir què ha après la Universitat de les
Illes Balears durant aquest any, perquè crec que si per a
qualque cosa ens serveis aquesta pandèmia és per a la capacitat
que tenim d’adaptar-nos, que ens ha passat a nosaltres com a
persones, com a col·lectiu, i també hem hagut de fer un màster
en moltíssimes coses que eren impensables ara fa una mica més
d’un any. Així és que, què és el que s’ha après en aquesta
Universitat durant aquests darrers més de 265 dies.

S’ha demanat també quins graus s’havien vist afectats, si és
que ha passat així. Si ha perjudicat de qualque manera els
estudis de la facultat de Medicina aquesta pandèmia.

De la pròrroga de la tesi ja m’ho ha dit, tenia preocupació
per saber què passava.

L’ajut tecnològic, si ha arribat a tothom. Vostè ha parlat
d’11 ordinadors, 2 a Menorca, 22 mòdems, entre d’altres
ajudes; però si ha arribat a tothom, perquè de vegades... la
pregunta seria aquesta entenem, perquè és cert també que, pel
que fa als estudiants que no són universitaris, es varen perdre,
ens ho va confirmar el conseller d’Educació, Martí March,
s’havien perdut un milenar el curs passat, o sigui gent que
s’havia desenganxat. I, per tant, de quina manera ha afectat
això la Universitat de les Illes Balears?

Com ha afectat la crisi sanitària els projectes de recerca ja
començats? N’ha parlat una mica, però no sé si hi ha qualque
cosa concreta que hagi quedat a mitjan camí, crec que ha dit
que no, però no sé si hi ha qualque cosa que pensi que s’hagi
pogut veure afectada.

Ha parlat del programa per captar professors de centres
estrangers, ha parlat també dels congressos, que són aquella
benzina per poder interactuar i també per comprendre i saber
què fan uns i els altres.

I pel que fa a les mesures que s’han dut a terme per
fomentar l’adquisició de competències digitals en els
professors, si ja les tenien, si s’ha fet de forma efectiva, si n’hi
ha hagut que no ho han pogut assolir amb la necessitat i la
pressa que feia falta aquesta situació.
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I llavors parlaria de futur, del futur d’aquests estudiants; és
a dir, ens preocupa la població en general, un tema que és la
salut mental, però no és només això, és la tristor, és la falta de
perspectives dels joves, alguns ja han viscut la crisi del 2008 i
ara s’han vist com viuen aquesta, i si vostè nota una certa fatiga
emocional entre aquests estudiants, si poden amb tot. Supòs
que no es pot generalitzar i quina solució hi veuria a aquesta
situació. I quan parl de salut mental podem parlar de tristor,
podem parlar de depressió, d’ansietat, de falta de futur, a veure
com ho veu vostè.

Quina valoració faria el Sr. Rector de la separació entre la
Conselleria d’Educació i la d’Universitats, si li sembla una
bona idea o si pensa que ja estava bé així com estava, i com
justifica aquesta separació, fins allà on vostè pugui com a rector
de la universitat i la independència que té la institució que vostè
presideix o dirigeix.

I sobretot, Sr. Llorenç Huguet, donar-li l’enhorabona per la
tasca feta, pel seu tarannà sempre de consens, pel seu tarannà
dialogant, per obrir les portes a qualsevol que ha tocat al seu
despatx i desitjar-li moltíssima sort. Què pensa fer en la seva
propera vida, que tanmateix tal vegada no sigui el lloc per
contar-nos-ho, en aquesta vida que començarà aviat?

I, sobretot, què li demana al nou rector o rectora que el
substituirà ben aviat?

Moltíssimes gràcies, de veres, de tot cor, per la feina feta,
per la passió posada i per l’il·lusió i a tot l’equip també per
haver vengut avui al Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. El Grup Parlamentari Mixt no assisteix,
per tant, té el torn de resposta el Sr. Huguet.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Bé, en primer lloc, agrair tots aquests... -bé, m’han passat
una “xuleta”, que això és molt universitari, el que passa és que
ha estat públic, per tant, no em poden acusar.

Volia dir que els vull agrair aquestes primeres paraules de
suport i d’agraïment a tot l’equip, que realment ha estat una
feina de coordinació interna primer i de coordinació, com he dit
abans, a nivell de Govern, el qual ens ha fet una comunicació
fluïda i que les coses han pogut anar bé, sempre poden anar
millor, però que el nostre resum final és que les coses han anat
millor del que esperàvem que anessin dia 13 de març del 2020,
davant una declaració d’estat d’alarma. En aquell moment
segurament no haguéssim previst que en aquest moment
estiguéssim com estam, per tant, des del punt de vista de
valoració global diria això.

I després podem particularitzar, com faré amb algunes
respostes que pugui fer aquí.

En el tema de..., començaré pel Grup Socialista, amb el Sr.
Fernández, que no puc treure-li la cara d’exestudiant, per tant
no li fa aquesta familiaritat, el tema d’exàmens segurs, crec que
entre tots sí que hem demostrat que tant si han estat presencials
com no presencials s’ha intentat mantenir seguretat en els
exàmens, sense violar la intimitat, però respectant un poc tot el
tema de protecció de dades. Per tant, jo crec que en aquest
moment, fins i tot les recances que hi havia inicialment doncs
han disminuït i crec que, en general, podem dir que podem
estar satisfets de com han anat els exàmens i que, tant si han
estat presencials com no presencials, això no ha variat
moltíssim el tema del seu resultat global.

Segurament hi ha hagut una millora, però no des del punt de
vista exagerat com per dir que hi ha hagut una allau massiva
d’ús indegut de les matèries per poder fer els exàmens.

En l’ús de la tecnologia, bé, jo crec que la nostra universitat
per part dels professors hi havia una bona part que estava
avesada a utilitzar aquest tipus de tecnologia, bàsicament pels
serveis que es donen a les seus universitàries de Menorca,
Eivissa i Formentera, però és cert que s’ha hagut de fer un
esforç, en diferents preguntes que se m’han fet, s’ha de dir que
s’ha hagut de fer un esforç perquè molt del professorat que no
hi estava tan acostumat també de cop i volta s’ha vist fent una
classe des de casa seva, perquè ni tan sols ho podria posar al
despatx, amb els seus dispositius tecnològics, evidentment amb
una plataforma que havia començat essent el BB Collaborate i
ara és Zoom, i que, d’alguna forma, doncs jo crec que han
intentat donar el millor que han pogut, com intentar mantenir la
qualitat de l’educació.

Hi ha hagut un emperò, que també jo crec que això fa una
certa fatiga en el professor i és que el professor fa una classe
amb una pantalla pràcticament en negre, on l’únic que hi ha són
petites finestres on hi ha el nom de l’alumne que teòricament
està connectat, però no sap ni tan sols si l’escolta, i això ha fet
una miqueta de dificultat, però jo crec que també s’ha vençut.
I d’alguna manera el que sí em diuen en general és que la
participació dels estudiants que segueixen a través dels xats, sí
que fins i tot interaccionen moltes vegades que amb la
presencialitat. Per tant, tot té pros i contres que sabria en aquest
moment valorar.

En el tema de la valoració de les directrius del ministeri, bé,
jo he de dir amb sinceritat que han vingut una miqueta amb
retard, és a dir, són recomanacions que finalment ja s’havien
aplicat; hem intentat evitar les aglomeracions; n’hi ha hagudes,
evidentment algunes que no es corresponen amb una realitat,
però d’alguna forma des de la Universitat el que hem intentat
primar és que no hi hagués aglomeracions dintre dels edificis,
per això vam reforçar una miqueta, tant a nivell de consergeria,
com de seguretat privada, perquè no hi hagués aquestes
aglomeracions dins l’edifici.

Fora de l’edifici, miri, ho hem reflexionat molt, però,
finalment, fem feina amb majors d’edat i s’han donat totes les
instruccions per intentar evitar aglomeracions, per intentar
respectar la distància social, però açò si no s’aconsegueix a
nivell global, també de vegades és difícil d’aconseguir amb una
població universitària jove i que doncs estam acostumats, som
mediterranis, una miqueta a la proximitat i no a aquesta
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distància. Per tant, jo crec que hem pogut fer esforços per
intentar evitar aglomeracions, mai no s’aconsegueix el cent per
cent i nosaltres, quan n’hem tengut coneixement, sí que hem
intentat que hi hagués qualque tipus d’actuació per evitar-ho.

