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I.1) Compareixença del Magnífic Rector de la Universitat
de les Illes Balears per tal d'informar sobre els projectes de
l'equip rectoral i les necessitats de la Universitat de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors, diputats, començam la sessió
de la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Deman si hi ha substitucions.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira por Margarita Ferrando.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Passam tot seguit a tractar el punt únic de l'ordre del dia
d'avui, relatiu a la compareixença acordada per aquesta
comissió, a la sessió de dia 11 de març passat, del Magnífic i
Excel•lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, per
tal d'informar sobre els projectes de l'equip rectoral i de les
necessitats de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta comissió vol agrair la presència del Magnífic i
Excel•lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, qui
ve acompanyat de l'Excel•lentíssim Vicerector d'ordenació
acadèmica, Sr. Santiago Cabanillas Múgica, l'Excel•lentíssim
Vicerector d'extensió universitària i relacions institucionals, Sr.
Jaume Sureda Negre, l'Excel•lentíssim Vicerector
d'investigació, Sr. Eduard Cesari Aliberc, l'Excel•lentíssim
Vicerector de planificació econòmica, administrativa, Sr. Carles
Manera, l'Excel•lentíssima Vicerectora d'alumnes i Campus,
Sra. Joana Maria Petrus, i l'Il•lustríssim Sr. Gerent, Sebastià
Alemany.

Té la paraula el Magnífic i Excel•lentíssim Rector de la
Universitat de les Illes Balears.

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

Moltes gràcies, Hble. Sra. Presidenta. Honorables senyores
diputades, honorables senyors diputats, benvolguts companys
de consell executiu. Voldria començar agraint la decisió per
demanar aquesta compareixença d'aquest rector que ha vingut
amb el seu consell executiu, davant aquesta comissió
d'Educació, Cultura i Esports del Parlament de les Illes Balears.
Això és quelcom que ens honora, tenir aquesta possibilitat de
parlar per primera vegada amb vostès, com a representants del
poble de les Illes Balears, i ho hem volgut fer amb tota la
seriositat i amb tot el rigor que l'ocasió exigia, per tant, el fet
que hagi vingut acompanyat amb els meus companys d'equip de
govern, és perquè si en el torn de precs i preguntes o torns
oberts de paraules, es vol entrar en algun detall que ells puguin
conèixer millor que jo, que tenguin una informació més puntual
perquè es puguin fer càrrec del que tenim entre mans.

Intentaré fer una intervenció entre trenta-cinc i quaranta
minuts. Duim una documentació que els seria, si la Sra.
Presidenta hi ve a bé, els seria repartida al final de la meva
exposició, i a partir d'aquí, després, en el torn obert de
paraula, possiblement podríem aprofundir en alguns temes
que no hagin quedat clars.

Senyories, som aquí davant vostès, els representants
legítims de la nostra comunitat autònoma, per parlar
d'educació superior, i de forma més específica, de la
Universitat de les Illes Balears. D'entrada, els he de
manifestar la meva joia per aquest fet, fins ara inusual a ca
nostra, mai un rector no s'havia dirigit de manera tan pública
i directa a uns interlocutors que sintetitzen la voluntat
sobirana de l'arxipèlag balear. Mai un rector no havia pogut
comunicar, sense intermediacions polítiques ni plataformes
mediàtiques, el sentiment de la col•lectivitat a la qual
represent i defens, col•lectivitat que és alhora part
substancial d'aquesta terra. La situació suggereix, idò, que
la societat comença a entendre la rellevància de la
universitat en el projecte de consolidació del nostre país, la
qual, com vostès, senyories, palesen amb aquesta invitació
que m'acaben d'adreçar, els agraesc de tot cor i en nom de
tots els universitaris.

Com tenc aquí, dividiré l'exposició en dues parts, una
primera part per parlar un poc de la Universitat de les Illes
Balears avui, parlant d'unes condicions generals que és
interessant que els puguem fer avinents, fent una mica
d'història, amb alguns elements sobre la realitat actual de la
nostra universitat, parlar un poc de les perspectives més
actuals que duim a terme com equip de govern, i parlar
també d'on ens trobam, d'on venim i cap on volem anar, i
amb aquest cap on volem anar, entram ja a la segona part on
sí ens agradaria que els senyors diputats participessin
activament. Amb aquesta segona part hem volgut fer paleses
algunes preguntes que ens feim com a gerents, com a
gestors de la Universitat, parlar un poc de l'entorn social,
parlar de competitivitat i el paper que pot jugar la
universitat, evidentment parlar de la qüestió del
finançament, parlar també de la qualitat com un eix
qualitatiu important dins el nostre projecte i, per tant, com
un punt d'estratègia universitària de cara al futur, i finalment
parlar també d'investigació, crec que és un moment oportú
per parlar d'investigació, quan dins aquesta cambra, d'aquí
a poc, es discutirà aquest projecte de llei de la ciència i la
tecnologia, per tant és important també parlar d'investigació
com a vessant important de la tasca universitària. Per acabar
amb una conclusió i un epíleg, i aquesta conclusió podria
ser, després del que hagi dit, unes línies mestres sobre un
pla estratègic que nosaltres pensam que és important que
pugui definir la Universitat i que pensam que dins aquest
pla estratègic hi hauria de participar el màxim de gent
possible.
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Comencem, idò, aquesta part de consideracions generals, i
per parlar d'aquestes consideracions generals, m'agradaria fer
unes petites reflexions sobre les implicacions que damunt la
institució universitària ha significat la Llei de reforma
universitària que, com vostès saben, és una llei del 1983 i que
en aquests moments es debat algun replantejament d'algun punt
d'aquesta llei. Tenim quatre eixos dels quals podríem marcar els
efectes externs i els efectes ..., és a dir els dos de dalt, i els
efectes interns. Dins dels efectes externs parlar de les
oportunitats i de les amenaces que ha brindat aquesta llei de
reforma universitària, i dins dels interns, quins són els punts
forts que ha donat a la universitat i quins són els punts febles
d'aquesta universitat.

Com a oportunitat d'aquesta llei de reforma universitària que
jo crec que ha marcat un punt d'inflexió importantíssim a la
universitat espanyola, s'ha de posar en primer lloc l'augment de
l'autonomia universitària i d'altra representació social, que s'ha
aconseguit més participació de la societat en la presa de
decisions universitàries i per això, només cal esmentar el paper
i la importància del Consell Social dins el que és l'organització
universitària actual. Ha donat a la universitat més possibilitats
de connectar amb les demandes socials i una major capacitat
per respondre a les seves exigències. I finalment crec que ha
donat més possibilitats de fer participar tota la comunitat
universitària als projectes conjunts. Per tant, aquestes són unes,
almenys les que hem volgut explicar, oportunitats que ens ha
brindat aquesta llei de reforma universitària.

Quines són les amenaces que nosaltres també hi trobam?
Trobam que és un sistema que és massa encotillat per les
normes legals, és molt difícil anar avançant i anar avançant amb
aquesta exigència de pressa que es demana en algunes
respostes. Hi trobam que moltes vegades hi ha una manca de
continuïtat i de coherència de les polítiques adoptades, com a
conseqüència de la proliferació d'òrgans col•legiats de decisió,
pensin que dins de l'organització universitària, tenim els
departaments, tenim les facultats, cada estudi té el seu consell
d'estudi, això té diferents sistemes de representació, diferents
col•lectius que són els electors d'aquests membres que han de
gestionar aquests òrgans, hi ha la junta de facultat, els consells
de departament, la junta de govern, el claustre de la universitat
i també el consell social, això és tota una teranyina d'òrgans
col•legiats que poden prendre decisions i el que és important és
que aquestes decisions siguin el menys contradictòries possible,
però, per això dic que és una amenaça, és molt difícil
aconseguir aquesta convergència, de vegades, d'aquestes
decisions amb tants d'òrgans col•legiats.

També crec que hi ha una amenaça, que pot ser que es
converteixi en real, que és la percepció externa d'una extensió
del corporativisme universitari. Se'ns acusa un poc de mantenir
l'esperit de cos, com universitari, i jo crec que hi ha el risc que
això es vagi convertint, a poc a poc en una realitat, i
possiblement una de les coses que beneficia aquesta realitat és
la critica endogàmia que significa la captació de nous
professionals mitjançant els actuals sistemes de contractació.

Si miram dins ca nostra, els punts forts, jo crec, quasi
coincidint amb abans, apuntar més participació i implicació
de la comunitat universitària en la gestió, s'ha produït i mai
no serà prou, més obertura a la societat i jo crec que cada
vegada més se'ns demana que participem activament en tot
el que és la innovació científica i tecnològica, i tot el que
pot ser incidència en la innovació del teixit industrial.

També com a punts dèbils, dins ca nostra, remarcar
aquesta dificultat de govern que tenim amb aquesta
proliferació de diferents escalons i que no marca mai una
jerarquia eficaç, que l'organització és feixuga i complexa,
que provoca una multiplicació de la burocràcia que fa que
la presa de decisions sigui moltes vegades massa lenta, i
finalment, i he de dir que és molt difícil de resoldre, una
manca en la fluïdesa en la informació i en la comunicació
interna. Els he volgut posar aquesta transparència per donar-
los un poc el dibuix de quin tipus d'institució estam parlant,
de quin tipus de govern nosaltres podem brindar a aquesta
institució.

Com deia abans, avui és una bona ocasió per poder fer,
en veu alta, algunes reflexions sobre el moment pel qual
passa la institució universitària, parlar del seu passat i de
l'anàlisi de les tasques que visualitzam a l'horitzó. Però
parlar de la universitat, encara que parlem de la universitat
avui, vol dir ja parlar de quins són els projectes que
nosaltres tenim en marxa de cara al futur, quines són ja les
decisions que hem pres a mesura que hem anat avançant en
aquesta tasca de gestió. He de dir, i crec que és important
aprofitar l'ocasió aquí, que com a universitaris, hem de
felicitar el Govern de la Comunitat Autònoma pels esforços
negociadors de la transferència en matèria educativa, al
mateix temps que també els volem comunicar que la
universitat ha assumit amb responsabilitat i amb rigor la
gestió d'aquests 4.500 milions de pessetes per a aquest
exercici del 1997, i dèiem que els felicitàvem, que estàvem
contents perquè això ens deixarà o ens permetrà corregir el
que hem vingut denominant dèficits històrics que més
endavant explicaré de la nostra universitat. També hem de
deixar ben clar aquí que aquests 4.500 milions de pessetes
que ens ajuden a suavitzar el present no seran suficients si
volem, realment, vestir una universitat de qualitat, com tenc
ganes d'explicar-los, de cara a un futur pròxim, futur pròxim
que podríem situar a l'horitzó de l'any 2005.

De totes maneres, tot i haver augmentat la partida
pressupostària amb aquestes transferències és important,
nosaltres pensam i pensam de debò que també és molt
important que això ens doni l'oportunitat de tenir la
institució tutelar, si m'ho deixen dir així, prop de casa
nostra, amb els mateixos interessos, capaços d'entendre les
nostres necessitats, o creim que serem capaços d'entendre
les nostres necessitat i d'entendre els nostres projectes.
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Nosaltres defensarem sempre l'autonomia universitària, crec
que en aquests moments encara ho hem de fer amb més força
i en cada pas que se'ns vulgui fer fer una passa enrera,
intentarem que això no pugui ocórrer. No obstant això, també
he de dir molt clar que volem consensuar els objectius amb les
forces que representen els diferents partits polítics i la força que
representa el partit governant en cada moment. Per tant,
consensuar objectius, sí, però reclamar amb força la llibertat de
gestió de la nostra universitat com realment una institució
autònoma.

Per fer una mica d'història, no entraré en massa detalls, no
se'ls escapa a vostès quina ha estat la història de la universitat
a les Illes Balears, més concretament a Palma de Mallorca,
evidentment això passa per la figura de Ramon Llull, passa per
la figura del rei En Jaume II de Mallorca i fins i tot per la figura
del papa Joan XXI, quan el 16 de novembre del 1236, va donar
el permís, va donar la butlla al col•legi de Miramar.
M'agradaria dir, fer una reflexió, que va ser l'any 1697 quan es
van redactar, fa tres-cents anys, els primers estatuts de la que
seria dita la Universitat Maiorencis Luliana. Com a fita també
important, recordar que el 1830 es va abolir la Universitat
Luliana i es va passar a la Universitat de Cervera, i que no va
ser fins a la segona meitat del segle XIX quan bàsicament a
Mallorca, però després també es va estendre a Menorca i a
Eivissa, va haver-hi una certa activitat d'ensenyament superior
bàsicament en el que eren les escoles de formadors de mestres
i de formadors de professionals del comerç.

El segle XX hi va haver un patronat que es deia el Patronat
Econòmic d'Estudis Universitaris que es va crear l'any 49 i que
va aconseguir que l'any 51 es tornassin a reprendre les funcions
o les tasques acadèmiques dins el que era l'Estudi General
Lul•lià, l'Estudi General Lul•lià que actualment encara roman,
una mica allunyat del que és l'activitat ara universitària de la
nostra comunitat, però que estic ben segur que amb el pas del
temps tornarà a ser un element important dins la nostra oferta,
dins el nostre patrimoni educatiu.

El 1972 ja es creen estudis de ciències i estudis de lletres, i
no és fins el 1978 que es crea una universitat, tal com diu el
decret, amb seu a Palma de Mallorca, configurant i ja fixant la
facultat de dret, les escoles de magisteri i de comerç. A partir
d'aquest moment, jo crec que van ser uns anys de consolidació
del que ha estat fins ara el patrimoni universitari, amb el que és
l'antiga escola de comerç, amb el que coneixem a la ciutat com
l'edifici Sa Riera, i el que és en aquest moment tot el campus,
aquest campus tan extens que tenim a la carretera de
Valldemossa. I en aquest campus, avui hi són ubicats tots els
estudis que s'imparteixen a la nostra universitat, és una
col•lectivitat viva, és una col•lectivitat dinàmica que exigeix
molta dedicació, molts d'esforços i que va demanant cada
vegada més atenció dels poders públics per tirar endavant
aquesta nostra universitat.

Tal com indicàvem al nostre programa de govern, volíem
que la universitat fos de cada vegada més una institució
arrelada a la nostra terra, fos una institució realment
representativa i genuïna dels pobles de les Illes Balears, i
per això dèiem als primers paràgrafs del nostre programa
que volíem que fos una institució estretament lligada a la
realitat històrica, social i econòmica d'aquestes illes. En
aquest aspecte no defugíem, sinó que remarcàvem que
s'havia de continuar amb el procés de defensa i de difusió de
la nostra cultura i de la llengua catalana, paper capdavanter
que li configura, no només l'Estatut de la Universitat sinó
també el mateix Estatut d'aquesta comunitat autònoma.
Així, hem reforçat el servei lingüístic de la universitat per
fer la màxima expansió dins la universitat, i no només dins
la universitat, sinó també dins tota la societat.

Però aquesta implicació en la societat no només podria
romandre en el caire lingüístic, en el caire cultural, sinó que
també s'ha d'anar fent un compromís dins totes les vessants
de la nostra societats, per tant brindàvem que la universitat
havia d'anar fent feina cap a aquest establiment de relacions
fluides amb la societat. Per això volíem, i ens hem proposat
aprofundir, aprofitar la investigació bàsica, tant en
humanitats, com en ciències, com en tecnologia, per, com
a mínim, poder elevar el nivell cultural de la nostra societat.
Volem aprofitar la investigació aplicada com la llavor del
desenvolupament científic, tecnològic i econòmic d'aquestes
illes, i també la col•laboració amb el món empresarial per
poder acudir consorciadament a programes de recerca, tant
d'àmbit local, com nacional, com europeu per tal d'afavorir
les activitats d'I+D en aquestes empreses de les nostres illes.

I en aquest àmbit, en l'àmbit diguem-ne més intentant
aprofitar les nostres potencialitats dins del teixit col•lectiu
o industrial, hem creat la Fundació Universitat-Empresa,
una fundació que jo crec que està cridada a jugar un paper
fonamental a l'hora d'intentar facilitar aquesta imbricació
per poder ofertar aquests serveis que la societat li demana a
la universitat com a institució capdavantera en la
transmissió de coneixement i també en els aspectes
d'innovació tecnològica.

Per acabar aquest repàs de la nostra universitat avui,
voldria posar una transparència, (...). Tenim un terreny de
devers 120 hectàrees, en aquest moment amb nou edificis,
(...), Ramon Llull, Anselm Turmeda, edificis de gestió i
edificis educatiu, tenim en aquests moments deu facultats o
escoles universitàries, i dos instituts universitaris, l'Institut
de ciències de l'educació i també l'Institut IMDA, en
combinació amb el Centre Superior d'Investigacions
Científiques, tres diplomatures, cinc especialitats de
mestres, tres enginyeries tècniques, quinze llicenciatures i
també l'enginyeria en informàtica, a part d'algun tipus
d'estudis que fem amb algunes escoles adscrites.
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I en particular dins aquestes escoles adscrites, crec que ha
estat important i capdavantera l'escola que ha encabit els
estudis de turisme i ara també els estudis d'hoteleria, tot i que
aquestes darreres no són de rang universitari.

Recursos humans, en aquests moments som 621 professors,
no tots estables, no tots funcionaritzats, hi ha la figura de
professor associat que en aquest moment, fins i tot a nivell de
ministeri, de consell social, es readapta aquesta figura, però hi
ha 621 persones dedicades a la docència, a la investigació a la
nostra universitat i 347 persones de personal d'administració i
serveis. Aquest any donam docència a uns 14.500 alumnes més
quasi uns 1.200 alumnes també provinents d'aquestes altres
escoles escrites, i d'alguna forma, per donar una idea de quin
tipus d'arrelament tenim encara a les nostres illes, remarcar que
la distribució d'alumnes en aquest moment és molt
descompensada, tot i que ja és descompensada la mateixa
població de les Illes Balears, hi ha un 93'37% d'estudiants de
l'illa de Mallorca, un 3'03 de Menorca, un 3'31 d'Eivissa i un
0'29 de Formentera. 

A més a més de les activitats, diguem-ne reglades de la
nostra universitat hi ha tota una sèrie d'activitats que es duen en
el marc d'aquest Institut de Ciències de l'Educació que són o bé
estudis de CAP, cursos que no són considerats com a post-grau
i que tampoc moltes vegades no s'exigeix algun tipus de
diplomatura, de títol universitari per poder-hi accedir, els cursos
de reciclatge de català i també els cursos d'universitat oberta
que crec que també són una oferta cultural que ha fet la
universitat per intentar apropar aquesta institució a totes les
capes de la població de les Illes Balears.

Les perspectives presents de les actuacions més immediates,
coses en què ja estam fent feina en aquest moment, jo
destacaria bàsicament que si l'any 1996 va ser un any que es
varen dedicar molts d'esforços de gestió a intentar enllestir el
que nosaltres hem denominat el document de plantilla i també
el pla de modernització del pas, l'any 1997 ha de ser un any de
consolidació i de creació de noves infraestructures, ha de ser un
any de consolidació, d'implantació de les extensions
universitàries, l'any d'intentar pensar en quina ha de ser la nova
oferta educativa de la nostra universitat i també pensar a quines
altres activitats hauríem de donar suport dins la nostra
universitat.

Les necessitats d'infraestructura són urgentíssimes, tan
urgentíssimes que la junta de govern ja va decidir que per al
curs 97-98 era indefugible construir uns edificis mòbils,
prefabricats, per intentar alleugerir la massificació que hi ha
sobretot a l'edifici Mateu Orfila en el mateix moment que en
aquest edifici començaven les tasques de rehabilitació.

Durant l'any 97 pensam i confiam a poder posar la primera
pedra d'un nou multiaulari, pensant en 4.000, 5.000 estudiants,
un multiaulari que ja estava programat pel Ministeri d'Educació
i que he de dir també que està acceptat, que està assumit per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. Que hi havia altres
construccions també previstes pel Ministeri, però que encara en
tot cas hem d'acbar de consensuar o de plasmar sobre la taula
de la conselleria, és un edifici paranimf i de la biblioteca central
de la universitat. Durant aquest any i part del que ve s'enllestirà
la primera fase de les instal•lacions esportives al campus, fins
ara inexistents, la primera amb un esforç entre el Consell
Superior d'Esports i la Universitat i una possible segona fase
amb una aportació important de la Fundació Universiada 99, i
tot per intentar adequar les nostres instal•lacions que es puguin
celebrar competicions dins d'aquest esdeveniment esportiu que
és la Universiada 99.

Tenim un tema pendent des de fa molt temps, no sabem
si som nosaltres que l'hem de tocar o no, és el tema dels
accessos al campus de Valldemossa, el tema de la carretera
és un tema que comença a ser ja importantíssim, no ja
només per la mateixa universitat, sinó per tot l'increment de
segons habitatges o d'habitatges-dormitori que hi ha a
aquella zona on tenim el campus de la universitat.

Diríem que en tot el que han de ser actuacions en
aquestes noves infraestructures, volem fer aquestes
actuacions amb el màxim respecte mediambiental i
ecològic, i a posta per això hem començat ja una auditoria
ambiental perquè ens pugui marcar els defectes que es van
cometre i poder-los corregir i també quins són els efectes
d'aquestes noves construccions, i voldria remarcar la
recuperar del que en dèiem la zona humida de la Font de la
Vila que es va malmetre quan es va fer la primera
urbanització del campus.

Pel que fa als nous estudis, aquesta és una tasca que
possiblement bàsicament correspon al Consell Social de la
Universitat i al Govern o a la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports, decidir quins han de ser aquests nous
estudis, però nosaltres volem participar i volem demanar
que pràcticament tota la societat participàs en la definició de
nous estudis. Jo voldria remarcar que en aquest moment
tenim una migració o una emigració d'estudiants de les Illes
prou important com per pensar que s'hauria de poder donar-
los cabuda dins aquestes illes. No obstant això, és una xifra
que es manté més o menys estable, de devers 500 alumnes
cada any, en primer curs, però les estadístiques que tenim a
la universitat ens marquen que en aquest moment, en el curs
96-97, es van demanar 738 trasllat d'expedients, alguns,
d'aquest 500 i escaig de primer, i d'altres que ja són per fer
o bé segons cicles o bé per canviar d'universitat. Per
exemple, del curs 96-97 hi ha hagut la petició de 477
peticions de trasllat d'expedient, això vol dir que és gent que
ha aprovat la selectivitat a Mallorca, però que vol fer els
estudis fora; 106 que són de Menorca, i 135 que són
d'Eivissa. Evidentment són xifres importants sobretot
perquè molts d'ells són gent que no pot fer els estudis que
voldria a les Illes Balears. Som conscients que la nostra
universitat mai no podrà ofertar tot el que és l'espectre de
totes les opcions possibles, són més 160 les titulacions
homologades a nivell de tot l'Estat espanyol, però sí que
possiblement hem de detectar aquelles carreres, aquelles
titulacions que forcen la major part de la gent de les Illes
Balears a haver d'anar-se'n a fora.

Tot i així, jo voldria dir, sobretot per matisar un poc unes
notícies que havien sortit, que la satisfacció dels estudiants
quant a primeres opcions d'estudiar a les Illes Balears són
prou importants i prou grans, l'any 94-95 la satisfacció de la
primera demanda va ser del 78'5%, el curs 95-96 va ser del
79'77%, i enguany, el 96-97 ha estat gairebé 72%, parlam de
primeres opcions que fan els alumnes, queda aquest 20 i
escaig per cent d'alumnes que han d'acudir a segones o a
terceres opcions, però això passa pràcticament a totes les
universitats, és pràcticament impossible poder donar
satisfacció a les peticions immediates de tota la població,
sigui quina sigui la demanda.
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Dins la definició de nous estudis, es pot pensar amb els
estudis reglats, però també es pot pensar en els estudis propis
de la universitat, que jo crec que és un dels factors que hem
d'explotar i que possiblement la nostra universitat està
capacitada per donar fets diferencials. Els títols propis de la
universitat marcaran la diferència, jo crec que faran la
competitivitat entre les universitats i hem de ser capaços de
definir quins són els factors competitius que realment nosaltres
podem brindar com a títols propis des de la universitat de les
Illes Balears.

Pel que fa a les extensions universitàries, que aquest
parlament té molt d'interès a donar suport i a empènyer que
això sigui una realitat, ens hem marcat conjuntament amb els
consells insulars de les illes de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, que per al curs 97-98 ja hi hagués oferta acadèmica
a les extensions universitàries. Nosaltres ens hem basat en la
filosofia que la UIB ha de ser present a totes les illes però de
manera intel•ligent i no de manera que vagi en contra de la
qualitat de l'ensenyament que es faci. Per tant, hem plantejat
una sèrie d'objectius i aquests objectius ens han marcat que hem
de fer una oferta d'estudis que ha de ser dinàmica, això vol dir
que no hem de perllongar en el temps el mateix estudi, això
seria contraproduent des del punt de vista educatiu, ha de ser
una planificació plurianual, la gent ha de saber en un termini de
tres anys, cada tres anys, quins estudis es podran fer, ha de ser
bidireccionalment compatible, això vol dir que una persona que
comenci els estudis a Menorca, a Eivissa i Formentera, els
pugui acabar a Mallorca i a l'inrevés, ha de ser de qualitat
homologada, qualitat homologada que nosaltres volem
certificar i que emprarem tot el nostre enginy en la utilització
de les metodologies innovadores pedagògiques i en particular
utilitzant noves tecnologies, que hi ha d'haver un nucli docent
que estigui arrelat en aquestes illes, desfer un poc la idea que
seran professors itinerants, professors nòmades que aniran i
vendran, sinó que hi ha d'haver un nucli docent arrelat a
aquestes illes, que s'han d'atendre les peculiaritats de cadascuna
de les Illes, i que aquesta extensió universitària ha d'estar oberta
a tots els estudiants de Menorca i d'Eivissa i Formentera, siguin
o no siguin estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

En aquests aspectes hem fet una oferta tant al Consell
Insular de Menorca com al Consell Insular d'Eivissa, el curs 97-
98 es començaria amb magisteri, ensenyament d'educació
infantil, l'octubre començarien aquestes classes i en aquests
moments es fan esforços d'inversió, tant de material, primer
diguem de rehabilitació dels edificis i per la nostra part tant de
l'adquisició de material, com preparació de tot el que és el
material mutimedia i audiovisual que es pugui completar, a part
de la bibliografia i també de les infraestructures de noves
tecnologies que es posaran en marxa.

En el curs 98-99 es mantendria el primer curs i segon curs
de magisteri, es començaria amb el primer curs
d'empresarials, i el curs 99-2.000 es mantendrien aquests
estudis més un tercer que a Menorca se'ns ha parlat d'algun
tipus d'enginyeria, i a Eivissa seria una cosa entorn del dret,
aquesta seria un poc la seva petició.

En el cas particular d'Eivissa també hem de contemplar
l'adscripció del que és l'escola de Turisme, de fet Turisme
ja és ara un estudi reglat pel Mateix ministeri i, per tant, s'ha
d'encabir dins de la universitat, però això es farà mitjançant
les fórmules establertes d'aquesta adscripció. I dir que en el
pressupost del 1997 s'ha contemplat una partida de 107
milions de pessetes per dur endavant aquesta extensió
universitària.

Finalment, per acabar aquesta primera part, parlar un poc
d'aquesta (...) que dèiem, d'on veníem i cap on anàvem,
nosaltres som conscients que veníem d'uns finals de gestió
que havia entrar dins una crisi, una crisi que era interna però
també havia traspuat als mitjans de comunicació, per tant
era un tipus de situació un tant difícil de gestionar, hem
intentat des de l'equip de govern fer feina per aconseguir el
màxim consens, però, com he explicat abans, és molt
complicat intentar aconseguir el consens dins aquest
entramat d'estructures col•legiades que tenim a la
universitat. Hem volgut racionalitzar els problemes, hem
volgut fer feina amb dades objectives, hem volgut defugir
un poc de les pressions, bé fossin individuals, bé fossin de
grups més o manco establerts i hem fet feina pensant que la
universitat era un projecte per a tots els habitants d'aquestes
illes i no per a diferents grups o per a diferents interessos.

Crec que és important fer un petit repàs de quin és el
pressupost en què en aquests moments ens movem. Un
pressupost que, com he dit abans, ha pogut ser expansiu
gràcies a aquesta transferència que s'ha rebut, però que s'han
de continuar mantenint un poc aquests paràmetres de (...).
El pressupost és de 4.500 milions de pessetes, dels quals
3.746 és el que se'n diu la nominativa, 557 milions són
inversions que es podran fer per corregir (...) i queda una
inversió (...) no contemplada al pressupost de 197 milions
de pessetes que això és quelcom que la Conselleria
d'Educació s'ha retingut per fer aquestes inversions
plurianuals (...). Amb aquest increment de la nominativa i
amb aquest increment d'aquesta inversió també nominativa,
hem pogut dibuixar un pressupost que ha significat un
creixement, jo diria un creixement mesurat del que han estat
les despeses de personal, 8'4%, hem pogut augmentar la
despesa corrent per eliminar aquest dèficit històric amb una
xifra important que és quasi el 40%, hem pogut fer una
aplicació d'aquesta inversió nominativa i hem pogut fer una
sèrie d'actuacions sobretot en infraestructures amb una
aportació pròpia de la UIB de 153 milions de pessetes i hem
intentat incentivar un creixement de l'activitat investigadora
dins del mateix campus, un creixement del 114% respecte
de l'any passat.
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També per intentar incentivar la qualitat docent i per
intentar millorar els recursos tant de deganats com d'escoles
s'ha pogut fer un esforç de repartir 120 milions de pessetes
aquest any i fer una transferència directa sobre aquesta millora
de qualitat, sobre aquesta millora que reben directament els
alumnes, de 35 milions de pessetes. Nosaltres pensam que amb
aquest exercici no corregim tots els dèficits que tenim a la
universitat, però sí que ha estat un bon punt com per poder fer
una espècie de catarsi. Aquest pressupost del 97 ens ha obert les
portes per poder mantenir una activitat de més qualitat que
abans, però, com deia, serà important que el mateix govern,
possiblement, aquesta cambra, vagi prenent decisions sobre
dotar més o no la universitat dependent de quins siguin els
objectius polítics i socials que tenguin en el moment tant el
partit governant com els diferents partits que integren aquesta
cambra.