Bé, en el tema de la valoració dels exàmens jo un poc el que
li he fet abans, i de fet, el fet que majoritàriament es facin
aquests exàmens utilitzant les tecnologies, tot això vol dir que
també ja comença a haver-hi també més confiança tant per part
del professor com per part de l’estudiant per poder-ho fer amb
aquesta no-presencialitat.

La docència adaptada. Jo som partidari que tal vegada les
avaluacions han d’anar més cap a aquesta avaluació
continuada, que això venia per Bolonya, no ve per pandèmia,
venia per Bolonya, perquè de vegades els canvis són difícils de
fer i quan ve una cosa d’aquestes és quan es fan. En
matemàtiques diem que la teoria del caos té dos vessants: el
que té una miqueta una ruptura discontínua al llarg del temps
i el que té una ruptura contínua i d’alguna forma has de canviar,
i res, o et quedes inutilitzat o et quedes una miqueta més
reforçat, que jo crec que és el cas que ha passat aquí. Ha
significat una ruptura i aquest caos que havia generat
ràpidament s’ha pogut anar superant i jo crec que amb
valoracions positives.

L’impacte del rendiment acadèmic jo crec que en aquest
moment no (...) que li donés, perquè precisament la setmana
que ve (...) que tenim aquest aquesta comissió de garantia de la
universitat on hi haurà tota aquesta anàlisi d’estadístiques, tota
anàlisi que han fet les diferents comissions de qualitat dels
diferents estudis. Per tant, segurament dintre de dues setmanes
podríem fer un tema detallat i tal vegada poder enviar
informació als grups per a quan tinguem una miqueta el resum.

La formació del professorat insuficient, jo crec que sempre
serà insuficient, perquè s’ha donat molta informació, s’han fet
tota una sèrie d’infografies per poder ajudar el professorat, però
hi ha persones que se senten una miqueta allunyades d’aquesta
innovació tecnològica, d’aquesta digitalització. Tot i així, el
que li vull dir és que hem fet cursos específics no només a la
nostra universitat i de la nostra universitat, sinó per a d’altres
universitats i d’altres universitat, hem compartit molts recursos
audiovisuals perquè el professor tingués almanco una
plataforma que el pogués ajudar a millorar les seves habilitats
des del punt de vista digital. 

I, bé, les pràctiques curriculars s’han desenvolupat com s’ha
desenvolupat un poc el treball a nivell d’Illes Balears, per això
hi ha hagut una miqueta aquesta disminució de les pràctiques
curriculars i sobretot de les extra curriculars, d’alguna manera
el que no podíem era demanar a les empreses mantenir les
pràctiques a les quals s’havien compromès si no podien complir
un poc amb els seus treballadors. Per tant, jo diria que enguany
es recupera la dinàmica de les pràctiques curriculars, per tant,
jo crec que serà un cas molt restringit del curs 2019-2020. 

I de les eleccions al rectorat, sí hi ha un protocol específic.
També li he de dir que demà tenim la primera reunió de la
Comissió Electoral, que és la que marcarà una miqueta què és
el que hem de fer a nivell d’elecció, si promoure l’elecció
presencial, sempre amb el risc de si hi ha una quarta onada, o

si realment, amb caràcter preventiu, ja anem cap a una solució
totalment telematitzada i no híbrida, perquè això genera molts
de problemes.

I el cas de la votació electrònica té dues casuístiques que
també hem d’anar molt alerta i és: la disponibilitat del servei
durant tot el temps que duri la votació, sinó quasi, quasi,
s’hauria d’anul·lar, per tant aquí sí que s’ha de fer un esforç
tecnològic important. I després tot el tema  del cens universitari
que és complicat, és a dir el cens universitari aquesta Comissió
Electoral, el Consell de Direcció, després de Pasqua treurà el
primer cens on hi haurà tot el cens dels estudiants, dels
professors, del PAS, que això va canviant. Un cop que es
determina el cens, aleshores si ha de ser electrònic, s’hauran de
fer tot unes actuacions i particularitzacions, que també falta
veure com estem a nivell de protecció de dades, per poder
saber i tenir les adreces de totes les persones que tenen dret a
vot, perquè si es fa telemàtic es farà a través de la seva
plataforma, per tant han de ser persones, també, que tenguin les
seves credencials i per poder-los enviar les seves credencials
hem de tenir accés una miqueta a les seves coordenades
electròniques. 

A la Sra. Santiago, és cert, aquest pas de no-presencial a
presencial ha aflorat aquestes bretxes digitals, aquestes bretxes
digitals que hem intentat resoldre i que mantenim encara viu
per intentar poder resoldre aquestes bretxes. 

Els estudiants que han demanat ajut l’han tingut, jo crec que
no hi ha cap estudiant que ens hagi manifestat que tenia una
necessitat des del punt de vista d’equipament com des del punt
de vista de xarxa que no li hàgim pogut donar suport amb
préstec, no, i finalment li vam fer el préstec fins a final de curs,
si l’han hagut de tornar necessitar l’han necessitat i enguany,
aquest curs, hem augmentat també la disponibilitat. Per tant, jo
no puc dir que no hi hagi ningú que se senti dins d’aquesta
bretxa el que passa és que si ho hagués manifestat haguéssim
intentat que no hi romangués molt de temps.

Amb el tema de formació professional coincidesc un poc
amb la resposta del Sr. Fernández, que jo crec que en aquest
moment també el professorat que està acostumat a fer formació
al llarg de la seva vida, perquè des del vicerectorat de
professorat es fa cada any tot un ventall d’eines de formació
que s’ofereixen a través de l’Institut de Recerca i d’Innovació
Educativa, de l’IRIE, i que enguany han anat molt destinades
a aquestes habilitats digitals i bé, els cursos s’han anat seguint,
s’han anat fent però també deia abans que el tema de la
digitalització també té a veure un poc amb el tema de la
piràmide d’edat; és a dir, hem d’entendre que als professors de
més edat els ha costat molt més acceptar aquest repte que ha
estat fer aquest canvi, però que poc a poc s’hi ha anat
introduint, jo diria que pràcticament tots els professors han
tingut tota aquesta infografia per intentar veure com havien
d’utilitzar el BB Collaborate i com havien d’utilitzar el Zoom,
i d’alguna forma el que és un poc més complicat potser és ja fer
una passa més i intentar que el seu curs utilitzi més mitjans
telemàtics, tipus vídeo, tipus streaming, que no el típic
PowerPoint que he utilitzat jo o el típic apunt, per això crec que
és un tema que poc a poc avui dia de manera ràpida s’ha de
canviar.
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I el tema del rendiment un poc també, és a dir, crec que el
tema del rendiment ara podem valorar el del segon semestre del
curs passat i segurament quan acabi el curs podrem valorar el
del primer semestre d’enguany. Jo crec que amb aquestes dues
valoracions podrem veure com va ser la primera resposta a les
necessitats, podrem veure la segona i esperem que la segona
sigui millor que la primera, però en aquest moment tampoc no
li podria dir. 

Els estudiants valoren positivament la gestió i em diu no són
en aquests dos comitès o això que hem creat, que és cert, però
sí que són a la valoració dels riscs, és a dir que d’alguna forma,
quan es valoren per part del vicerector, el coordinador COVID,
els riscs dels estudiants que es manifesten, allà sí que hi ha
representació del Consell d’Estudiants, a més amb una
participació activa, és ver que des del punt de vista formal no
hi eren perquè era a nivell de càrrecs orgànics, però sí que hi
són en el moment de la decisió de valorar aquests riscs.

Vull dir-li que estic molt agraït al Consell d’Estudiants
perquè els dic el mateix: no hi ha res millor per a la universitat
que tenir un Consell d’Estudiants actiu amb el qual puguis
interlocutar, des de l’acord o des del desacord, el que és fatal
és que no tenguis amb qui poder contrastar o et puguin dir el
què; i al Consell d’Estudiants, el president del Consell
d’Estudiants, per exemple, tot i que no forma part de la
comissió acadèmica, que és aquesta reunió on hi ha tots els
degans, els directors del centre de postgrau, el centre de
doctorat, també hi participen, també hi participa el president
del Consell d’Estudiants com a convidat (...), allà realment no
es vota massa vegades, per tant, pot tenir una participació
realment com està, per tant...