Per passar ja a la segona part, on volíem fer una miqueta
d'anàlisi i prospectiva per a la UIB del demà, i com que veig
que el temps passa inexorablement, intentaré fer un resum,
encara més, del que tenia previst sobre aquest apartat. Jo
voldria emmarcar en el primer apartat sobre preguntes bàsiques
sobre la universitat, que són unes preguntes que nosaltres ens
feim a la universitat, però que sabem que no només les hem de
respondre els universitaris, sinó que ha de ser una resposta
bastant més col•legiada i nosaltres celebraríem realment (...),
institucions, col•lectivitats a la universitat també diguessin la
seva sobre aquestes preguntes, preguntes que nosaltres ens feim
més, com vol la societat de les Illes Balears que sigui la
universitat del futur, quin model d'universitat prefereix, un
model en el qual alguns estudis es trobin massificats com ara o
intentar diversificar l'oferta per tal que hi hagi menys
massificació i es pugui donar aquesta igualtat d'oportunitats
també als al•lots d'aquestes illes; si la societat balear vol primar
la recerca sobre la docència, la docència sobre la recerca o vol
realment un model més o menys equilibrat on aquesta
imbrincació docència-recerca realment es complementen per
anar aconseguint aquests paràmetres de qualitat que tots volem.

També si la nostra universitat, nosaltres creim que sí, ha
d'apostar o no per la utilització de les noves tecnologies com
una eina pedagògica, no només per donar cobertura al que
poden ser les extensions universitàries, sinó també a la pròpia
oferta educativa que pugui fer aquí a Mallorca, bé sigui al
mateix campus, bé sigui també a la part forana. En definitiva,
la pregunta que jo crec que hauríem de respondre entre tots és,
quina és la missió de la UIB en una societat balear immersa ja
en les coordenades del segle XXI? 

Per poder donar o, com a mínim, per poder orientar aquestes
respostes, intentarem donar algunes dades que, com a
mínim, puguin servir per a la reflexió. Primer, la primera
dada que volíem donar és quina és la inversió del PIB (...)
d'algunes regions mediterrànies que ens són properes i que
a més a més ens són consemblants quant a renda per càpita.
En principi, nosaltres tenim tres regions d'Itàlia, amb un
128% d'escreix sobre aquest PIB per càpita, i a Espanya
tenim les Illes Balears on tenim aquest 100'3% fins i tot per
damunt d'aquesta regió francesa de la provençal (...). Però
aquestes regions ens demostren un denominador comú que
és cert que tenim aquesta (...) econòmica, però també és cert
que tenen una inversió important sobre el que és el sistema
educatiu de les seves pròpies comunitats o regions. Això
demostra que hem denominat aquest (...) de capital humà
(...), jo crec que aquesta és una dada que fos tema de
reflexió, de tal forma que a Espanya (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

.... perquè quedi enregistrat ...

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

Perdoni, això de les noves tecnologies, s'ha de saber
emprar.

Vegem que a Espanya, si ens miram la franja de la
població activa en aquest moment, entre els 25 i els 64 anys,
vegem que a Espanya hi ha 11 homes amb titulació
universitària, i 9'20 dones; la mitjana de la Comunitat
Econòmica Europea és de 16 i 14, bastant més per damunt
de nosaltres; i la mitjana de la OCD és de 20 i de 17; i si
miram encara, ja no només respecte d'Espanya, sinó de les
Illes Balears, sorprenentment, tot i que som aquesta regió
amb renda per càpita més elevada, tenim aquesta forquilla
de 9'30 per la part dels homes i 7'5 per part de les dones.
Aquesta seria la població dels 25 als 64 anys, la població
que en aquest moment és activa, però si ens fixam un poc en
la generació dels 25 als 34 anys, mantenim un poc aquest
baix nivell d'estoc de capital que (...) Per exemple estam a
10, comparat amb 14, 17 i 21 respecte dels assumptes
exteriors, per part dels homes; i estam a 12'90, aquí les
dones, ja es veu a la universitat que són majoria, són 12'90,
però encara està per sota del 17'10, del 18 i del 22,
respectivament d'Espanya, de la Comunitat Econòmica
Europea i de l'OCD. Jo cec que això són unes dades que ens
han de fer reflexionar sobre quina ha de ser aquesta
universitat del futur, sobretot sabent que som a una
comunitat que té uns recursos també per damunt del que són
els recursos de la mitjana.
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Això ho enllaçaré amb aquest epígraf que havíem dit
respecte de pressupost i respecte del finançament, podem veure
aquesta gràfica que ens dóna un poc quina ha estat la
transferència corrent de l'administració educativa per alumnes
a la UIB. Faig aquesta gràfica amb el valor actual de cada any
del que s'estava donant. Crec que aquí, la lectura important a fer
és veure que hi havia aquest cim el 92, això és fruit que hi havia
una forta inversió en el sistema educatiu a nivell d'universitats,
i aquí, les Illes Balears també cavalcava damunt aquesta ona
inversora en el que era educació superior, i a partir del 92 hi ha
una davallada important sobre aquesta transferència de
l'administració educativa, que en aquell moment era
l'administració de Madrid, cap a les Illes Balears. I nosaltres
lamentam, ho he de dir aquí, davant vostès, que per part dels
gestors de la universitat tampoc no hi havia una actitud
reclamant per intentar que això no fos una gràfica en aquell
moment descendent, sinó com a mínim que fos una gràfica
estabilitzada; i aleshores, és a partir del 96 i ara el 97 quan
realment hi ha hagut aquesta pujada, per intentar, si vostès s'hi
fixen, quasi quasi equiparar-nos a la inversió, a la transferència
que hi havia respecte de l'educació superior a les Illes Balears.
Per tant, el 97 recuperam els nivells del 92. Però aquesta gràfica
possiblement té més valor si la contemplam amb aquests valors
corregits amb el que ha estat l'increment de l'IPC, veim que la
transferència corrent de l'administració educativa per alumne a
les Illes Balears ha anat decreixent de forma, jo diria
impressionant a partir del 92 i també, com ara veim, el 96 ens
posam per davall del que era la inversió fins i tot de l'any 97, és
a dir, ens falta un bon tros per intentar recuperar el que és una
inversió, el que és una transferència corrent ja no només de la
mitjana de l'Estat espanyol, de les nostres universitats, sinó per
recuperar el nivell del 87, ja no era el màxim del 92, sinó del
87.

Una altra gràfica per despertar-nos les consciències és
aquesta que ens parla del percentatge del PIB que s'inverteix en
universitats per comunitats autònomes, per veure com estam. Si
ens fixam en aquest gràfic, veim que a Balears estàvem entorn
del 0'15% del PIB, mentre que la mitjana a nivell d'Espanya
estava al voltant del 50%, estàvem bastant malament, però si
ens miram el 97 veim que hem recuperat quatre centèsimes,
hem passat del 0'15% al 0'19%, però encara som molt lluny
d'aquesta mitjana a nivell de l'estat espanyol, d'aquest 0'5, però
és que no és això, és que estam per davall de totes les altres
comunitats, no n'hi ha cap que estigui més baixa que la nostra,
estam per davall de Castella-La Manxa, estam per davall
d'Extremadura, per davall de Navarra i per davall, pràcticament,
de moltes comunitats que realment tenen menys potencialitats,
com a mínim, respecte d'aquest PIB. Val a dir, quan parlam
d'aquesta inversió en universitats estam comptant amb la part
que faria referència a la docència, amb la part que faria
referència a aquestes quantitats nominatives que dèiem, i també
amb la part d'investigació.

Però és que si ens fixam en les inversions que s'han pogut
fer en I+D tornam tenir una altra gràfica que no ens
afavoreix gens ni mica, mentre a Espanya es dedicava el
0'9% del PIB en investigació, aquí, a Balears, s'hi dedica el
0'1%, just s'hi dedica aquest 0'1%, realment nosaltres tenim
esperança que aquesta nova llei de la ciència i tecnologia
del Govern balear incrementi aquesta dedicació a I+D, no
només a la universitat, nosaltres no només reclamam més
investigació i desenvolupament per a la universitat, sinó que
reclamam més investigació i desenvolupament per a les
mateixes empreses, perquè estam segurs que si a les
empreses hi ha política, hi ha actuació, hi ha activitat d'I+D,
això també vindrà en forma d'activitat d'I+D a la nostra
universitat.

He hagut de passar molt ràpidament tota aquesta part
d'investigació, tota aquesta part de pressupost, però com a
mínim sí que vull deixar un poc el missatge que, tot i que en
assolir una bona transferència en matèria educativa
universitària, com a mínim, som molt lluny del que podríem
considerar una universitat de la mitjana de l'Estat espanyol,
i si ja pensam a comparar-nos amb la mitjana de l'OCD, ja
no és que estiguem junts, sinó que quasi quasi ens sembla
inabastable, tenint en compte que, segons les dades, les Illes
Balears aporten en aquest moment els 2 bilions de pessetes
al PIB, si nosaltres poguéssim ja no assolir aquest 0'9% que
hi ha de mitjana a l'Estat espanyol, sinó només el 0'5%,
realment tendríem una inversió important sobre el que és la
universitat.

Respecte del que és la qualitat, que hem dit que volíem
que fos un eix important de la nostra activitat acadèmica,
dir-los que en aquest moment es fa un esforç molt
considerable per intentar determinar els paràmetres que
realment han de marcar aquesta qualitat, i m'agradaria
també aprofitar aquest anunci de paràgraf, per dir que la
qualitat a la nostra universitat no és dolenta, jo crec que de
vegades pecam un poc per pensar que el nostre és dolent i
el de fora és millor, acabam de fer unes enquestes que han
contestat més d'11.500 estudiants durant els primer
quadrimestre del curs 96-97, i he de dir-los que a preguntes
sobre si la capacitació del professor davant la matèria que
explica o si la forma d'arribar a l'estudiant, semblava
adequada o no, en aquests moments la mitjana, sempre són
mitjanes, la mitjana diríem que és més amunt del notable,
podríem dir que està en l'ordre del 7'8 sobre 10, fins i tot a
nosaltres ens ha sorprès, perquè a un li sonen un poc les
campanes de dir que s'ha d'augmentar molt la qualitat, que
aquí hi ha molt d'absentisme, jo voldria demanar, fer un
prec, i ja el faré als professors de la nostra universitat, que
hem de ser molt més responsables, però jo voldria fer un
prec, i és que no mesurem una col•lectivitat professional en
aquest moment, com poden ser els professors universitaris
perquè hi hagi l'absentisme, l'absolutisme, el "passotisme"
d'uns quants que malmeten la feina de molts, jo crec que
aquestes estadístiques, com a mínim, demostren que la gran
majoria de professors, de professionals de la nostra
universitat en aquest moment, dóna una nivell prou
satisfactori dins del model d'universitat que tenim en
aquests moments.
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Quant parlam de qualitat, hem de parlar d'intentar no tenir
les aules tan massificades, hem d'intentar parlar de tenir un
personal d'administració i serveis més formats, hem d'incidir en
això, hem de pensar també a tenir uns alumnes més ben
preparats per assumir l'ensenyament universitari, vull traslladar
aquí una reflexió que sortia ahir a un mitjà de comunicació, els
alumnes que van repetint i van repetint i van repetint mengen
més del 50% del pressupost de la universitat, és un punt de
reflexió, per tant si volem qualitat també hem de voler que els
estudiants es vulguin implicar en aquesta qualitat i aleshores
assumir què és el que vol dir aquest ensenyament superior, i
avui en dia, dins el que és nostre marc, el consell d'universitats
al qual assistim, es fa molta força sobre l'ensenyament pràctic,
hem d'intentar cada vegada més donar més pràctiques, més
elements de realitat al que són els estudis, s'ha de fer un fort
esforç sobre les bases teòriques, però que l'alumne, cada cop
més tengui aquesta vessant pràctica per intentar coordinar cada
vegada més el que és un perfil acadèmic amb el que serà
després un perfil professional que també és el que ens demana
la mateixa societat. Això vol dir que hem d'intentar ofertar més
assignatures de caire pràctic, per tant més optativitat dins els
nostres plans d'estudis, i aquest és un esforç al qual hi estam
dedicats amb tot entusiasme, de fet vàrem elaborar aquest
document de plantilles que jo crec que ha estat model per a
moltes altres universitats, on es contempla aquesta optativitat,
on es contempla que realment l'estudiant pugui tenir, en aquest
moment, el cent per cent d'optativitat finançada per la
universitat i dins les recomanacions del mateix consell
d'universitats pugui arribar a tenir 2 a 1, és a dir que cada crèdit
que ha d'escollir dins l'optativitat global pugui tenir una oferta
de 2.

També és important millorar els materials a què puguin tenir
accés els estudiants i, sobretot, és molt important en aquests
moments que la universitat es preocupi de tenir, ja no només
biblioteques, biblioteques especialitzades de consulta, per a
alumnes, sinó bastants sales d'estudis, avui l'estudiant ens
demana poder estudiar al campus, vol ser allà, fins i tot vol
menjar la pizza a les 8 del vespre, perquè això no l'entretén, i
vol estudiar, i crec que és una oferta amb la qual hem de ser
receptiu, i que en aquest moment la universitat ha de trobar
llocs on es puguin reunir realment per fer aquesta activitat
d'estudi i de seguiment, sobretot també si pensam que estam en
un disseny de plans d'estudis on no es pot encabir tota l'activitat
acadèmica en una franja horària compacte, de 8 a 3 o de 8 a
2'30, sinó que normalment hauran d'agafar assignatures
saltejades durant tot el dia.

Bé, no els cansaré més, en tot cas tendrem temps per
intentar el debat, però no vull acabar sense passar una
transparència sobre les línies estratègiques que nosaltres
consideram bàsiques de la universitat i jo crec que es dedueixen
d'aquesta presentació que més o menys estic acabant.

Les línies estratègiques bàsiques de la UIB que jo crec
que haurien de ser aquest començament del pla estratègic
que volem iniciar a la universitat, que ja estam iniciant a la
universitat, és que volem remarcar i esperonar la universitat
com una institució d'alt nivell en la docència i el que això
pugui implicar; que volem assolir un nivell destacat tant en
el que és la recerca bàsica, com ser competitius en la recerca
aplicada, com deia abans, crec que és important que en
aquestes illes es faci un esforç en el que és la inversió en
I+D, no només a la universitat, en el teixit de les empreses,
com deia abans, també això redundaria en la universitat,
però jo crec que hem d'assumir una miqueta en el que són
els paràmetres d'avui en dia, que una societat que no està
formada, que no investiga, que no produeix els seus propis
productes, finalment és abocada a la subsidiareitat i
aleshores l'úni que fa és un paper de recerca bàsica. Per tant,
potenciem molt la competitivitat en la investigació, com
deia abans, aquesta nova llei crec que pot ser un bon punt,
aquesta llei incita a la participació concertada d'empreses,
universitats, institucions, probablement aquesta incitació
encara és massa forta, demanar el 30% a una empresa per
poder dur a terme alguns tipus de projectes, potser és un gra
massa tenint en compte el tamany de les empreses de la
nostra comunitat, però sí, com a mínim, té aquest
component d'intentar que les empreses vagin consorciant-se
a la universitat per poder fer aquest tipus de recerca.

Ens agradaria, això és complicat, gaudir d'una
organització que sigui àgil i flexible, per tal que ens puguem
adaptar de forma dinàmica a les demandes socials i disposar
d'un finançament adequat, quan deim un finançament
adequat no voldria caure en l'error que sembla que el rector
té l'obligació, sigui quin sigui el fòrum, de dir que est`pa
mal finançat, ho dirà perquè hi està, però el problema no és
dir que estic mal finançat, el problema és rompre la
dinàmica que sembla que cada any haurem de negociar de
què viurem, nosaltres més preferiríem, i això és una línia
important del pla estratègic, preferiríem tenir un pla de
finançament, marcar uns paràmetres, i això són
possiblement vostès, senyories, qui ho han de fer, quins
paràmetres volem d'aquesta universitat, hi ha una forma de
comptabilitzar-los, i un cop això fet, sabríem exactament
amb el model d'universitat que tenim, quin tipus de
disponibilitats tendrem cada any, i això també seria una
forma d'estalviar-nos moltes d'aquestes negociacions
complicades que sembla que un demana més del que li
volen donar, i finalment sempre s'ha d'imposar un cert
acord, perquè la universitat no és quelcom que es pugui
tancar avui per obrir al cap de quinze dies.
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Evidentment, volem connectar la universitat amb la societat
que ens envolta, això mai no seran prou els esforços, i nosaltres
voldríem que la universitat fos una institució estimada pel
pobre de les Illes Balears i que realment la sentís com quelcom
més seu, de vegades pensam que el fet d'estar a la carretera de
Valldemossa, al quilòmetre 7'5, ens dóna un cert trencament
amb el que és la societat, com a mínim la part més gran de la
societat, nosaltres volem aquesta connexió, volem que venguin
a la societat, ens demanin, ens proposin, volem que els
empresaris ens venguin a veure, feim les jornades de portes
obertes perquè els alumnes, sigui quin sigui el seu nivell,
puguin conèixer la universitat, ara farem també unes jornades
d'informació per connectar més amb l'ensenyament secundari,
per no estar aïllats, no romandre en aquesta torre de marfil on
moltes vegades volíem situar la universitat, però per connectar
la universitat amb aquesta societat, jo crec que és un esforç que
hem de fer entre tots, i un esforç també molt important de
vostès, senyories, d'intentar-lo impulsar. Pensam que nosaltres
tenim una bona universitat i que encara podem fer-la molt
millor, perquè, creguin-me, amb els recursos que hem tingut
que han estat escassos, hem fet un bon paper tant en la
docència, i sobretot també, en la investigació, moltes vegades
amb l'esforç personal dels professors i dels investigadors. I
evidentment, el fet de voler connectar amb aquesta societat no
ens pot només fer pensar que estam tot el dia mirant-nos el
melic, sinó que el que hem de fer és també potenciar aquesta
internacionalització de la universitat, tant el que són programes
d'intercanvi d'alumnes, intercanvi, fins i tot de personal de
gestió, com l'intercanvi de professors i tota aquesta
col•laboració que hi ha en aquest moment amb tot el que són
xarxes de grups de recerca capdavanteres arreu del món, diria,
però en aquest moment, particularment, d'Europa.

Tenia un epíleg que els estalviaré, perquè m'he passat molt
del temps que els pensava dedicar, però m'agradaria acabar,
perquè crec que sintetitza un poc el sentiment, evidentment del
rector que els parla, però també, estic segur, dels meus
companys del consell executiu, el sentiment que tenim quan
miram casa nostra, aquesta universitat, i volia acabar amb
aquestes paraules manllevades del nostre insigne Josep Maria
Llompart, amb les quals vaig acabar el discurs d'obertura del
curs 96-97, i deia que "el futur depèn de nosaltres, l'hem de
construir pedra a pedra i passa a passa des del present, de
nosaltres depèn que el pervindre acadèmic i cultural de la vida
o de la nostra universitat i, per extensió, del nostre país, sigui
brillant o sigui penós".

En efecte, com deia l'insigne poeta, depèn de nosaltres, no
ho dubtin, de tots, i en particular també de vostès. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabada l'exposició del Magnífic i
Excel•lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears, Sr.
Llorenç Huguet i Rotger, i d'acord amb el Reglament del
Parlament, saben tots els grups parlamentaris que es pot
suspendre la sessió per un temps de 45 minuts. M'agradaria
saber si els diferents grups tenen propostes.

Sí, d'acord. Doncs se suspèn la sessió per un temps de cinc
minuts. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats. Recomençam la
sessió. Procedirem al torn de formulació de preguntes o
observacions referides al tema objecte de debat per part dels
grups parlamentaris.

Grups que hi vulguin intervenir? Per part del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, té la
paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi, he d'agrair al Sr.
Magnífic Rector de la Universitat de les Illes Balears la seva
presència i a tot l'equip directiu que l'acompanya, també, per
venir-nos a explicar en aquesta primera relació que tenim
Parlament-Universitat els seus punts de vista sobre el
moment en què ens trobam. Si em deixa parafrasejar un
final d'una pel•lícula famosa,  esper que açò sigui l'inici
d'una llarga amistat.

És normal que en aquest primer encontre que ens trobam
hàgim de parlar una mica de la universitat anterior, perquè
el fet que fos competència d'una altra institució, no de la
nostra, no vol dir que des de la nostra institució o des dels
grups que la representam no en féssim un seguiment i
motivés un interès el que passava i el que era la universitat
o el que pot ser, però no hi ha dubte també que des del
moment en què la Universitat passa a ser de competència
autonòmica hi ha una major implicació nostra, com a grups
que representam en comú la població de les Illes Balears. I
li he de dir que al final de la seva intervenció m'ha semblat
que ha fet una pregunta pessimista, i jo li he de dir que sí
que crec que la Universitat és estimada per la societat, és
una universitat que té vint anys i és normal que una
institució necessiti anys per arrelar-se, per consolidar-se
socialment, però, des del punt de vista personal i col•lectiu,
jo crec que hi ha una estima de la societat de les Illes
Balears cap a la nostra universitat, no posaria en dubte que
en falta una major coneixença, és clar que sí, com tot, però
que, en aquest sentit, no passi ànsia, que és així.

Aquesta universitat arriba... Hem de rallar un poc del
final de les competències que han arribat... Un procés final
de transferència de competències una mica  sui generis dins
una campanya electoral, dins una... Abans de continuar, li
vull fer també un prec, que em disculpi, perquè encara no
conec allà on acaben les competències del Parlament, les de
la Comunitat Autònoma, allà on són competències
universitàries, competències del Govern central, i a la millor
amb alguna opinió, perquè no seran preguntes, sinó opinions
o consideracions, vaig d'un lloc a l'altre, sense voler, perquè
encara no ens situa molt bé cada un al seu lloc.

El final,  tots ens vam alegrar del final de les
negociacions, sembla que la dotació econòmica amb què
venia, que no era la desitjada, perquè tots en desitjàvem
més, va ser una dotació correcta, fins i tot una dotació que
coincidia amb les previsions, peticions o estudis que hagués
fet la pròpia universitat, i que, per tant, semblava que ens
situàvem en un començament correcte, però que també tots
en fèiem la mateixa valoració, tant la Universitat com
nosaltres, que el finançament amb què han vingut aquestes
competències implicarà que, no d'aquí a molta estona, no
serà llarg, tant per al manteniment de les inversions que es
facin com per a la pròpia dinàmica de creixement lògic
d'una universitat jove, que és de la Comunitat Autònoma i
(...) una major implicació, i jo crec correcte que vostè
plantegi aquestes necessitats en el Parlament perquè en
siguem conscients.
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També, açò ens arriba situats en l'ensenyament universitari
a Balears i a Espanya. Vostè també ens ha ofert en aquesta lliçó
magistral una situació que ens ha donat, amb les estadístiques
que ens ha presentat, ens ho situat molt correctament, Espanya
és un índex molt per davall de la mitjana europea, molt per
davall d'altres països del mateix entorn, i no hi ha dubte que açò
implica també moltes de les problemàtiques amb què ens
trobam a les Illes Balears. Lògicament, no era una de les
condicions del pacte de convergència del Tractat de Maastricht,
hagués estat una de les condicions a assolir, segurament ja
estaria complida, però no va ser així, dissortadament, i encara
la tenim com a deficitària.

També, si relacionam la nostra universitat o la situació a els
Illes Balears respecte de la resta de comunitats autònomes, de
la mitjana estatal, lògicament, també les xifres, les
comparacions, són totes negatives quant a ratios professors-
alumnes, despeses per alumne, despeses per inversions, oferta
d'estudis, tota una sèrie de qüestions que són negatives i que,
lògicament, és correcte que es plantegin perquè és un dels
problemes que haurem, des de la Comunitat Autònoma, el
Govern balear, amb la seva responsabilitat i el Parlament, amb
la pròpia, d'intentar solucionar. I tampoc no m'ha sorprès,
perquè el coneixíem, si hem rallat d'Espanya respecte d'Europa
i d'Illes Balears respecte d'Espanya, si relacionam illes de
Menorca i d'Eivissa respecte de Mallorca, les xifres que ens ha
donat, que eren més o manco conegudes, encara també és una
altra situació de greuge comparatiu, de marginació molt greu,
no només ho dic coma menorquí, com una persona que viu a les
illes exteriors i que comprèn el problema des d'aqeusta manera,
sinó també perquè és una situació greu que hi hagi dos nivells
d'indexs universitaris, segons la proximitat o no a la
Universitat. fins i tot, vostè ha fet una menció a la falta
d'odferta d'estudis universitaris, que provoca una migració
exterior, jo li he de dir que també no només és la falta d'estudis
universitaris allò que provoca una migració exterior a
estudiants, també hi ha una tradició, una cultura, d'estudiants
que, tenint oferta universitària a les Illes, elegeixen universitats
de fora. També açò és un altre compromís que nosaltres, entre
tots, hem de tenir, per poder oferir una universitat de garanties,
que la té, però per consolidar-la socialment per..., no per
contrarestar, perquè és lliure, sinó per intentar que la universitat
sigui de les Illes Balears i que  no hi hagi aquest dubte a l'hora
d'elegir on es fan els estudis.

I lògicament, la situació de l'ensenyament universitari és
una situació que no podem desconnectar de l'enseyament
general. Les gràfiques que ens ha mostrat feien una referència
als estudis superiors, però si calculam o miram altres xifres,
altres estadístiques que fan referència a nivell d'escolarització
de majors de 25 anys, a durada mitjana dels estudis elementals,
a nivell d'estudis secundaris i d'estudis de formació
professional, les xifres a la comunitat més rica d'Espanya són
les més pobres, moltes vegades, i açò és una qüestió que afecta
a tot l'ensenyament en general. D'aquí a poc també rebrem les
competències en educació, la que no és universitat, i hi haurem
d tenir en compte aquestes qüestions, i supòs que ens trobarem
amb una problemàtica molt semblant.

I en aquest sentit, aprofitaria per donar una opinió d'una
cosa que vostè no ha exposat  en la seva intervenció, que jo
crec que és un tema que ens hauríem de plantejar, que és la
vinculació entre ensenyament secundari i ensenyament
universitari.

Fa poc  vaig assistir a una conferència a Menorca, no
record el conferenciant, on s'exposava la teoria si a
l'ensenyament secundari s'ensenya, s'hi educa, per a la
universitat o per a la vida, posava en contradicció les dues
coses. Que produïm, futurs alumnes universitaris o futures
persones?, és una teoria, hi ha hagut molta discussió sobre
aquest tema, és un tema que també hauríem de posar a
discussió a l'hora que connectam ensenyament secundari
amb ensenyament universitari.

Una altra qüestió que entra també dins la frontera de
competències entre Govern balear i Universitat, no ho sé
molt bé, és la competència del treballadors de la Universitat,
personal docent i no docent. (...) Esquerra Unida hem de
treure aquest tema també damunt la taula. El problema de
l'homologació salarial, homologar els funcionaris de la
Comunitat Autònoma, que és un problema del Govern
propi, del Govern balear, lògicament. La qüestió de la
precarietat en les contractacions, en una part de les
contractacions, la crea<ció de llocs de treball, s'ha fet un
catàleg de llocs de treball, hi ha hagut queixes pel personal
no docent, administratiu i de serveis, en aquest sentit, i
qüestions d'aqeust tipus, també la relació amb els sindicats
dins la Universitat, que és una relació de cada vegada
millor, en tenim coneixement per part dels sindicats o dels
representants dels treballadors, que és una relació que veuen
en un procés positiu, de la qual cosa ens alegram tots.
Aquestes qüestions, també del propi funcionament laboral
dins la Universitat, lògicament ens motiven un interès.

Una qüestió que serà central durant aquests anys serà
adequar l'oferta d'estudis i els plans d'estudis a les
necessitats de la nostra societat. Vostè ho ha dit. En el
gràfic, hi sortia com un punt destacat. Adequar la
Universitat a una societat fortament terciaritzada, fortament
decantada cap al sector de serveis, un poc, he entès, per
preparar persones que estiguin capacitades per treballar en
n mercat que és fortament competitiu, a mi m'agrada emprar
més la paraula competència que competitiu, per les
connotacions que una cosa i l'altra duen, però aquesta
realitat té una lectura, que és lògica, la universitat ha de
respondre a allò que vol la societat, no pot ser la finalitat de
la universitat crear aturats il•lustres o aturats molt il•lustrats,
perquè açò no és la finalitat de la universitat, ni molt manco,
i amb açò estarem totalment d'acord.
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Però la línia que separa allò que és positiu d'allò que és
negatiu moltes vegades és molt prima, és molt mala de
diferenciar, aquesta línia que separa una qüestió de l'altra, i
sobretot si vinculam aquesta línia amb un poc la línia política,
i perdoni que entri en un altre terme, amb la línia política de l
Govern balear, que ja entra més dins el debat polític que no
dins el debat universitari, però una cosa i l'altra estan
relacionades, ens sembla a nosaltres, i en algun moment poden
xocar aquestes dues fronteres.