I en aquest moment tenim un Consell d’Estudiants que és
participatiu que en aquest moment que fins i tot que hi havia un
buit de representants d’estudiants en el Consell de Govern, per
diferents causes, ara amb aquesta nova elecció que hi ha hagut
a nivell de representants del claustre s’han cobert totes les
places, per tant, jo crec que en aquest moment sempre hi haurà
distanciaments però bé intentar que la distància sigui la mínima
possible. 

Màster de formació al professorat. Aquí quasi, quasi, és un
tema que duim des de molt de temps, no hem trobat la solució
i segurament la COVID el que ha fet és aflorar aquestes
mancances que segurament han dit. Jo crec que hi ha un tema
estructural que aquest és el que hem de corregir, i això jo crec
que amb la Conselleria i des del vicerectorat de Docència tenen
també ja una reunió programada per veure què podem fer.
D’entrada, de cara al curs que ve s’ha pogut ampliar el nombre
de places, perquè el nombre de places depèn també del nombre
de places que la Conselleria d’Educació pot oferir, perquè si fas
una formació al professorat i no poden fer les pràctiques doncs
no té sentit augmentar el nombre de places. Per tant enguany
s’augmentaran una miqueta més que el 10% el tema de places
per revisar el tema del màster del professorat. 

Enguany què ha passat? Jo diria que enguany li han explicat
un cas particular que no passava altres vegades i és que s’havia
declarat que es faria el màster de professorat en línia mentre
durés aquest estat d’alarma, i finalment, dia 22 de gener, es van
fer dues setmanes de presencialitat. De febrer, perdó, sí febrer,

es van fer dues setmanes de presencialitat, i això va
descol·locar, va descol·locar les persones que seguien aquest
màster i per què vam dir per dues setmanes fer-ho? Perquè
també quasi era com un contrasentit dir que els estudiants que
no eren de formació del professorat vinguessin de manera
presencial a la Universitat i els que es preparen per a
professors, els estudiants van a les classes, i ells no podien anar
a les classes. Per tant, vam pensar, bé, crec que en aquest
moment, quan facin pràctiques també aniran a les classes, per
tant aquí hi ha hagut aquesta..., jo no diria descoordinació, hi
ha hagut aquest encontre entre el que ells segurament desitjaven
i el que els hem ofert com a solució, que estava prevista perquè
no hem modificat.

En tot cas, el màster de professorat jo crec que necessita
una profunda reflexió perquè formam els que després seran els
professors i d’alguna manera també tenim un problema respecte
del màster de professorat que s’ofereix a Menorca i que
s’ofereix a Eivissa i Formentera. Perquè fins ara havíem arribat
a una solució que per a la conselleria era vàlida, fins i tot des
del punt de vista econòmic, i que ara es complica, perquè quan
hi ha hagut el tema de l’acreditació del màster des d’ANECA,
ens diuen: no, no, a Menorca si feu màster heu de fer les
mateixes especialitats que feu a Mallorca, i a Eivissa heu de fer
les mateixes especialitats que feu a Mallorca. És clar, això a
nivell de conselleria representa un esforç important que també
es valora i s’ha posat també remei per a la propera edició,
perquè pensam que hem de fer un esforç per fer aquest màster
a Menorca i a Eivissa i no pensar i dir bé, idò que això que
quasi no (...), que venguin tots a Mallorca que encara seria molt
pitjor.

Per tant, amb el màster sí que jo crec que... i va bé que des
del Parlament ens ho vagin dient també, s’ha de fer un esforç
i entre conselleria i universitat intentarem posar el que sigui i
el millor possible.

Aquest informe que ha sortit avui, jo encara no l’he pogut
analitzar molt en detall, aquest informe de si podrem ser o no
podrem ser universitats. I el requisit que vostè diu, que no
complim, o sigui el requisit que no acomplim és del PDI, del
Personal Docent Investigador. Bé, aquí hi ha una història que
segurament ara el ministeri també, a partir del que li pugui dir
de CRUE, a nivell general, com a conferència de rectors i el
que li puguem dir de manera més o manco individualitzada a
les universitats, haurà de fer un pensament; és a dir, les
universitats, després de la crisi del 2008-2009, es van veure
sense capacitat de renovació, per tant, persona que es jubilava
no la podies substituir per personal, diguem-ne, estable o
permanent. 

I què vam fer les universitats? Es va fer la figura d’associat,
i això fins que després no va haver-hi el canvi del 10% de taxa
de reposició al 50%, la nostra universitat, que és petita, no tenia
capacitat de convocar places, perquè era més enrenou que no
la solució. A partir del 50% ja la nostra universitat ha pogut fer
una planificació per intentar, primer, vam abusar si volen, del
professor contractat doctor interí, però en aquest moment ja
queden molts pocs professors contractats interins, perquè es va
regularitzant, perquè ja tenim el cent per cent de la taxa de
reposició i en aquests moments les promocions de contractat
doctor titular, o de titular a catedràtic, pràcticament les

 



678 EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA / Núm. 42 / 18 de març de 2021 

persones que s’acrediten en el mateix any de l’acreditació ja
tenen possibilitat perquè a més són concursos públics de poder
ser promocionats.

Ara, aquesta és una correcció que s’haurà de fer, no tant
parlar de nombre de professors no contractats no permanents,
sinó del percentatge de docència que donen professors no
permanents. Si es comptés el percentatge de docència que
donen personal no permanent, la nostra universitat acompliria
el requisit. Si comptam amb persones no acomplim, i això
també l’altra vegada ho vam dir. En particular, per exemple a
medicina, medicina que estem molt contents de com va el
resultat dels estudiants també és content. Tenim pràcticament
tot el personal, tot el professorat que ve del sector sanitari, que
és important que vengui el sociosanitari, només es volen
comprometre en posar figures de professor associat d’una hora,
per tant, per complir d’1 hora..., de 20 hores. Per tant, complir
les 60 hores que significa un curs, significa 3 associats. És clar,
si això (...), et creix, no? Però és que a medicina o canvien la
llei pel tema del professorat, no a medicina, de les àrees de
salut, o si no pràcticament totes les universitats estarem una
miqueta en aquest cas.

Doncs jo crec que aquests criteris s’aniran modulant i jo
esper que la nostra universitat, per tema d’investigació, per
tema d’internacionalització doncs amb escreix donam la talla,
sempre estem darrerament amb aquest rànquing de Xangai
entre la 500 i la 600, que això és important perquè són poques
també les espanyoles que puguin estar dintre d’aquest rànquing.

La reflexió que ha fet, jo no he entès..., em dia una oferta
formativa en investigació, era això el que em deia? Bé, jo crec
que l’oferta formativa en investigació, si es refereix a aquestes
places de professors en formació d’investigació, la nostra
universitat en aquest moment doncs està prou bé i he de dir que
aquí el Govern també ha ajudat que les persones que finalment
les havíem de compensar, per un càlcul que es va des del
ministeri que no estava previst, el Govern ens ha ajudat a poder
fer això, perquè en aquest moment el personal en formació
d’investigació està des del punt de vista totalment legal..., des
del punt de vista de sou pel qual està legislat. Per tant, l’oferta
formativa en investigació segurament potser seria interessant,
tal vegada en els darrers cursos de grau, enfocar a màsters, que
hi ha dos tipus de màsters, el professionalitzant i el que...,
potser un màster que vagi més dedicat a investigació. Per tant,
tal vegada reforçar una miqueta la idea aquesta de màster que
vagi cap a investigació. Per això, aquí també és un esforç,
perquè la nostra universitat, per posar un exemple, el màster de
física no podem pensar que tengui 40 persones, per tant, són
màsters que són pocs alumnes globalment, però amb una
qualitat que ve gent de fora a fer-los. Per tant, hem de propiciar
això, tal vegada dedicar a l’estudiant que vagi cap a màster,
doncs que el màster d’investigació li servirà per poder fer una
carrera investigadora.