Jo crec també que la universitat ha de complir el seu paper,
no l'ha de perdre mai, el seu paper del que són els valors
universals, els valors culturals, els valors humanístics, i molt
més en una societat, tots hi estarem d'acord, que està perdent a
marxes forçades, ràpidament, gran part d'aqeusts valors, i que
la preparació de persones per a la competitivitat ma i del món
no pot fer perdre aquests valors,com grans valors que la
universitat ha de saber defensar, enriquir, millorar i potenciar.
Crec que açò també és un dels punts generals de direcció que
des del nostre grup proposaríem.

Una altra qüestió a què vostè ha fet referència és a les
necessitats. Hi estam totalment d'acord. Ha sortit moltes
vegades a molts mitjans de comunicació el gran llistat de
necessitats d'infraestructura, material, d'edificis,
d'infraestructura, humans, de recursos i investigació. Hi estam
totalment d'acord, i lògicament haurem de respondre, des de la
Comunitat Autònoma, a aquestes necessitats.

Una altra qüestió, ja per acabar, és la qüestió de les
extensions universitàries, és una de les qüestions més recurrents
en els darrers temps, d'opinions que s'han donat sobre aquesta
qüestió, però no és una qüestió nova. Sembla que ja fa vint
anys, quan es va crear la Universitat, ja s'hi començava a rallar
de les extensions universitàries. Per tant, no és una cosa d'ara,
sinó que és una cosa de sempre plantejada.

Jo crec que, sent de Menorca, seria una falta molt grossa que
no m'hi referís, però m'hi referiré en el sentit de desconfiança,
de desconfiança cap a aquesta previsió. Som crítics, i crec que
n'hem de ser, de les mesures que fins ara s'han anunciat,  i no
perquè no considerem que la Universitat no hagi de ser present,
com vostè ha dit, a totes les Illes Balears, la Universitat hi ha de
ser present, a les illes exteriors, i ha de ser molt més del que és
fins ara, amb uns bons serveis administratius, que no sempre
han funcionat, aquests serveis administratius de la Universitat
a l'illa de Menorca, per exemple, amb cursos de postgrau, amb
cursos de majors de 25 anys, de tercer nivell, a la Universitat
oberta, que es va iniciar fa uns anys, més segons la demanda
que no segons la disponibilitat d'horari de professorat, més
segons la demanda que es faci des de cada illa. Qüestions que
es podrien fer que fes que hi hagués una major presència. Les
extensions universitàries tenen perills, vostè ha fet una sèrie de
punts bàsics que garanteixin la virtualitat d'aqeustes extensions,
hi estam totalment d'acord, amb tots els punts que ha dit, però
tenen uns certs perills.

Com que tenc el temps cronometrat per part de la Sra.
Presidenta, no m'h puc allargar, només faré una petita
reflexió, nosaltres pensam que l'experiència universitària no
és només una experiència d'adquirir coneixements, és una
experiència de vida, de formació dins un àmbit universitari.
Les extensions rompen aquesta segona part de l'experiència
universitària, açò és el gran perill, i un altre gran perill és
que a les extensions universitàries es digui que està resolt el
problema de les altres illes, que està resolt, quan només
podrem resoldre parcialment el problema d'alguns alumnes,
d'algunes persones, però que, lògicament no poden abastar
tota la problemàtica. Una altra qüestió, que correspon més
al Govern i també a un sistema nacional de beques, és
permetre amb una suficiència d'ajudes econòmiques la
igualtat de tots els habitants de les Illes Balears, la igualtat
de tots, la mateixa igualtat en l'accés a la universitat, crec
que seria un sistema, per a nosaltres, més positiu, i veurem
l'experiència de les extensions amb ganes, amb interès,
perquè hem de veure què hi passa, no podem fer
suposicions, que aniran malament, ni molt manco, però ho
veurem amb interès perquè sí que hi ha uns certs riscs, hem
de saber que els correm quan les posem en marxa. I moltes
gràcies a tots vostès per la presència i per venir a aquesta
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
Magnífic i Excel•lentíssim Sr. Rector.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat. La veritat és que m'agradarà
escoltar la seva intervenció per poder-la analitzant. M'han
dit que ens regalarien una cinta d'aqeusta sessió. Crec que
hi ha dit coses moltes assenyades i que poden ser punts de
reflexió també dels meus companys del consell executiu.

Jo començaré pel final, perquè és un tema que li
preocupa, a mi també, i segurament als meus companys,
també. Després, en tot cas, entraríem a...

El tema de les extensions universitàries des de la
desconfiança. Jo ho conec bastant, perquè quan es va fer
aquesta experiència de la Universitat oberta a Menorca, va
ser un fracàs, d'alguna forma jo vaig traslladar aquest fracàs
a qui en aquell moment governava la Universitat, i li he de
dir que em sembla que ha sortit una oferta des de Mallorca
per a Menorca i que, les coses, no sé com aquí es duen, que
no funcionen, però aquí encara tenim un objectiu totalment
diferent. Evidentment, partim d'aqeust graó més avall, ens
hem de posar primerament a zero per, després, començar a
guanyar confiança, i això és un punt de partida un poc
diferent del que tenim a Eivissa, perquè no ha tingut aquest
fracàs inicial.
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Jo estic convençut que les extensions universitàries
beneficiaran l'increment d'al•lots que acudiran a la Universitat,
però possiblement és un objectiu que s'assolirà molt a llarg
termini, no en el curs 97-98, en el 98-99, possiblement durant
els primers anys hi haurà una simbiosi entre al•lots que podran
accedir a la universitat per primera vegada i gent que podrà
possibilitar l'oferta (...) universitat com a punt de reciclatge. Per
tant, jo crec que escollir magisteri amb educació infantil respon
a aquesta idea d'intentar començar amb passes que ens duguin
cap a aquest tipus d'èxti, de gent que sigui capaç de fer aquest
primer reciclatge des de Menorca. Per`encara li vull fer una
reflexió més dura que aquesta desconfiança, la vaig fer un dia
parlant amb el Sr. Crespí, si nosaltres fracassem en aquesta
implantació d'extensió universitària en el 97-98, jo crec que
generarem un problema a aquesta comunitat autònoma, però
com que no hi volem fracassar, hi posarem tot el millor que
tenim per anar a l'èxit. I per què dic que serà un problema?
Perquè en el moment que aquesta autonomia universitària,
passades les competències universitàries molt a prop de
l'administrat, que finalment serà un votant, és un element de
debat i de campanya electoral molt més fort que fins i tot
l'element que va poder significar aquest procés de
transferències en el 95. Per tant, si nosaltres, aquest disseny de
l'extensió universitària, el podem amb totes aquestes
característiques, amb aquests objectius, que no siguin de
professors itinerants, d'intentar que aquest nucli de professors
de les illes, no el sabem consolidar, jo crec que tots els partits
polítics estaran sotmesos, quan vagin a Menorca o quan vagin
a Eivissa i Formentera, que els hi diguin què faran vostès de
l'extensió universitària?, i la promesa que en voldran treure, no
segurament (...) però, en general, serà dir no es preocupi, això
és un desastre, aquí muntarem un campus universitari amb cinc
carreres permanents i hi hauran professors, i això serà una
espècie de reclam, i jo crec que serà molt difícil, des de
diferents partits polítics, defugir-ne, o fem una espècie de pacte
de dir que malgrat aquesta decisió correspon als partits de les
Illes, agafem un conveni que no podem traslladar el que és el
mimetisme d'un campus petit a Mallorca, a Menorca o a Eivissa
i Formentera.

Nosaltres jugam un poc amb aquesta contrarellotge, és a dir,
és allò d'apostar al tot o a res, i ara volem apostar al tot, perquè
si no o bé deixam de (...) extensions universitàries i anam per
aquestes vies alternatives, jo crec que són molt bones, i que
s'aconsegueixi tot aquest sistema de beques. De fet, l'únic que
volem aconseguir és cada vegada apropar-nos més a aquesta
igualtat d'oportunitats de partides. Com vostè ha dit, m'ha
agradat molt l'expressió d'illes exteriors, fins i tot m'agrada més
que illes menors, per tant, que des de les illes exteriors també
es pugui tenir aquesta igualtat d'oportunitats. Per tant, jo és que
tenc una mica..., estic tremolant..., per a nosaltres, és un tema
objectiu, però de primer ordre, i jo crec que ha requerit l'esforç
de bona part del consell executiu, però en particular del
vicerector d'ordenació acadèmica, qui pot fer una miqueta més
un apunt, si en té ganes, i del vicerector d'extensió universitària.

A vostè tampoc no li escapa, almenys en el cas de Menorca,
com va néixer aquesta extensió universitària, de la pitjor
manera possible, amb cessàrea, no sé com és. I això ve
també a contribuir a aquesta frustració i a aquesta
desconfiança, és a dir, la tenim ubicada a un lloc, i la creu
que no és el millor lloc,  aleshores, hi havíem de fer unes
inversions i ningú no sabia que les havia de patrocinar, un
edifici que, si no era reformat, no s'hi podia fer res. Tot això
s'ha anat canviant, s'ha anat fent, i jo crec que en aquest
moment podem dir que tant a Menorca hi ha una voluntat
important de conjunció d'idees d'Ajuntament d'Alaior, de
Consell Insular de Menorca, de la Universitat i també del
Govern per intentar a, Can Salord, començar-hi a fer les
feines d'aqeusta extensió universitària, sense que això sigui
excloure possibles ofertes educatives posteriors als altres
(...).

En el cas d'Eivissa i Formentera, també el matís,
possiblement és més clar, ha estat més fàcil, perquè teníem
mot premeditat que seria a l'antiga seu del Consell Insular
d'Eivissa. En aquest moment ja s'hi fan feines de
rehabilitació, i nosaltres tenim aquesta partida
pressupostària per dotar-lo d'equipament (...).

Nosaltres volem fer tot l'esforç perquè sigui un èxit, fins
i tot a llarg termini, però que, com a mínim puguem pujar...
Com a mínim, el primer any puguem pujar aquest primer
graó de la desconfiança, de dir, bé, no ha anat tan malament,
i a veure què pot ser. Nosaltres pensam que si aconseguim
tres, quatre anys de funcionament en aquesta dinamització
de poder canviar d'unes (...) a unes altres, aquesta
bidireccionalitat que hàgim pogut començar a Menorca,
acabar aquí o d'aquí, i acabar a Menorca, a Menorca, a
Eivissa i Formentera. A poc a poc anirem fent aquesta
extensió universitària, que jo crec que tots desitjam. I jo
pens que és ver que els noves tecnologies ens hi ajudaran,
però ho vull desterrar per sempre, no vol dir que a Menorca
es faran les classes per video-conferència, no és aquest el
model, igual que tampoc és el model el de professors que
van i vénen (...). Jo crec que a poc a poc, amb uns recursos
que se'ns vagin assignant per(...) podem anar un poc pujant
aquest increment, estudiant les illes exteriors, i a poc a poc
també ampliar aquesta oferta universitària, que no només és
d'ensenyament reglat, sinó que és una cosa que vostè em
reclama, aquesta presència més activa de la universitat a tot
el que és l'efecte aquest cultural i acadèmic de Menorca i
d'Eivissa i Formentera.

Jo li demanaria..., jo estic content que hagi expressat el
seu escepticisme en aquest..., el coneixia, per tant, no m'ha
estranyat, però el fet que hi hagi gent que sigui crítica amb
aquest aspecte respecte d'aqeusta possibilitat, jo crec que
això encara ens esperona més a dir que hem de fer més
esforç, perquè si va malament, no perquè diguin (...), sinó
que si va malament, realment creim que hi generam un
problema.
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Respecte de competència i competitivitat i garant dels valors
universals, jo estic totalment d'acord amb vostè. És a dir (...)
esforç respecte a inculcar aquests tipus de valors més
importants, que no només sigui la competitivitat o només sigui
pensar en temes de tecnologia i en temes d'última punta de
llança, el que passa és que en aquest moment és que, si estam
parlant que els valors universals vénen via estudis més
humanístics i més de tipus de filosofia i lletres, llavors, la
demanda és més petita, i en aquest moment els estudis que
tenim, que vostès els poden contemplar aquí..., no hi ha més
demanda, estam fins i tot amb una oferta molt semblant, fins i
tot (...) superior a l'oferta d'altres universitats. Les mancances
que tenim, si ens comparam amb altres universitats o si fem una
prospecció més territorial, va ser diferent, però hi tenim dues
mancances evidenciades, una que és en el món de les ciències
de la salut i, d'altra, en el món de les enginyeries. Les altres, si
no ho record malament, estan per sobre, fins i tot, del que és
una oferta educativa des d'universitats més o menys (...). I el
que nosaltres volem és, a través d'aqeust reforçament del que és
el valor afegit cultural que pot oferir la universitat, intentar
entrar en aquests valors culturals més universals.

Jo li voldria recordar, com a mínim, l'esforç que fa la
Universitat en aquest moment per entrar dins tota aquesta
solidaritat amb els països més necessitats. Per un cantó
reclamam la internacionalitat de la universitat en projectes
d'investigació, en intercanvis acadèmics, etc., però no
descuidam un poc aquest ajut, que també crec que, com a
regions més desenvolupades, hem de fer a regions menys
desenvolupades. Hem fet l'esforç del 0,7% de tot el que són
ingressos directes a la Universitat, no de tot el pressupost, del
0,7 dels ingressos directes a la Universitat. Ben aviat s'organitza
aquesta setmana d'ONG. Estam intentat participar en tot el que
són "intercampus" amb (...). Per tant, és una forma de ser garant
d'aqeusts altres valors universals. En tot cas, el que sí que
volem fer és no donar la callada per resposta de les coses que
se'ns puguin demanar, sigui en el camp cultural, sigui en el
camp mediambiental, ecològic o lingüístic, de les coses que
siguin (...) un poc aquesta doble via d'oferta-demanda, és a dir
(...) si en tal cosa, llavors, no he de demanar que, com a rector,
em pronunciï sobre un tema o sobre un altre, hi ha coses que se
m'escapen, i si se m'escapen, no ho faig, però si no se
m'escapen, tampoc tenc cap empatx per fer el que he de fer.

Del tema un poc que ha tocat..., del tema del catàleg de llocs
de treball, de la millora de la relació amb els sindicats, de
l'homologació salarial, aquí, si vol, també li ho podrien (...) un
poc els meus companys, dir-li que tenc una cita demandada al
nou conseller de la Funció Pública per parlar d'aqeusts temes,
i si no ho record malament, em sembla que m'ha donat hora per
a la setmana que ve. En tot cas, és un dels temes que no tenim
descuidats, però en aquest moment el que sí li puc dir és que
amb el pressupost del 97 s'ha fet un esforç també important per
intentar minimitzar aquesta precarització que hi havia en
contractació, és cert que hi era, el que passa és que dins
l'Administració pública és bastant lent poder fer aquests tipus
de contractacions, per tant, nosaltres havíem pensat, amb el
pressupost del 97 i durant el 97, cobrir aquestes..., em sembla
que eren 47 places, de les quals unes eren per evitar aquesta
precarització que hi havia. No sé si el gerent o el vicerector
d'afers econòmics en faran un apunt més.

En tot cas, li agraesc la seva intervenció, i li diré que ens
ajudi com a menorquí també, que a les extensions
universitàries, a poc a poc, facem aquesta pujada del graó,
i que no dubtin en qualsevol moment algun tipus (...) veient
un tema que afecti les extensions universitàries, estam
totalment disposats comentar-lo, jo, personalment, com a
rector, i qualsevol dels membres de l'equip que hi estiguin
implicats. És una extensió que faig també a tots els grups
parlamentaris. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rector. Vol fer ús del torn de rèplica?
Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la
paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Magnífic Sr. Rector,
excel•lentíssims senyors vicerectors. La primera cosa que
crec que s'ha de fer, i ja no seré gens ni mica original, però,
evidentment, no em vull estalviar la referència, és agrair la
seva compareixença davant aquesta Comissió d'educació i
cultura. Jo crec que és important que en el Parlament es
parli de la Universitat de les Illes Balears perquè,
evidentment, és una manera que els mateixos parlamentaris,
la mateixa institució, adquireixin consciència periòdica,
com a mínim, de la importància que té la institució
universitària, i també crec que és important que existeixi,
existeix en aquest moment, una línia directa Parlament-
Universitat de les Illes Balears, representada pel seu equip
dirigent, perquè és una manera d'evitar intermediacions
d'equips de govern, que, evidentment són, en bona lògica,
qui han de tenir les relacions directes amb la Universitat,
però que, lògicament, poden, a vegades, interferir en
aquesta relació, a partir de perspectives ideològiques i
polítiques pròpies, i jo crec que aquest acte d'avui té un alt
valor simbòlic, però a la vegada que té un alt valor simbòlic,
que jo crec que s'ha de ressaltar, també té un alt valor
pràctic, un alt interès pràctic, i possiblement crec que seria
positiu que d'una manera, per ventura sense estipular-ho
formalment, s'establís una certa institucionalització
d'aquestes compareixences del rector i del seu equipo de
govern, si anualment, a fi de fer una repassada a la institució
universitària.
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Fet aquest preàmbul, que bàsicament pretenia, repetesc,
manifestar l'agraïment personal i del nostre grup polític a la
compareixença de l'equip rectoral, a mi m'agradaria fer uns
quants comentaris sobre sis punts concrets que he extret de la
seva informació, bàsicament una perspectiva d'ampliar la meva
particular informació sobre totes aquestes qüestions.

Primerament, el tema de les infraestructures, jo crec que ha
quedat bastant clar a  partir de la seva intervenció, que els 4.500
milions que s'aconseguiren per al traspàs de la Universitat és
una xifra acceptable, interessant, positiva, però que a mitjà
termini, i encara molt m'se a llarg termini, si no s'incrementa,
no acabar resolent els problemes endèmics que té la Universitat
i, sobretot, unes certes ambicions de futur que pugui tenir.
Aleshores, a mi m'agradria saber, i ja he comprovat que el
diagnòstic de les mancances d'infraestructures s'ha fet, també
s'ha fet el diagnòstic de les deficiències, per exemple, que fan
referència a les ratios professor-alumne, a les ratios personal no
docent-alumne, les mancances en infraestructures i en personal,
per dir-ho d'alguna manera, en recursos humans, s'han fet.
Aleshores, a mi m'agradaria saber si estan mínimament
quantificades totes aquestes mancances en infraestructures i en
recursos humans, si hi ha perspectives, en la relació que té
l'equipo de govern amb el Govern de la Comunitat Autònoma,
que a nivell de pressupostos, a nivell de recursos econòmics,
amb una perspectiva d'una sèrie d'anys, es puguin resoldre,i,
fins i tot, si és que s'ha parlat des de l'equipo de govern d'un cert
calendari de realització d'aqeustes intervencions, amb vista
solucionar el tema de les deficiències en infraestructures.
Aquesta seria una primera qüestió; m'agradaria ampliar la
informació que vostè ha donat.

Després hi hauria un segon tema, que és el tema dels nous
estudis, que és un tema del qual jo diria que periòdicament
apareix, i és lògic que aparegui. Aleshores, m'imagin, com és
lògic, que de l'equip rectoral algunes coses ja eren en el seu
programa de presentació a les eleccions. S'ha reflexionat amb
molta freqüència sobre aquest tema dels nous estudis, jo diria
que des de la societat es reflexioni, a vegades, em fa una mica
la sensació que es reflexiona una mica, sense voler ofendre
ningú, d'una manera un poc massa primària, perquè el tema dels
nous estudis jo crec que és prou complex. Per començar, en
parlar de nous estudis, que parlam, d'uns nous estudis que
completen l'oferta d'estudis de la Universitat de les Illes Balears
en relació amb les altres universitats o en relació amb les
mancances de demanda social de noves titulacions, de formació
de la societat en termes absoluts, es tracta d'adaptar-se a les
demandes que en formació, per dir-ho d'alguna manera,
universitària la Universitat pugui tenir o també intentar
introduir nous estudis dins l'oferta que, per ventura, encara
socialment no són exigits però que, en un termini de vint, trenta
anys, o quinze, sí que hi haurà mancança de professionals
d'aqeust tipus. Es tracta, en definitiva, també de plantejar
titulacions que formin ciutadans o que formin, sobretot,
professionals?, les dues coses, prioritzar quines coses en relació
amb les altres. Jo crec que el tema dels nous estudis és delicat,
perquè és evident que quan una universitat crea una titulació,
contracta un professorat, crea un determinat equip humà per
tirar endavant aquella titulació i després allò hi és, evidentment,
desmuntar les coses que hi són és complicat i difícil,
impossible, diria jo, per tant, s'hi ha de pensar molt.  

D'altra banda, quan parlam de determinades coses, que
vostè ara responent al Sr. Portella n'ha fet referència, m'ha
semblat, quan plantejam noves titulacions hem d'intentar
sortir del que poden ser titulacions convencionals, ha sortit
el tema de les Ciències de la Salut, que es tractaria d'anar a
una titulació de medicina convencional o a alguna cosa dins
l'àmbit de les Ciències de la Salut que puguin no ser oferta
per les altres universitats en termes d'oferta convencional?,
és a dir, és una reflexió que repetesc amb molta freqüència,
he llegit coses, n'he parlat, però personalment no em queda
clara i m 'agradaria compartir les seves reflexions a partir de
la informació que vostè ens pugui donar.

Després ha sortit el tema del finançament. M'ha semblat
entendre que fins ara, aquest primer any, s'ha funcionat en
base a la negociació del finançament d'un any i semblava
insinuar-se, en la seva informació, que la perspectiva dels
propers anys pot ser anar negociant el finançament any per
any i vostès semblava que eren partidaris d'un pla de
finançament, a més llarg termini o mitjà termini. Aleshores,
m'agradaria saber quines són les dificultats, quins
impediments hi ha perquè aquest fet que em sembla tan
sensat, tan raonable, (...) de finançament cada cinc anys, per
exemple, pugui tirar-se endavant, un pla de finançament
quinquennal en el qual totes les deficiències queden, més o
manco, cobertes i el creixement imaginable, previsible i
desitjable es contempla pressupostàriament, a veure quins
tipus d'impediments hi ha perquè això sigui possible.

També hi ha un altre tema que és molt important, que és
la investigació. Em sembla, vostè ho ha dit, que segons les
informacions que han sortit sembla que la Universitat de les
Illes Balears, que és una universitat relativament jove i que
no ha estat excessivament ben tractada en termes de
recursos econòmics, ha aconseguit un potencial, fins i tot un
prestigi, notable quant a la seva capacitat de producció de
recerca. Aleshores, m'agradaria saber, partint de la base que
en principi pareix que és certa que la Universitat de les Illes
Balears té un potencial d'investigació important a partir dels
recursos humans que disposa, quines serien les
intervencions que s'haurien de fer o les aportacions que
s'haurien de fer en aquests equips humans perquè
permetessin que la capacitat investigadora de la Universitat
donàs tot el seu fruit?

Després, dues coses molt concretes, una mica
relacionades amb l'àmbit de la investigació. Una primera
seria des de la perspectiva de la gestió de la Universitat del
dia a dia, fins a quin punt, en aquests moments, és fàcil o no
tan fàcil entrar en contacte amb l'empresa, amb el món de
l'empresa privada i intentar convèncer-la, a l'empresa
privada, que s'impliqui amb possibles projectes
d'investigació, que hi aporti recursos, o si més aviat, el món
de l'empresa privada per les característiques que té
l'empresa a les Illes Balears en termes majoritaris, no creu
que el tema de la investigació que pugui generar-se de la
Universitat sigui una cosa pròpia que li afecti en res i, per
tant, en té una actitud distant.
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Una darrera cosa referida a l'àmbit de la investigació seria
una qüestió que és la següent i que, a més a més, hi ha una
referència, hi ha una proximitat geogràfica molt clara respecte
a la Universitat que és el tema del parc Bit. Fins quin punt la
creació del parc Bit pot generar unes perspectives més positives
de cara a la possible tasca i en els impulsos de major recerca de
la Universitat, fins quin punt ja s'han considerat els impactes
que pot tenir la creació d'aquest parc Bit sobre el món
universitari, sobretot en el seu àmbit d'investigació, o si encara
és una línia sobre la qual encara no s'ha començat a treballar.

Hi ha una altra qüestió que és el tema de la Universitat de
les Illes Balears-illes Balears, no només Mallorca. Ja han sortit
referències, jo no parlaré gaire de les extensions universitàries,
la veritat és que no sé tampoc massa coses. Jo crec que el tema
de les extensions universitàries és un tema important, però s'ha
d'anar alerta a no caure, (...) vostè ho ha insinuat, m'ha paregut,
en el fet que la creació de les extensions universitàries respon
més a mecanismes de reivindicació insular enfront de la
Universitat que està instal•lada a Mallorca i, aleshores, podria
no tenir massa justificacions en termes universitaris i més aviat
s'haurien de cercar altres camins per implicar les altres illes en
aquest projecte d'universitat que hauria de ser comú.

Després, m'agradaria dir una cosa, que crec que és
interessant que tots la tenguem present, és que a les Illes
Balears, que són una comunitat autònoma a partir de la
nomenclatura constitucional però que evidentment són un país,
que comparteixen moltes coses però que té una petita
"desgràcia" que és la seva pluriinsularitat que ha generat al llarg
de la història unes grans desconeixences mútues. Jo crec que
són unes desconeixences mútues que gairebé 15 anys després
de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, ara no record
exactament, 12 em sembla, jo crec que encara s'han començat
a solucionar molt poc, aquestes desconeixences mútues. Jo crec
que les Illes Balears continuen estant molt unes girades
d'esquena respecte a les altres. És evident que entre les illes
Balears hi ha moltes coses comunes i compartides, però jo crec
que a cada illa hi ha poca consciència d'aquestes coses comunes
i compartides en relació a les altres illes. Evidentment, jo crec
que la Universitat pot ser un dels instruments importants de
cara a aconseguir que entre les diferents illes Balears hi hagi
una major vertebració en termes culturals de relacions
personals, associatives, cíviques, també polítiques, culturals.
Crec que la Universitat té una gran feina per fer i crec que és un
dels pocs instruments que pot ser percebut com un instrument
de tots i, per tant, no aixequi suspicàcies perilloses que sí que
poden aixecar altres instruments. Evidentment això passa per
moltes mesures, que la Universitat sigui acollidora i receptora
en condicions favorables als estudiants que procedeixen de les
illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, que venir a
Mallorca sigui fàcil en termes econòmics i que hi hagi
mecanismes d'acollida d'aquests estudiants que siguin
gratificadores per ells. Però també és evident que jo crec que la
Universitat s'ha de convertir, no dic que no ho faci, però
probablement encara és insuficient, en una plataforma que
fomenta, que estimula els intercanvis personals, humans que
són molt importants, jo diria que són la base de tot, de tipus
cultural, etc. Crec que és un gran paper que té la Universitat en
aquest aspecte i crec que, en bona mesura, ho pot anar fent
millor que cap altra plataforma o instrument que existeixi a les
Illes Balears.

Finalment, perquè no em vull allargar massa, un tema que
és important, sol sortir d'una manera bastant sistemàtica que
és el tema de la connexió de la Universitat en la societat de
les Illes Balears. Jo crec que és bastant evident que l'actual
equip rectoral, a més ho explicita amb una certa freqüència,
té una voluntat d'arrelament de la Universitat a la realitat del
país, en termes lingüístics, culturals, de societat civil,
d'institucions en els seus termes més amplis. Això
perfectament és compatible amb una vocació d'universalitat,
no hi ha ningú que pugui aspirar a ser universal si no és una
persona, una institució profundament arrelada dins la seva
pròpia realitat. Ser d'enlloc no és ser universal, és ser buit
com una capsa buida. Aleshores, la connexió amb la societat
crec que és molt important. Hi ha una primera constatació
molt evident, si la Universitat de les Illes Balears té, en
aquests moments, uns 14.000 alumnes, hem de partir de la
premissa que aquests 14.000 alumnes són la societat, per
tant, la interrelació és evident que és molt clara.