La falta d’inversió en I+D+I, bé, això ha estat reconegut pel
mateix govern, ens trobem a la cua d’inversió en I+D+I a nivell
de comunitats autònomes, hi ha aquesta voluntat de corregir-ho,
i jo aquí els demanaria un esforç col·lectiu de totes les forces
parlamentàries, perquè donin suport a aquesta llei de la ciència,
aquesta llei de la ciència du implícita la creació d’un institut de
recerca, que servirà per captar talent, per retenir talent nostre,

que no haguem d’anar a fora per captar talent i a més moltes
vegades són persones que vénen d’altres llocs, que tenen ganes
de venir aquí i ja vénen amb recursos propis que els venen de
programes de recerca que ells mateixos duen. Per tant, en poc
temps aquest institut de recerca pot ser quasi autofinançat. Això
sí que els ho demanaria, ja no em tocarà a mi, però que aquest
Parlament pogués aprovar la llei de la ciència i incloure aquest
institut de recerca.

I residència universitària. Bé, els puc dir que en aquest
moment des de la Universitat, conjuntament amb el Govern i en
pla positiu, intentarem que la residència sigui un dels projectes
dintre d’aquest fons React que ve d’Europa, el qual finança el
cent per cent, això seria mel. Si no es pogués, hi ha el
compromís que sí entraria dintre del Pla operatiu dels fons
Feder 21-27, però intentarem fer totes les forces i el director
general de Fons Europeus hi fa feina perquè realment des
d’Europa pugui ser llegible, tenint en compte que això no és
que sigui un bé immoble, sinó que és una infraestructura
educativa i social, social per què? Perquè dóna sortida a
necessitats que tenim ja no només de Menorca i Eivissa perquè
venguin aquí, sinó també de Mallorca, Eivissa i Formentera, de
Mallorca que també els pot convenir més estar a la residència
que no anar i venir fent una distància important. Per tant,
confiam i desitjam que pugui ser contemplat dins aquest
programa React i, si més no, el compromís de què formi part
del fons operatius.

Altrament, la universitat, la Fundació (...) Empresa es
podria endeutar i havia fet passes per a aquest endeutament,
perquè això no computa com endeutament de comunitat
autònoma i sí tindríem capacitat en 20 anys assumir una
construcció (...). Si afegeix això, tal vegada podríem fer aquesta
línia i després si això entrés en el programa operatiu, que
pogués ser reconduït a aquest programa operatiu. Per tant, més
que res per no allargar-ho molt, perquè si entra dins el
programa React, voldrà dir que el 23, dia 30 de desembre del
23 estarà acabar. Per tant, que ja podem tenir. I si entrés dins
del programa operatiu, dependria després de com anés el tema
de projectes. Per tant, en aquest moment jo tenc més esperança
que no quan li vaig dir segurament que vostè em retreia de
juliol.

Al Sr. Mas de MÉS, doncs gràcies per aquest recorregut
que ha fet i reconeixement a tota la comunitat universitària.

La valoració de la coordinació amb el Govern, jo he de dir
que ha estat molt positiva. Ha estat una coordinació al
començament de la pandèmia, es va visualitzar i va tenir bons
resultats en el tema de les proves d’accés, que va ser una prova
d’estrès com fan a la banca, una prova d’estrès que va sortir bé
des del punt de vista logístic i finalment s’ha demostrat que la
coordinació també te dóna aquesta possibilitat que de vegades
les peticions que fas també tenen una resposta més ràpida.

Per tant, continuam amb aquesta coordinació,
independentment ara del canvi de conselleria, perquè
pràcticament l’estructura que tenim de secretaria autonòmica i
de direcció general, continuen les mateixes persones. Per tant,
coneixen molt bé la universitat i d’alguna manera per a
nosaltres té una certa continuïtat perquè pensam que estam en
velocitat de creuer, ells saben molt bé què és el que necessitam,
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no ja nosaltres sinó l’equip que vengui. Per tant, jo crec que
aquí serà bo. 

I si es mantenen les inversions en infraestructures, bé ara la
setmana que ve ja per sort posarem la primera pedra d’aquest
edifici tan desitjat, que ha de donar cabuda a ciències de la
salut, bàsicament a infermeria, fisioteràpia i psicologia, i tal
vegada el concurs inicial de medicina i d’alguna forma les
altres infraestructures ara sí que pensam que puguin anar amb
aquests fons que arribaran.

El que també està previst, està aprovat i el Govern ja ens ha
donat aquest caràcter autonòmic, és poder fer una ampliació de
l’edifici de l’IUNCS és a dir els soterranis de  l’IUNCS, perquè
tengui equipament per a recerca. I també la projecció d’un
edifici per l’IFISC, que seria a continuïtat d’aquest pol diguem
IUNICS, científicotècnics i IFISC. Per tant, aquí tindríem... i,
a més a més, quan es doni entrada a l’edifici del Parc Bit, on la
Universitat té les dues torres, on hi anirien diferents grups, en
particular el grup de l’INAGEA, que és l’institut agrari; també
hi anirien de l’institut IAC-3 segurament, que és aquest institut
de computació que dirigeix el departament de Física i en el qual
hi també hi participen els qui fan feina amb el tema d’ones
gravitacionals, per tant, donaria una miqueta o donarà
esponjament i jo diria dignificarà, perquè la veritat és que no té
massa raó de ser que un grup tan potent com aquest que estigui
a un lloc on està, doncs això ho dignificarà. 

Per tant, es mantenen les inversions en infraestructures? Jo
diria que sí. Sempre demanam més inversió per mantenir les
infraestructures que tenim, aquesta sí que aquí..., nosaltres fa
dos anys que quedam amb la mateixa quantitat, cada vegada
són més les necessitats, els edificis cada vegada tenen més
necessitats.

El Sr. Lafuente, del PP, deia la COVID a les seus de
Menorca i d’Eivissa. Bé, crec que hem seguit el mateix patró,
bé, com a mínim des del punt de vista de protocols i tal, el
mateix patró que hem seguit aquí a nivell de Mallorca. Aquí
crec que tant la Sra. Núria Hidalgo, que és l’administradora de
la seu, com la Sra. Rosa López han fet un esforç important, per
tant, el màxim de col·laboració, de combinació amb el personal
d’administració de serveis d’aquí de la Universitat. I que jo
hagi tengut coneixement no hi ha hagut disfuncions i en
principi, és a dir, han funcionat com funcionaven. És més, crec
que han sentit manco aquest canvi important perquè ja estaven
acostumats a utilitzar més elements també multimèdia.

La residència, un poc el que li he comentat al Sr. Fernández,
d’alguna manera esperam que això sigui una realitat perquè és
una necessitat. En aquest moment, deia vostè, si hem tengut la
mateixa demanda, pràcticament hem tengut la mateixa i què
passa?, que en aquest moment el grau de fidelitat -per dir-ho
així-, és molt alt. És a dir, un 80% dels qui hi havia l’any passat
han continuat amb la plaça i com que tenen preferència et
queda un 20% que no arriba a 20 places per a les persones que
hi volen tenir accés. Sempre queda una llista d’espera de fora.
Per això deia que la residència universitària no és crear un
immoble sinó que és una necessitat educativa i social, que per
aquí podria entrar en aquest fons React.

Evidentment amb el tema de mobilitat Erasmus se n’ha
ressentit, però s’ha ressentit perquè el segon semestre va quedar
a zero, ni per anar ni per venir, i ara aquest primer semestre
doncs nosaltres també ho vàrem deixar congelat, però per al
segon estam una miqueta a un 60-65% respecte d’un any
normal. En aquest moment diria, hi ha més gent que vol venir
un percentatge que la gent d’aquí que si d’un cas se’n vol anar,
perquè depèn un poc de com estigui el país d’acollida, però així
i tot, diguem-ne, torna a haver-hi aquesta mobilitat.

Aquí tenim també una miqueta què passa amb el tema del
Regne Unit i amb el Brexit, que no podran entrar en Erasmus,
però sí que entraran sembla en una línia particular també de
mobilitat entre tota Europa. 

La vaccinació del professorat i del personal d’administració
de serveis ho hem demanat, com a Universitat ho hem demanat
a la conselleria. La CRUE ho ha demanat al ministeri, però
dintre d’aquestes decisions que es fan a aquesta comissió
interregional el professor universitari no entra dins dels
protocols. Per tant, l’única gent que s’hagi vacunat no serà tant
per ser professor d’universitat o personal d’administració de
servei de la Universitat sinó perquè li toqui segons la llista que
tengui Sanitat.