D'altra banda, ningú pot ignorar com ha estat de positiu
per a les Illes Balears l'existència de la Universitat de les
Illes Balears aquests darrers 20 anys, de cara per exemple a
promoure línies d'autoconeixement. És a dir, si algú és
afeccionat a la historiografia, posem per cas, parlaré de tipus
d'estudis més humanístics, és evident que si ara nosaltres
féssim la bibliografia que s'ha produït aquests darrers 20
anys sobre societat de les illes Balears, és infinitament
superior a la produïda als dos darrers segles. Això és una
cosa que la Universitat ha aportat a aquesta societat. Jo crec
que la Universitat ha de ser un dels grans referents al qual
la societat es miri. Crec que la Universitat hauria de tenir
vocació de lideratge social. Aquest lideratge social hauria
d'estar orientat cap a un nou model de societat i de país,
sense que amb això vulgui introduir que aquest model hagi
d'estar perfilat ideològicament en termes convencionals,
sinó que la Universitat ha de ser una qüestió d'Estat i, per
tant, el model de país que la Universitat ha d'impulsar i
generar també ha de respondre als paràmetres de qüestions
d'Estat, model territorial, model lingüístic o cultural, un
model de la societat formada, culturalitzada, etc. Jo crec que
això, més o manco, s'està fent, encara que crec qued mai es
fa prou. Per exemple, em sembla que seria molt bo que la
Universitat, d'una manera natural, fos, i fos percebuda així
per la societat, com un referent a l'hora de parlar de termes
econòmics, de qüestions de futures planificacions del
sistema educatiu, suposadament han d'arribar les
competències educatives a partir de l'any que ve.
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Una cosa que també és molt important, -malgrat que la Sra.
Presidenta m'avisa que acabi, jo sempre som molt obedient amb
la Sra. Presidenta-, una cosa important que a vegades se sent
dir, jo crec que és un poc veritat, això no és un retret a l'equip
rectoral, sinó que és un retret a la comunitat universitària en
general, que els universitaris participen poc a la vida cultural,
associativa de la societat de les Illes Balears. Jo crec que és
veritat, teatre, concerts, conferències, taules rodones, havent
tants universitaris en aquesta illa, a vegades, n'hi ha massa pocs
en aquests espais. Evidentment, no és culpa de ningú, però sí
que probablement convendria que fos una voluntat dels equips
que gestionin la Universitat, des dels alts nivells que són vostès,
fins als mateixos professors, per intentar promoure, incentivar
mecanismes de participació de l'alumnat de la Universitat de les
Illes Balears a la vida cultural, associativa, en els termes més
amplis que vulguem, de la nostra realitat. Simplement, reiterar
l'agraïment inicial. Purament i simplement he extret de la seva
intervenció una sèrie de temes que m'interessaven a fi que
vostè, en la mesura que pugui, als comenti i jo, d'aquesta
manera, pugui adquirir una mica més d'informació que
complementi la que inicialment havia donat. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr.
Rector.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
La veritat és que jo crec que aprendrem molt en aquesta
compareixença i, com he dit abans, Sr. Diputat, ha de ser l'inici
d'una bona i llarga amistat. De tots els punts que s'han tocat en
podríem parlar molt de temps.

El tema de la infraestructura, 4.500 van bé per avui però no
són prou per demà. Calendari, d'aquests 4.500 del 97, 197
milions són per planificació plurianual, en particular fer el
projecte d'aquest multiaulari, 24.500, i amb una voluntat
assumida per la pròpia conselleria d'iniciar les obres en aquest
any 97. Per tant, podríem parlar d'una data de termini de quasi
al 99. És a dir, al curs 99-2000, possiblement podríem utilitzar
ja aquest multiaulari, paral•lelament necessitaríem evacuar i
rehabilitar el Mateu Orfila que, en aquests moments, està tenint
la gran pressió. Per això la Junta de Govern ha aprovat aquesta
instal•lació prefabricada i esperam que la Conselleria ens doni
el vist i plau perquè si no no sabrem com podem afrontar el
curs 97-98. Més enllà d'aquest calendari, no ho hem fet. En
aquests moments, tant el vicerector de (...) com el gerent es van
reunint periòdicament amb els membres de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports, en particular amb el director
general (...) i supòs que ben aviat es farà aquest calendari
perquè s'haurà de començar a discutir el pressupost del 98. El
que sí es va treure d'aquella primera negociació amb la
Conselleria era una inversió suplementària de 4.000 milions de
pessetes per inversions, suplementària d'aquests 4.500.

Pel que fa als nous estudis, clar, aquí, (...) qüestió amb
la pedra filosofal, la Llei d'autonomia universitària ens dóna
un gran instrument per fer universitats diferenciades, que
cada universitat s'especialitzi amb allò que pot fer millor.
Tots anam amb una idea mimètica d'univesitat, és a dir, la
Universitat de les Illes Balears ha de tenir els mateixos
estudis que la Universitat La Rioja, i si no és la comunitat
que no té aquests estudi, per exemple, Medicina. Però crec
que en aquests moments és el que vol la societat. Nosaltres
tenim l'instrument de títol propi, uns instrument que
nosaltres voldríem utilitzar com universitat, però, clar, un
títol propi per universitat té la validesa que li dóna la pròpia
societat. Aquí li donaran validesa a uns estudis de Turisme
i Hostaleria, (...), jo crec que tenen futur. No ho sé, li deman
què passaria si nosaltres, des de la Universitat, féssim una
Enginyeria Medi Ambiental. La societat, quan tenguéssim
aquest enginyer medi ambiental, l'acceptaria com a tal o no
depenent que és un estudi propi que nosaltres ens hem
inventat, entenent que és important per aquestes illes, o si
no existeix a altres llocs és perquè no és una carrera que
tengui massa sentit. Possiblement aquesta és una aposta que
vostè ens fa i nosaltres l'hem d'agafar i incentivar un poc
aquest debat per anar a veure quines són les coses que ens
diferencien dels altres. Les demandes són molt dirigides.
Les enquestes que es fan als alumnes que estan fent COU
són enquestes sobre preguntes del model universitari actual.
Vostè què estudiaria una carrera o l'altra?, però existent, no
li diuen vostè, en el seu futur, què creu que hauria de fer?.
I al contrari, si vostè es vol dedicar a aquest àmbit, seria
interessant que es preocupés de fer aquesta cosa i l'altra,
això encara no ho feim, però ho haurem de fer si realment
volem que hi hagi cada vegada menys distàncies entre
l'ensenyament secundari i l'ensenyament universitari. Si
resolem aquest problema de rompre aquest mimetisme per
anar cap a la diferenciació, jo crec que serà totalment
compatible fer estudis que formin ciutadans i estudis que
formin professionals i estudis que formin ciutadans-
professionals. Jo crec que (...) per fer el millor  possible.

En aquests moments, quan parlam de nous estudis, aquí
i a fora, ens diuen "fareu Medicina si o no?", primera
pregunta. Quan es diu "fareu Medicina si o no?" vol dir si
farem la facultat clàssica de Medicina, primer, segon, tercer,
quart i cinquè, (...). Aquesta és una pregunta que és difícil
de contestar perquè és el debat així com s'ha (...) en aquests
moments, és el debat que subsisteix. Jo deia, fent aquestes
comparacions, que resulta que tenim mancances en Ciències
de la Salut, Infermeria i tenim mancances en Enginyeria,
quant a la resta (...). Dins una previsió ja parlada amb el
Ministeri, unes demandes que havien sorgit de la
Universitat, parlava d'un calendari fins al 2004, amb les
següents carreres: llicenciatura de Medicina, llicenciat en
Documentació, llicenciat en Ciència i Tecnologia dels
Aliments, llicenciat en Ciències del Medi Ambient i/o en
Ciències del Mar, llicenciat en Ciències Polítiques i de
l'Administració, llicenciat en Belles Arts, diplomat en
Gestió de l'Administració Pública, diplomat en
Biblioteconomia i Documentació, diplomat en Teràpia
Professional, Enginyer en Telecomunicacions II Cicle,
Enginyer Tècnic en So i Imatge, en Telecomunicacions, en
Electrònica i en Aeronavegació. Això era una petició feta
prèviament al Ministeri. El Ministeri no ha donat cap tipus
de resposta, no hi ha cap tipus d'incidència, l'únic que hi ha
en aquests moments és que la d'Enginyer Tècnic en So i
Imatge està concedida però sense dotació. Nosaltres no
podríem començar So i Imatge quan no hi ha (...). Però no
s'ha avançat més en aquests tipus..., si ho feim ara, sí que
podem plantejar, si parlam d'enginyeries, quin tipus
d'enginyeries, per exemple aquesta, Enginyeria Medi
Ambiental, és interessant o no és interessant. Vostès em
diran que depèn del contingut, (...), per tant, quins
continguts faríem nosaltres? Jo crec que si apostéssim, és
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una aposta forta, per aquests títols propis el que faríem seria
rompre aquest mimetisme, anar a la diferenciació. Crec que
nosaltres faríem la nostra pròpia imatge d'universitat,
marcaríem un marc de funcionament d'una universitat moderna.
Si serem capaços de fer-ho, no ho sé dir, si en aquests moments
seríem capaços (...) de dir ens comprometem, contra vent i el
que sigui, a fer aquesta aposta. Com a mínim, sí que la tenim
contemplada i pot ser un punt de reflexió de cara al futur.

El tema de finançament i el pla de finançament, nosaltres el
que demanam (...), també és un poc delicat, sembla que sempre
estam dient "en vull més, en vull més, en vull més", i la
resposta és "per què, per què, per què?", (...) uns calendaris,
unes prioritzacions, sabent que amb aquestes realitzacions
tendrem un tipus de finançament. Això és una cosa que és, més
o menys, fàcil de fer, altres comunitats ho tenen. És cert que
comunitats monouniversitàries encara hi fan feina, no sé si hi
ha massa experiències, però el que sí dóna molta facilitat de
feina i poder fer aquestes planificacions (...) el que sigui tenint
aquest pla de finançament, perquè sinó aquesta idea del fet que
cada any hauràs de negociar..., per exemple nosaltres l'any que
ve haver de negociar, dels 4.500 que hem rebut, què serà
nominatiu? A part que es fa molt pesat és repetir arguments i
dir cada vegada "hem de fer això" i cada vegada supeditar el
que faries a veure si ho tendràs o no ho tendràs, que això també
fa molt mal funcionar i, per tant, sí que demanam aquest pla de
finançament, però vull dir que aquest any ens havien donat un
any de coneixement mutu entre Universitat i conselleria per
anar veient un poc com moderar i com fer el marc de relacions,
diguem-ne, institucionals, i jo podria dir que es va avançant, en
aquest moment, en l'entesa entre l'equip econòmic de la
Universitat i l'equip de direcció de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esports és força transparent, força diàfana, es
demanen les coses, es diu que sí i possiblement el que
demanarem quan entrem a negociar el 98 és ja també fer feina.
De cara al 99 (...) aquest pla de finançament. És que si no jo
crec que és molt difícil de funcionar, no saps mai amb què pots
comptar.

Pel tema d'investigació, si el Sr. President m'ho permet,
donaria la paraula a la vicerectora d'investigacions, que és
un tema com a molt específic i bé que hi ha entrat bastant
profundament i, en particular, respecte de defugir la
pregunta respecte del Parc Bit. Jo en això només diré que el
Parc Bit no ha estat debatut dins la Universitat; el dia que va
venir el President Matas i va fer un encontre amb la Junta de
Govern va ser un dels temes que va tractar però el va tractar
no com a element de debat sinó com a element de dir que
això és el que s'ha de fer i la Universitat en traurà també el
seu rendiment. Jo a nivell personal crec que si es fa el Parc
Bit pot ser positiu per a la Universitat però (...) no és que
només sigui positiu per a la Universitat, sinó si ha de ser
positiu o no per a la societat de les Illes Balears. La primera
pregunta és: el Parc Bit en sí mateix és positiu?, si resulta
que sí, jo dic que serà positiu per a la mateixa Universitat.

El tema de les extensions universitàries, jo estic
totalment d'acord amb vostè, crec que és una plataforma, la
Universitat, que pugui vertebrar aquesta societat
pluriinsular, crec que la Universitat pot ser un d'aquests
projectes que no ens miram d'esquena però tampoc no ens
miram a la cara, per tant jo crec que és un d'aquests poc
projectes que encara poden quedar pluriinsulars i
aglutinadors d'aquest país que reclamam dins aquesta
Espanya de les autonomies, com vostè ha dit, el mot més o
menys oficial. I la plataforma per estimular intercanvis jo
crec que ens ajudarà el fet que tenguem unes extensions
universitàries més o menys assentades, i si tenim aquest
nucli de professors que viuen a la pròpia..., estic segur; per
exemple, el cas de Menorca mateix, jo crec que la
implicació extensió universitària-Institut Menorquí
d'Estudis, que en aquest moment jo crec que és un element
dinamitzador dins la vida cultural de Menorca, és
importantíssim, jo crec que seran dues institucions que es
podran donar suport i faran que siguin més riques totes les
activitats culturals i acadèmiques que es puguin fer a
Menorca. Per tant, aquesta funció de plataforma sí que la
voldrem jugar però estic segur que el fet de les extensions
universitàries ens hi ajudarà.

I el tema de la connexió amb la societat, jo aquesta
reflexió que vostè fa, nosaltres normalment sempre deim
que ens agradaria que la societat s'imbriqués més dins la
Universitat; també és una mica aquesta segona vessant que
vostè acaba de dir. Crec que hauríem de reclamar més
presència dels professionals, dels professors universitaris en
tots aquests sectors de dinamització cultural. Només un petit
exemple: jo record que una cosa que em va cridar molt
l'atenció quan vaig estar dos anys fora d'aquí és que
pràcticament tots els "telediaris" sempre es treia un tema i
al final era un tema de debat a on intervenien sempre
professors universitaris. Això és un tema de fer viu i, en
particular, a vegades veies que era el teu professor el que
parlava, tu estaves d'acord o estaves en contra, i jo crec que
això dins la universitat mateixa generava aquesta espècie de
presència quasi, quasi, una miqueta de doctrina que es pot
anar fent a tots els nivells i, en aquest cas, utilitzant el nivell
dels mitjans de comunicació. 
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Aquesta vocació de lideratge social, la veritat és que sí, jo
crec que diferents membres de l'equip de govern tenim aquesta
vocació de lideratge social però no només és un tema de
voluntat sinó un tema també que et permetin que puguis ser
aquest líder, no a nivell personal sinó a nivell del fet que sigui
la institució que pugui liderar certs aspectes, que jo crec que en
alguns terrenys sí que s'ha fet i s'ha respectat, un poc, la
intervenció de la Universitat. 

Em quedaria aquesta part d'investigació i jo no sé si (...) els
estudis. El vicerector (...) volgués apuntar alguna més, però el
tema d'investigació, per ser tan específic, sí que m'agradaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Rector. Si té interès en què faci una petita exposició,
llavors donaríem la paraula a l'Excel•lentíssim Vicerector
d'investigació, el Sr. Eduard Cesari. Té la paraula.

EL SR. VICERECTOR D'INVESTIGACIÓ (Eduard Cesari
i Aliberc):

Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair-li l'interès pels
temes d'investigació i també el que crec que és una bona
detecció de la situació de la investigació a la nostra universitat.
Com el Rector ha explicat, a vegades pot semblar que la falta
de finançament que hi ha hagut impliqui automàticament que
la recerca que es fa a la Universitat sigui de poca qualitat i crec
que -repetesc que vostè ho ha detectat molt bé- es pot dir amb
rotunditat i amb indicadors objectivables, no és una opinió
personal meva, es pot objectivar fàcilment, la recerca que es fa
a la Universitat és de qualitat i és força competitiva. Per què,
això? Doncs bàsicament, i parl a nivell global, és perquè els
equips d'investigació de la Universitat han estat capaços
d'obtenir recursos externs en quantitat suficient que els ha
permès dur a terme aquesta activitat investigadora competitiva.
Insisteixo que a nivell global un pot fer avui en dia recerca de
qualitat especialment en alguns camps només si hi ha una
aportació de recursos rellevant, si no, no és així.