El percentatge d’exàmens telemàtics en aquest segon
semestre bàsicament també passa del 90%...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... d’aquest primer semestre, perdó.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, no, 20% telemàtic, 80% presencial.

El tema de nous graus. Hi havia tres graus que van quedar
aturats al començament de la pandèmia, que eren el grau de
Farmàcia, el grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport,
un grau de Tecnologia i Turisme, que no s’havia avançat, i ara
es fa feina a petició també de la conselleria en un grau
d’Intel·ligència Artificial amb la voluntat que es pugui fer a
Mallorca i que es pugui fer també a les seus, tenint en compte
que pràcticament l’ocupació que vindrà a futur estarà molt
lligada a aquesta part d’intel·ligència artificial, sigui robòtica
siguin aplicacions de big data siguin aplicacions de l’entorn
sanitari. Per tant, és un d’aquests que segurament..., i, bé, això
en aquest moment es fan les comissions per poder enviar ja una
proposta de pla d’estudis a ANECA. Si ANECA l’aprova la
conselleria dotarà o no dotarà econòmicament la realització
d’aquestes possibles carreres o graus.

Després des de la conselleria sí tenen previst, perquè a més
està pressupostat, fer un estudi de necessitats a futur de graus
i màsters a la nostra comunitat. Com va fer l’any 2000
contractar una empresa de fora, no una petició intra, que siguin
els mateixos universitaris que facin la demanda sinó, supòs que
serà una consultora, farà, com va fer..., l’altra vegada ho va fer
Pricewaterhouse, va fer tot un relat, va fer una prelació i a
partir d’aquí el Govern va decidir quines finançava o no.
Record que la primera que hi havia era Medicina i per temes
pressupostaris no es va posar en marxa l’any 2000. Bé, doncs,
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l’any 2015 es va poder posar en marxa perquè el Govern s’hi
va implicar prou. Teníem un llistat de necessitats o com a
mínim què es podia fer a les Illes Balears i a partir d’aquí el
Govern decidiria quines.

La nova biblioteca també, la nova biblioteca, que jo crec
que a la Universitat li falta aquesta ànima o aquest acord de
biblioteca, també està contemplat i ja està aprovat pel Govern,
com a mínim per la conselleria, d’incloure-la en el pla operatiu
2021-2027.

És clar, aquí va haver-hi un pla de biblioteca que es va
abandonar perquè en el moment que s’havia d’aplicar era un
cost molt, molt alt, eren quasi 20 milions d’euros, era en un
moment de crisi, per tant, no semblava raonable sortir amb un
projecte d’aquest tipus. Per tant, segurament a partir d’aquest
projecte podrem fer un projecte nou, però que serà realment
nou perquè les necessitats de biblioteca de 2011 no són les
necessitats de biblioteca de 2021. Avui què necessiten?
Necessitam molts més accessos telemàtics a la mateixa
biblioteca, molts més espais per a treballs cooperatius, per tant,
tenir més espais perquè els estudiants puguin fer aquests
treballs cooperatius, però en aquest nou concepte de biblioteca
pensam que com que tindrà també aquesta necessitat més des
del punt de vista digitalitzat doncs això entrarà ràpidament dins
les mesures elegibles dins d’aquest programa operatiu.

L’abandonament de carreres. No tenc constància que la
COVID hagi augmentat, tot i que hem de reconèixer que a la
nostra universitat tenim un abandonament més alt que altres
universitats. Abans deien que era pel culpa de la facilitat de
llocs de feina, no sé si en aquest moment hi haurà una correcció
o no. Aquest és un tema que des del Consell Social també s’hi
fa feina, s’hi treballa i crec que en els propers anys s’intentarà
veure causes i solucions per a aquest tipus d’abandonament de
carreres.

El transport públic no depèn de la Universitat. Hem estat en
contacte a través del vicerector del Campus tant amb l’EMT
com amb el de tramvia i, bé, un poc el tema de l’EMT de dir
com que ja hi ve el tren i com que no hi ha presencialitat,
doncs, no es compleix la necessitat. Però bé, com a mínim sí
que han corregit i almanco a les hores puntes sí que s’ha donat
servei per satisfer les necessitats.

Disminució de despeses. Bé, aquí la gerent em podria
indicar la disminució de despeses, molt manco del que un pot
pensar. Per exemple, el tema de llum. És veritat que no hi havia
classe, però tot el que és gros, tema de servei de càlcul, del
servei de la tecnologia de la informació, tot el tema de
manteniment de l’estabulari, el tema de manteniment de
màquines de recerca que finalment fan cultius. Aquest tipus de
coses la baixada no ha estat molt important. Per tant, crec que
l’única quantia que tal vegada, però tampoc no molt
significativa, podria ser la telefònica, però també s’ha utilitzat
més per al tema de l’ensenyament, crec que aquí pràcticament
empatam. D’alguna forma sí hem pogut aconseguir conjuntar
una mica el cost que significa aquest software per donar
aquesta docència amb què puguis haver estalviat i no
compensam ni molt manco.

No sé si podem tenir algun element d’estalvi, gerent?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, si vol parlar hauria de parlar pel micròfon o en tot
cas si li vol traslladar al rector i que ell mateix... sí, sí, és un
moment.

LA SRA. GERENT DE LA UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS (Antònia Fullana i Puigserver):

Bé, l’estalvi bàsicament només va ser en el moment de
l’estat d’alarma perquè hi va haver suspensió pràcticament de
totes les activitats, excepte de les que comentava el rector, que
tots els serveis tecnològics, CPD i tots els servidors, tot estava
en marxa, tots els laboratoris que hi havia experiments en
marxa, l’estabulari, etc., vull dir que l’estalvia va ser relatiu,
però sí que va ser d’uns 70.000 euros en electricitat, també s’ha
estalviat en viatges aquest any perquè el fet de viatjar menys ha
permès un estalvi per aquesta part.

També és veritat, però, que des de la Universitat s’han
hagut de posar doblers per poder cobrir tota la despesa que ha
suposat la pandèmia, com vèiem a les transparències, el Govern
ha fet una aportació important, uns 900.000 euros a l’any 2020,
però la Universitat n’ha posat més de 250.000. Vull dir que
d’alguna manera, com deia el rector, els estalvis ens han
permès dedicar aquest saldo positiu a les mesures que hem
hagut d’adoptar sobretot de noves tecnologies, de software i de
totes aquestes mesures que hem estat implantat.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

I la coordinació amb el Govern, ho he comentat abans, i
vam tenir les visites... en lloc de fer la visita protocol·lària el
rector al conseller, va venir el conseller a la Universitat i el
mateix... divendres de la setmana que l’havien nomenat va tenir
una reunió amb l’equip de direcció i li vam poder expressar una
miqueta quines eren les línies de la Universitat, li vam passar
el document que havíem utilitzat durant la campanya 2019 que
vam adreçar a tots els partits polítics, de coses que ja s’havien
complert, les coses que s’estaven fent i quines coses mancaven
i d’alguna manera com que sentíem també que hi havia la
continuïtat per part de secretaria autonòmica i direcció general
va ser una interacció molt positiva. 

Som conscients que en aquest moment la seva prioritat,
precisament per això, perquè hi ha aquesta continuïtat,
segurament és intentar optimitzar els seus esforços pel tema
dels fons europeus, i això també forma part de l’èxit que pugui
tenir el Govern, que pugui tenir la mateixa comunitat si
realment ens en sortim, si realment arriben aquests milions pels
fons React, arriben aquests milions per Next Generation i
aconseguim que els fons Feder, atesa la bona qualificació de
despesa que hi ha hagut enguany, doncs augmenti per al 2021-
2027 crec que això és el que l’ocuparà més.

Evidentment, ens va deixar línia oberta per a qualsevol
moment que tenguéssim alguna necessitat que el telefonés i
com fèiem amb l’anterior conseller, aquesta relació que hi
havia via telèfon, via WhatsApp, crec que quedava oberta, però
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en aquest moment vam tenir la seva visita, va ser un gest, va
voler conèixer la Universitat, vam quedar que més endavant ja
faria una visita més extensa i continuava la relació amb la
secretaria autonòmica i amb el director general.

Contestaré a la Sra. Guasp, nosaltres també estem molt
contents i sorpresos positivament que no hàgim tingut brots, per
això deia que el resum que fèiem d’aquest curs era millor del
que havíem esperat inicialment, no ho hem passat amb detall,
si veuen la llista de com anava el recompte tant d’estudiants
com de PAS com de PDI cada vegada ens refermàvem que dins
la Universitat no hi havia aquesta preocupació que poguessin
sorgir brots que sempre estàs exposat que hagués pogut sortir.

La improvisació que vostè diu per part del ministeri i
comunitats autònomes, nosaltres en principi, com que depenem
directament de la comunitat autònoma no... no n’hem estat
víctimes d’aquesta improvisació si s’ha produït. Sí que és cert
que hi ha un poc un sentiment generalitzat que es prenen
decisions a Madrid, però no només d’ara, que es prenen
decisions a Madrid en les quals no es té en compte la comunitat
autònoma i finalment la Universitat acudeix a la comunitat
autònoma perquè faci efectiu aquells costos que es deriven de
la decisió que han pres a Madrid, per exemple el que deia abans
del professor en formació que finalment Madrid decideix, no
ho comenta amb les comunitats autònomes, fan un sexenni de
transferència, les comunitats autònomes no hi participen, però
al final les comunitats autònomes s’han hagut de fer càrrec dels
costos que significa aquest sexenni de transferència que és
positiu per a la Universitat.

Per tant, de vegades el que hi ha és una miqueta aquest
sentiment que finalment el ministeri hauria de fer un paper tal
vegada més de coordinació que no de prendre decisions
unilateralment, però no és un tema que com a universitat
estiguem una miqueta... perquè no ens afecta directament; ens
afectarà el canvi de llei, que en això també... ja hem fet una
ronda oberta perquè puguem fer manifestacions d’interès tant
a universitats com a nivell de CRUE, per tant, crec que això es
pot corregir.

L’acollida dels estudiants de materials docents, el que
apreciem... que aprecien precisament és el que ha dit vostè
abans, que les classes poguessin quedar gravades si el professor
volia i poguessin tenir accés a aquestes gravacions perquè
podrien tenir una manera de refrescar coneixements i poder-les
utilitzar. I el material, bé, també dependrà de cada assignatura,
aquell que ha estat un material de passar només el PowerPoint
o els apunts, aquella persona que ha fet un esforç, ha utilitzat
més un vídeo, ha utilitzat referències creuades perquè puguin
aprofundint en coneixements, però, diguem, queixes que no han
tingut material no sé si n’hi ha hagut alguna, però no de manera
oficial perquè haguéssim de prendre cartes en l’assumpte.

M’estranya que em digui que hi va haver un examen
presencial de 80 persones a una aula perquè aquí sí que hi havia
prou vigilància..., va succeir?

(Se sent una veu de fons que diu: “Sí”, i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

És que s’ha de gravar per al Diari de Sessions...

EL SR. VICERECTOR DE DOCÈNCIA (Joan Frau i
Munar):

Sí, aquest cas que comenta, nosaltres tenim algunes aules on
la capacitat normal són de 200, 220, 230 estudiants, és clar la
capacitat per fer exàmens havia disminuït a un 30%, és clar, un
30% d’aquests 200, 210, 220 surten aquests 70 estudiants, però
són aules molt grosses que tenen accessos per portes
diferenciades i en aquests casos l’arribada dels alumnes s’havia
escalonat i a més entraven per aquests diferents accessos. 

Per tant, no hi havia una aglomeració en aquest moment
com podien tenir al cap de setanta persones juntes, sinó que
estaven per llocs diferents i a més escalonades; de fet, que si un
examen començava per exemple a les quatre, a partir de les tres
i quart, tres i mitja, quatre menys quart  ja començaven a
arribar els alumnes. Per tant, alguna situació a una aula
d’aquestes sí que s’ha produït això, però és clar estava amb un
protocol establert i que acomplia les mesures sanitàries.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Gràcies, vicerector. Que no es desinfecten entre classe i
classe, el protocol el que marca és desinfectar entre matí i
horabaixa. Per què? Perquè les aules normalment l’estudiant no
es desplaça, l’aula és la mateixa i en tot cas el que canvia és el
professor. Per tant, el protocol marca una neteja que s’ha
complert, de torn de matí i torn d’horabaixa, entre classe i
classe no es fa perquè no està previst.

Quants sensors de CO2 s’han instal·lat? En aquest moment
n’hi ha 170 de fixos més 52 de portàtils, però podríem dir que
totes les aules tenen aquest sensor de CO2.

Aquí, Sra. Guasp, com es controlen les distàncies de
seguretat? Si tenim control d’inspecció li dèiem controlat, hem
intentat controlar dintre dels edificis, fora dels edificis si veiem
alguna aglomeració que cridi l’atenció els mateixos bidells
conserges ho fan, però és difícil de dir: és impossible que en
una comunitat com la universitària no hi haurà cap
aglomeració, no hi haurà ningú que infringeixi una miqueta la
distància; però això és com anar al vehicle, està prohibit anar
a més de 80 per la Via de Cintura i tens cotxes que passen
molt..., idò bé, doncs això tampoc no es pot assegurar que
tothom acompleixi el que se cita. 

El que sí podem dir és que a totes les aules, a tots els
edificis hi ha les recomanacions de mantenir la distància de
seguretat i el tema de les mascaretes..., vull dir, que finalment
nosaltres diem: som responsables, sí això des de la conselleria
mateix es diu: som responsables dintre de les aules, dins els
edificis, a fora és molt difícil d’agafar aquesta responsabilitat,
però ja dic si hi ha algun cas extrem sí que s’intenta actuar.

Això de com influeix la semipresencialitat en
l’abandonament? A hores d’ara jo crec que manco que la
presencialitat, a hores d’ara, però deixi’m-ho posar un poc
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entre cometes no sigui cosa que després més tard quan facem
l’anàlisi sigui a l’inrevés, però crec que en aquest moment
diríem que hi ha manco abandó perquè també dóna més facilitat
que no només la presencialitat.

I si es continuaran gravant les classes, jo no sé si aquesta
pregunta va perquè hi havia una miqueta de preocupació si es
canviava de plataforma de BB Collaborate a Zoom. BB
Collaborate tenia una espècia de manera automàtica de pujar
les classes al núvol i amb Zoom s’ha hagut d’intentar habilitar
aquesta possibilitat. Per tant, es continuen gravant les classes.

Al Sr. Campos, la dada de quanta gent fa feina fora ens
costa molt de tenir-la. Nosaltres la setmana que ve presentarem
un poc les dades que tenim d’ocupació i tenim facilitat a través
de l’IBESTAT, que tenim molt controlat els que fan feina a
Balears, tenim molt difícil perquè no tenim accés a la pàgina
des de l’INE, de saber qui fa fora. Per exemple, cada vegada
que surten estadístiques resulta que l’estadística de la
Politècnica surten com a molt baixes d’ocupació, quan realment
sabem que el cent per cent s’ocupa entre el Parc Bit, la majoria,
i molta gent que se’n va fora.

Ara sembla ser que l’IBESTAT arribarà a un conveni amb
l’INE i podrem tenim aquesta capacitat. Per tant, jo diria que la
gent que surt és més per temes quasi de tipus tecnològic que no
per altres tipus de carreres. Però jo miraré si la setmana que ve,
quan ens presentin aquestes dades es pot fer la discriminació,
jo en aquest moment, percentualment no li podria dir, però la
part de la Politècnica sí que un percentatge important finalment
o acaba anant fora o acaba fent teletreball, independentment de
la pandèmia, perquè fa feina amb empreses que són fora.

De la concentració davant el rectorat, bé, no eren ni 40
persones, Sr. Campos, eren... 50 periodistes sí, però entre tots
no arribaven.

I vostè diu que no s’acomplien les normes de seguretat. Jo
la veritat és que no li sabria dir si s’acomplien o no
s’acomplien; jo vaig baixar, com faig sempre quan hi ha una
manifestació, per donar la nostra explicació, ni és una baixada
de suport, de fet el que no vaig dir és el que volien que digués,
per tant vaig fer una miqueta la manifestació que es podia fer,
però jo trob que si venen amb una reivindicació davant el
rectorat, jo representant la institució he de donar una resposta
que pugui ser també entesa per la institució, i això va ser així,
no va passar d’aquí, i jo crec que, bé, doncs la fase
d’interpretació que es vol fer, però el tema de si no s’acomplien
les normes de seguretat, jo no hi vaig ser tot el temps, però
quan jo vaig ser baix no ho sabria dir, perquè no ho vaig
amidar, però no vaig veure una gran aglomeració, com també
he vist a altres moments.

I el tema de les publicacions de les mesures COVID en
català, no el tenim a l’espai COVID, Joan? Em sap greu...

EL SR. VICERECTOR DE DOCÈNCIA (Joan Frau i
Munar):

No, una part de tota la relació d’instruccions que s’han
generat des del mes de març, una part d’aquestes instruccions
sí que estan traduïdes en català, ai!, perdó, en castellà. Sí que

és verda que potser que algun dels documents és vera que no
estiguin traduïts, però sí que es fa feina per traduir.

Molts d’aquests documents s’han hagut de fer d’una manera
prou ràpida i a més alguns són prou extensos, per tant és
possible que alguns sí que no hi siguin.

Però, ja li dic, des del principi de la pandèmia sí que n’hi ha
un nombre important que sí que estan traduïts. Però, bé, es pot
fer l’esforç de traduir-los i ja està.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

A la Sra. Pons, d’El Pi, si les mesures econòmiques
extraordinàries si han estat suficients. Bé, de moment el que
hem necessitat ho hem tingut, però això li he posat que del curs
20-21, un poc el compromís dintre del pressupost del 21 és que
si hi havia més necessitats demostrables que ens donarien
suport. Per tant, jo crec que aquest tema de suficiència, derivat
directament de la COVID serà que sí.

Bé, el tema de la presencialitat adaptada, crec que va ser
una bona mesura que, en principi, és ver que a principi de curs
no s’acabaria d’entendre perquè hi havia molta d’incertesa,
però finalment el resultat ha estat bo. I en aquest moment, tot
i que nosaltres ja ens trobam en una fase d’acabar el nostre
mandat, i també nosaltres tenim l’obligació de preveure el curs
21-22, i l’altre dia a la comissió acadèmica el vicerector va
plantejar que la previsió per al primer semestre del curs 21-22
continués amb aquesta docència, amb aquesta presencialitat
adaptada, perquè sempre serà més fàcil si les coses van molt bé,
tant de bo, sempre serà més fàcil passar de presencialitat
adaptada a presencialitat, que no si diguéssim, no, com anirà bé
pensam que sigui presencial i per fer el canvi a presencialitat
adaptada, tenint en compte que l’equip que l’hauria de fer
acabarà d’entrar. I això no és perquè ho vulguem com a equip
de govern, sinó que també el conjunt de degans i deganes i de
les persones que formen la comissió acadèmica també ho ha
vist, i que la comissió continua. Per tant, no és fer una cosa que
no ens competeixi.

El balanç dels dos semestres jo crec que els farem quan
acabi, ho deia abans, aquests dos semestres, és a dir, quan
puguem comparar el primer i el segon, i un poc amb aquesta
perspectiva que el primer va ser de sobta, el segon, com també
deia el Sr. Fernández, doncs ja hem pogut prendre mesures
tenint un poc més d’experiència, com a mínim dades que
coneixem més, jo crec que podem fer aquest balanç.

El balanç nostre, com a equip de govern, ho deia abans, si
quan vam començar el dia 15 de març, que va ser el primer dia
de no-presencialitat haguéssim dit que en aquest moment
seríem aquí quasi no ens ho haguéssim cregut, per tant, per això
diem que ha anat fins i tot millor del que pensàvem. Què
hagués pogut anar millor? Quan facem el balanç segurament sí
i veurem aquelles coses que es puguin verificar.

Jo no crec que hàgim perjudicat els estudiants, els
estudiants s’han sentit, el que deia abans, prou lliures, és a dir,
es connecten, figura allà doncs Llorenç Huguet connectat, però
el professor no sap si hi som o no hi som, però després els
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resultats han estat bons. I sobre (...) si la persona que s’ha
connectat no ha assistit, s’ha tingut la possibilitat d’acudir a una
classe que s’ha penjada, que s’ha guardada, i després ja fa una
miqueta la seva recuperació. Per tant, crec que molts
perjudicats no, fins i tot hi ha algun estudiant que fins i tot ho
ha preferit, per això deia que si hi ha hagut manco abandó és
perquè tal vegada puguin gestionar millor, han tingut, i això
també és una lliçó que hem d’aprendre de cara al futur, quan hi
hagi la normalitat tal vegada valdrà la pena donar aquesta
possibilitat també perquè es pugui fer el seguiment.

Una pregunta molt difícil de respondre, és a dir, què ha
après la UIB durant aquests dos trimestres o aquests mesos?
Doncs, jo li diria, el que hem après nosaltres és que feia temps
que pensàvem que havíem de combinar més tecnologia i
presencialitat. Jo crec que l’educació universitària va cap a una
formació on la transmissió de coneixements s’ha de dirigir més
no al professors, sinó a altres mitjans i que el professor agafi la
característica de l’acompanyant en el procés d’aprenentatge
d’un estudiant, que serà més protocol·litzat, i jo crec que això
serà una de les conseqüències d’aquesta pandèmia, que
l’estudiant ja estarà més acostumat a anar a veure una formació,
una informació que li haurà recomanat un professor o que haurà
trobat ell a un altre lloc, i que el professor haurà de fer una
miqueta de guia en el seu procés d’aprenentatge. Per tant, es
recuperarà un poc aquest esperit de professor.

I què hem après? Hem après que els estudiants estan molt,
deixem-ho aquí, molt digitalitzats, no els fa por aquesta nova
aventura, ha fet més por tal vegada a una part de professorat ja
més avançat, que això els ha costat. Per tant, diríem que això el
temps mateix durà que aquesta sigui una pràctica més habitual.
I com també deia abans, el personal d’administració i servei
també, combinant aquesta presencialitat i no-presencialitat, jo
crec que el servei no ha disminuït. I hem après que la comunitat
universitària ha respost a aquesta demanda, que si ho
haguéssim fet com a equip de govern no haguéssim tengut la
resposta que ho hagi fet la mateixa pandèmia. Per tant, que s’ha
respost bé.

No ha perjudicat gens els estudiants de medicina, els
estudiants de medicina, finalment, com que la facultat està
dintre del mateix hospital, evidentment quan van estar
confinats, van estar confinats, però aquesta semipresencialitat
a ells no els ha afectat gaire i, de fet, jo crec que és una de les
facultats que ha tingut més presencialitat dintre d’això.

I, a més a més, els estudiants que havien partit han tornat,
vull dir que, en principi, no han aprofitat per dir doncs ara no
hi tornam. No, mentre hi hagi pandèmia tenim que no hi ha
hagut repercussió negativa en la facultat de medicina.

L’ajut de tecnologia ha arribat a tot? Jo li diré: ha arribat a
tothom que ens ha demanat que tenia mancances; és a dir, jo
crec que no hi ha ningú que pugui dir: ho he demanat i no m’ho
han donat. Però si hem arribat a tothom no ho sé.

I com ha afectat els projectes de recerca, això ho podria
contestar la vicerector d’Investigació, que ara no és aquí a la
sala, al principi hi havia com a molt de neguit per veure com
repercutiria, però jo crec que també s’ha fet un acte de
responsabilitat i veure que mentre ha durat la pandèmia no té

perquè comptar tots els terminis en què han de justificar unes
despeses que havien rebut amb uns criteris anteriors. Això ha
donat una miqueta de tranquil·litat i la recerca que necessitava
el laboratori, com hem dit abans, doncs han pogut anar al
laboratori quan hi havia pandèmia i en aquests casos especials
que, amb un acord del secretari general de la Universitat,
podien mostrar a la persona que ho demanés i tenia accés al
laboratori, sempre amb les mesures de seguretat.

I les mesures per assolir competències digitals dels
professors, en això s’hi fa feina, a veure si realment ha de ser
un element que finalment computi a nivell de futur pròxim amb
aquells complements que realment rebem, però és un tema que
està en estudi, de veure si realment aquestes competències
digitals seran elements que es puguin compatibilitzar. Jo diria
que s’ha fet molt bona feina des del Campus Digital, hem donat
molt de suport als professors i això ho han agraït, i molts
professors pensen que han tengut una formació important.

I el futur dels estudiants. Bé, a mi m’agrada ser optimista i
diria que ho tenen millor que els no estudiants, però tampoc ho
tenen fàcil, i d’alguna manera aquesta fatiga emocional, jo, la
veritat és que, com a rector, no la percep i tampoc puc saber
amb la meva... perquè són camps diferents, però d’alguna
manera els estudiants el que sí veuen és que la formació que
se’ls dona és una formació de qualitat, i això a les enquestes
que finalment es fan, que discutirem aquesta setmana que ve,
s’està demostrant, per tant jo crec que el futur per a ells ha
canviat perquè ha canviat el futur de pràcticament tota la
població, però com a estudiants també senten que és un
moment que han d’aprofitar perquè això també els donarà
avantatges competitius a nivell de futur.

La valoració de la separació de la Universitat d’una
conselleria a l’altra, ja ho he dit, en el 2019 demanàvem que és
creés una conselleria amb competències d’universitat,
investigació i recerca,... -perdó-...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., sí, que nosaltres el 2019 als grups polítics els demanàvem
que si formaven govern creessin una conselleria d’universitat,
amb competències d’universitat, recerca i innovació, en el
moment del pacte no es va aconseguir; en aquest moment,
doncs ja estàvem amb aquesta velocitat de creuer dins la
conselleria anterior, que era d’Educació, Universitat i Recerca,
aquest canvi de lligar els fons europeus amb universitat no té
perquè ser negatiu, jo diria que ha de ser positiu, perquè, si s’hi
fixen, molts dels projectes que venen ara venen propiciant
aquesta col·laboració pública o privada o publicoprivada i és
important veure d’aquests projectes que s’han presentat per
poder acudir als diferents programes com empreses de Balears,
i empreses de Balears lligades amb empreses de fora, han
vingut demanant el suport de la Universitat, perquè si es dona
aquest projecte quan es facin els famosos PERTE, aleshores
quan es facin aquests projectes, doncs comptaran amb la nostra
universitat.

Per tant, que siguem allà encabits està bé. I jo crec que això
també ho exagera una miqueta, perquè una cosa és la
preocupació per l’educació no universitària i l’altra per
l’educació universitària. És ver que teníem un conseller que
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entenia de les dues coses, entenia d’educació no universitària
i d’educació universitària, però finalment tot va unit dins d’un
conjunt de necessitat (...). Per tant, jo crec que amb aquests dos
anys d’aquest govern, amb un nou equip de govern de la
universitat, on hi haurà aquesta continuïtat de coses fetes i
innovacions que es puguin produir i bé, en altres legislatures no
ho sé.

Però jo crec que formalment, i això és perquè pràcticament
a moltes comunitats ja ha succeït, és a dir, es lliga molt el tema
d’universitat al tema d’innovació i la innovació té a veure
també amb el tema de l’economia productiva, que també es
propicia des d’Europa.

I què li deman al nou rector i rectora? Doncs, jo crec que el
que es demana sempre, que finalment ell pugui deixar i el seu
equip pugui deixar millor la universitat del que la rebran;
nosaltres li podrem dir que nosaltres hem deixat una universitat
millor que la que vam rebre, igual que l’anterior rectora, que va
dir que va deixar una universitat millor de la que va rebre,
nosaltres, quan vam assumir aquest rectorat, vam dir que faríem
feina a partir de les coses que eren positives de l’anterior
rectorat, amb les nostres coses més particulars, però jo crec que
el resum és aquell. Jo crec que la voluntat quan es presenta és
intentar deixar millor la universitat del que ha s’ha rebut, jo
crec que això una dèria que duem tots els rectors i això és el
que desig al meu equip, que tenguin sort, que els vagi bé i que
tenguin entesa tant amb el govern com amb la mateixa
comunitat, i això, que la deixin millor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Ara passam al torn de rèplica
dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Gràcies, Sr. President. No exhauriré els cinc minuts, tenc,
Sr. Huguet, moltes preguntes concretes encara sobre avaluació
de docents, sobre les enquestes de satisfacció dels estudiants,
sobre el nou sistema acadèmic que substitueix la UIB digital,
i, bé, sobre el sistema Pandora i d’altres qüestions, però crec
que no ens donarien ni una ni dues compareixences per poder
donar resposta a totes aquestes preguntes, per tant, ja les hi faré
arribar, i esperem que puguem mantenir un diàleg abans que
vostè deixi el rectorat d’aquí uns mesos.

Sí vull dir-li que esper, quant a les eleccions, que esper que
la valoració que faci la comissió electoral, que pugui sortir una
proposta constructiva per tal de poder avançar en el sistema
electoral, jo crec que és una oportunitat també de poder provar
un sistema de votació telemàtica que, per ventura, ens ajudi a
incrementar la participació de tota la comunitat universitària
sempre amb garanties, evidentment, que estiguin preparats per
poder fer-ho i amb total seguretat.

I com li he dit, no li plantejaré més preguntes en aquest
sentit, només donar-li les gràcies per la seva compareixença, les
gràcies per la feina que ha desenvolupat tots els anys que ha
tengut la màxima responsabilitat a la Universitat de les Illes
Balears i desitjar-li també sort i encerts.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervención. Muchas gracias por todo, doctor.
Gracias.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Tampoc no m’allargaré gaire.
Senzillament, donar-li les gràcies a vostè i a tot el seu equip, les
gràcies i l’enhorabona, no per la feina feta ara concretament,
sinó per la feina feta al llarg d’aquests anys, a vostè, com dic,
i a tot el seu equip, desitjar-li el millor a partir d’ara.

I vull dir-li que sí, deixa una universitat millor del com la va
trobar i confiam que el proper rector deixi una universitat
també millor del que l’ha trobada.

I sí, la COVID ha estat una prova d’estrès que vostès, tota
la comunitat universitària, tota, ha superat amb prova.

Moltes gràcies.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, per part del nostre grup agrair la
informació i la contestació que ha fet a les preguntes que li hem
plantejat. Desitjar el millor al rector i a l’actual equip en el
temps que li queda i també desitjar el millor per a la Universitat
de les Illes Balears i al nou equip quan hi hagi un canvi de
responsables dins la UIB.

I moltíssimes gràcies.
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EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Només desitjar-li sort en aquesta nova
etapa i sobretot agrair-li profundament des del Grup
Parlamentari Ciutadans la tasca que ha fet com a rector
d’aquesta universitat que, com els portaveus que m’han
precedit, deixa una millor universitat per als alumnes de les
Illes Balears i crec que és una labor que l’honora i li ho vull
transmetre.

Moltes gràcies.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. No haremos turno de
intervención.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president. No en faré ús, només reiterar
l’enhorabona i moltíssima sort en el futur.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

Moltes gràcies. Si em permet president... que...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, té torn de contrarèplica, si vol, Sr. Huguet.

EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Llorenç Huguet i Rotger):

..., com vostè veu, és una sessió de comiat. Jo el que els
demanaria, els ho dic de tot cor, és que facin participar al rector
de la Universitat o a qui creguin, perquè jo crec que això és bo

per a nosaltres com a universitat, de fer aquest esforç de venir
a explicar aquí en seu parlamentària el que ens demanin, i això
no era molt habitual, i jo crec que ens exigeix un esforç a
nosaltres per a també anar concentrant idees i podem
transmetre a les diferents senyories el que pensam des de la
Universitat.

Per tant, jo el que demanaria és que això continuï perquè
ens fa bé a nosaltres i esperem que els faci bé a vostès a l’hora
de poder legislar a favor de la universitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Una vegada acabat el debat,
volem agrair la presència del Sr. Rector de la Universitat de les
Illes Balears i dels seus acompanyants, crec que ha quedat
evident amb els membres de la comissió l’agraïment que pugui
tenir cap a la seva persona, i moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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