Quines són fins ara les fonts de finançament?, bàsicament
dues: fons de la Unió Europea i fons del Pla nacional, del dit
Pla nacional estatal d'I+D, si es creu convenient, els hem
aportat com a documentació el recentment editat catàleg de
projectes que es pot distribuir. Per ser breu, en aquest moment
la universitat té uns 35 projectes europeus i una seixantena
llarga de projectes finançats per la nacional d'I+D, a part
d'altres accions contemplades aquí. Jo els convid a fer, per
exemple, una comparació a nivell de projectes europeus, vol dir
que cada deu professors permanents, aproximadament,
corresponen a un projecte europeu, no hi ha cap universitat a
l'Estat que tengui aquesta relació en aquest moment, i si fem
una indicació sobre nombre total de projectes respecte de
personal permanent, a molts casos tenim un factor deu vegades
superior al d'altres universitats espanyoles, que no es
consideren dolentes, per tant jo crec que és una situació
relativament clara.

Passam a la resposta concretes a les seves preguntes o
comentaris, quina és l'aportació que faria falta, que ens fa
falta, evidentment, perquè jo crec que la conclusió que la
recerca a la UIB sigui bona i de qualitat, no vol dir que en
tinguem prou amb el que en aquest moment estam
aconseguint, sempre s'ha de millorar i crec que no hi ha
dubte que ha de ser així, és obvi que la font de finançament
que falta és la que prové de la Comunitat Autònoma, sigui
amb pressuposts propis o a través de fons estructurals. Aquí
s'ha de dir que les Illes Balears, si em permet una expressió
que vostè ha utilitzat, també té una petita desgràcia, i és que
no té accés a fons estructurals, en particular a l'objectiu 1 i
al 2. Sobre el tema objectiu 2 es podria fer algun comentari,
jo crec que mitjançant alguna acció política adequada
s'hagués pogut aconseguir, crec que encara hi seríem a
temps, que el campus de la universitat estigués contemplat
com a objectiu 2, en el sentit que la universitat és una entitat
prou dinamitzadora de l'activitat econòmica global, diguem,
per simplificar d'aquesta manera, només aquest petit
comentari. Però vaja, dit això, és evident que (...) l'aportació
del lloc on no ve fins ara, bàsicament que és del pressupost
o dels fons de la Comunitat Autònoma. I voldria repetir
aquí, com el rector ha fet moltes vegades, que hem donat, jo
crec, prou idees per establir possibilitats o mecanismes de
finançament dins un -diguem-ne- possible pla balear d'I+D,
que esperem que es posi en marxa tan aviat com sigui
possible, si aquest projecte de llei de ciència i
desenvolupament tecnològic tirar envant, cosa que no cal dir
que desitjam intensament.

Per tant, jo crec que aquí no hi ha molts més matisos a
fer. Lamentablement la situació és tan senzilla com aquesta.
Jo no repetiré els indicadors que crec que amb molt d'encert
ha donat el rector, que per exemple el 0,1% del PIB destinat
a I+D a la nostra comunitat, només vull afegir que d'aquest
0,1% el 80% és pes de la Universitat. És a dir, si llevam la
contribució de la Universitat en despesa d'I+D -que també
cal afegir que sempre s'ha fet un esforç, i nosaltres hem
mantingut en el pressupost propi, com també ha explicat el
rector, per aportar recursos que han permès els grups de
recerca de ser competitius de cara a convocatòries externes-
si llevam la contribució de la Universitat a aquest 0,1% sens
dubte quedaria en la següent xifra decimal, i amb una figura
que no aniria més enllà del 2 segurament. Per tant, aquesta
és la situació, que és molt clara i, repeteixo una vegada més,
objectivable.
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Sobre el tema de la relació amb l'empresa, doncs jo crec que
aquí hi ha uns comentaris a fer. Un és -i no és cap excusa- un
tema difícil. La Unió Europea té un problema plantejat, i és que
té -simplificant molt- una producció científica comparable amb
la d'Estats Units i de Japó, i té una transferència de tecnologia
molt més baixa. I és un problema que no és només espanyol, ni
tan sols de les Illes Balears, insisteixo, és un problema de la
Unió Europea. Això no vol dir que, com que és un problema de
molts, nosaltres no fem res. El que es fa és simplement intentar,
quan ve una empresa a demanar servei, donar-li amb
l'exquisidesa màxima de què som capaços; evidentment això
també va lligat a disposar de l'equipament d'alta tecnologia que
puguem tenir, i que doncs, una vegada més, seria possible
incrementar si tinguéssim finançament d'altres fonts que en
aquests moments no tenim; i simplement fer una pedagogia, per
exemple, potenciant com s'ha fet l'oficina de transferència de
resultats d'investigació, obrir portes -com també el rector ha dit-
perquè ens coneguin, i que quan ens coneguin no donem una
mala imatge. És el que intentam fer, i crec que anam en aquest
sentit pel bon camí. També la fundació (...) en aquest sentit és
un ajut.

Cal afegir que en aquest moment la Universitat té grosso
modo un centenar de contractes, en aplicació de l'article 11,
amb diferents entitats, algunes són (...) ecològic, són a vegades
d'estudis, de  tipus socioeconòmic, o cultural, etcètera; però hi
ha una certa implicació (...) jo diria que no despreciable, però
també mai prou satisfactòria; mai podem -jo crec- dir que estam
prou al servei de la societat, que finalment és el que hem de fer.

I jo no he d'afegir gran cosa més al que ha dit el rector sobre
el parc Bit, només afegir també potser que una idea que des de
l'equip de govern s'ha donat per també donar entitat al parc Bit
és la possible creació d'un institut tecnològic, o entitat similar,
que pogués centralitzar d'alguna manera equipament del cost,
que pogués donar servei a les indústries, que pogués donar
servei a altres empreses d'alta tecnologia, que efectivament no
té sentit a una comunitat com la nostra tenir dispers,
simplement per una raó de cost, i això efectivament seria una
sinèrgia entre la pròpia Universitat i l'impuls que sembla que es
vol donar per part del Govern a les activitats d'alta tecnologia.

Tancant un poc, i evidentment insistint, finalment quan
estem discutint o quan ens lamentam que la despesa en I+D és
baixa a la nostra comunitat, no és que sigui un problema de la
Universitat, jo crec que aquest és un problema de tota la
societat, i per tant nosaltres no fem més que en tot cas insistir,
que crec que és el paper que ens toca; però per altra banda cal
remarcar que no és un problema només nostre, sinó que és un
problema general de concepte, o de model, o de directrius, o de
futur, de la nostra societat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicerector, per la seva aportació. Sr.
Diputat, vol fer ús del torn de rèplica? Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Jo també, com els altres diputats, crec que ens
hem de felicitar per aquesta compareixença. Ara bé,
m'agradaria dir-li al rector, per la seva informació, que no
era aquest el desig de determinats grups d'aquesta cambra,
sinó que el que ens hauria agradat -i així va sortir d'un debat
que vàrem tenir- era que s'hagués creat o bé una comissió
específica, o bé una ponència dins aquesta comissió per,
d'una manera menys cerimoniosa, treballar sobre aquest
futur universitari; perquè creim el nostre grup, i crec que els
altres, que aquesta és una comunitat petita, on és necessari
ajuntar esforços i fer tot allò que sigui possible perquè hi
hagi un ampli consens en les vies que iniciem, perquè -com
s'ha dit en un altre tema en què després entraré- els errors
poden ser molt greus. No hi ha alternatives que puguin
corregir aquest error. No tenim aquí tres o quatre
universitats, que si una s'equivoca l'altra l'encobreix. Aquí
només en tenim una, una i petita.

Per tant, atès que el nombre d'alumnes que podem
preveure, tot i que no només hem de pensar en el
creixement vegetatiu de la població universitària, sinó
també una redimensió de determinats estudis que aboquen
els universitaris a un atur, perquè és impossible trobar llocs
de feina, segons el nombre d'estudiants que ho estudien; per
tant jo crec que aquestes decisions s'haurien de discutir dins
aquest parlament, perquè al final aquest parlament fa una
cosa que, sense vulnerar l'autonomia universitària, la veritat
és que vostè coincidirà amb mi, li pot posar moltes traves,
que és aprovar el pressupost. Per tant, amb misèria, poca
autonomia té un.

Per tant, és ver que un perill és que la societat consideri
la Universitat corporativa, i per tant a través d'aquests
mecanismes de participació és com la societat pot percebre
que aquest corporativisme no és tal, sinó que és una visió
des de la pròpia institució, i per això nosaltres som un país
on d'una manera jo crec que molt singular a la pròpia
constitució s'estableix l'autonomia universitària, cosa que no
és molt freqüent en els ordenaments constitucionals, que es
faci aquesta referència. Per això hem volgut que hi hagi
aquest ample debat.
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M'ha resultat curiós quan ha fet l'anàlisi de la LRU, dels
problemes i de les virtualitats. Si hagués substituït la paraula
"Universitat" per la paraula "democràcia", els problemes que la
LRU genera i les virtualitats que té són les virtualitats, els
defectes i els problemes d'una societat democràtica. Les coses
són complicades, les coses s'han de debatre. Hi ha altres models
de democràcia, les democràcies populars, que no tenen aquests
problemes, però jo crec que aquí ningú no optaria per una
fórmula d'aquestes. Per tant -vostè després ho ha dit a una de
les rèpliques- també és ver que no s'ha utilitzat tota la
potencialitat que té la LRU. Jo crec que les societats són molt
conservadores, i és difícil sortir-se del model, de l'esquema que
un té fet, que al final és la reproducció d'allò que va fer quan ell
estava en aquella situació. És a dir, el senyor que és metge avui,
o que és misser, és difícil que s'inventi el seu model
d'universitat, i tracta de reproduir, amb algun matís, el mateix
que ell va suportar. Per tant, aquesta labor de convicció de la
societat, que és possible canviar, i que és necessari canviar, jo
crec que des del Parlament i des de la Universitat és un esforç
que hem de fer.

I una acotació més sobre el referent històric que ha fet:
M'agradaria que hagués dit que aquí la Universitat, em pareix
que va ser l'any 88, va recuperar els seus símbols, que estaven
dipositats a una altra institució, i que per fi tornen a estar allà
on havien d'estar tot el temps.

Entrant ja en els temes concrets: Em preocupa molt el tema
de la investigació. Em preocupa molt perquè, jo no vull ser tan
radical com era Lluís de (...), que deia que els capaços
investiguen i els incapaços ensenyen, però és ver que a vegades
els incapaços, com que no poden investigar, es dediquen molt
a ensenyar i simplement reproduir allò que saben. Per tant, una
universitat que no investiga no és una universitat.

I és cert que aquí hi ha hagut dificultats, és a dir que la
comunitat autònoma, em pareix que amb documents que té la
Universitat, deu ser la que manco doblers dedicava a I+D
durant aquests anys, eren 10 milions constants, i que en realitat
no eren I+D, sinó que eren beques a determinats estudiants
universitaris de postgrau; no era un finançament clar d'equips
d'investigació. I em preocupen dues coses que el Sr. Cesari ha
citat; una jo la tenia apuntada aquí perquè li volia preguntar,
només insistiré: Un és la pèrdua que l'objectiu 2 cobreixi el
campus universitari. A nosaltres, com al Sr. Portella amb
l'extensió de Menorca, sobre el parc Bit ens passa una mica el
mateix que ell, tenim un cert escepticisme sobre aquest parc. I
si a damunt, una ocasió que hi havia de poder incloure la
Universitat dins l'objectiu 2 s'ha perduda, o no s'està fent res
perquè es tengui, crec que es pot perdre una font de
finançament complementari molt important. Per tant, jo crec
que des del Parlament i des de la Universitat hem de lluitar
perquè això es modifiqui, i perquè la Universitat pugui obtenir
aquests recursos que per altres vies i per tots els indicatius
econòmics a vegades tenim dificultats d'obtenir; i aquesta n'era
una.

Respecte de les extensions de Menorca i d'Eivissa, jo crec
que hem caigut en un cert reduccionisme. No són el
problema les extensions de Menorca i d'Eivissa, el problema
és com resolem la igualtat d'oportunitats dels ciutadans de
Menorca i d'Eivissa; i les extensions són una peça més dins
aquesta solució. Per tant, veure que posant unes
determinades extensions a Menorca i a Eivissa ja està tot
cobert, crec que no. A Menorca hi pot haver, amb
dificultats, amb moltes dificultats, uns estudis presencials.
M'ha fet molta gràcia el qualificatiu que ha donat a les
extensions, diu "una presència de manera intel•ligent". És
un qualificatiu que no se m'hauria ocorregut. No sé què vol
dir molt bé. És un metall intel•ligent que recupera la forma,
una aleació d'aquestes; o un és un edifici d'aquests
intel•ligents que ells et resolen els problemes. Però hem de
pensar que de vegades aquests edificis es descontrolen, i bé
les pel•lícules de terror o a les d'humor passen unes coses
divertidíssimes. Hem d'anar alerta amb aquestes solucions
intel•ligents, perquè podem crear una cronovocacionalitat.
És a dir, utilitzant l'enginyeria genètica, haurem de preveure
que els nins nascuts l'any 99 estiguin condicionats
vocacionalment per l'any 2020, quan hagin d'entrar a la
Universitat, el que vulguin fer és allò que es donarà aquell
any a Menorca o a Eivissa.

Jo crec que la Universitat és conscient del problema que
pot generar això. És a dir, "jo volia ser mestre, però
justament quan em toca entrar a la Universitat és quan la
lleven, i en canvi em posen economia". Així,
alternativament, ens farem uns de contents i uns altres de
descontents. Entenc aquest problema gravíssim, per raons
externes a la Universitat, li ha caigut a damunt, i ara ha de
donar unes solucions a un problema que no ha generat ella;
però hem de pensar molt en l'efecte social que pugui tenir
una cosa d'aquestes. Jo crec que la filosofia des de la
Universitat i des del Govern ha de ser "hem de resoldre el
problema de la igualtat d'oportunitats. Com? Uns, els que
siguin, de manera presencial, els altres amb un sistema de
beques, etcètera.

Per tant, jo crec que des d'aquest parlament, i sobretot en
els sis mesos que queden de període no electoral, vull dir
entre que acabam unes eleccions i començam la campanya
següent, aquests sis mesos de racionalitat pura haurien de
transmetre aquest missatge, de no fer que la societat de les
illes menors cregui que tot passa per una extensió
universitària presencial; i que hi ha altres vies de solució, i
que són perfectament admissibles. I en aquest sentit jo
voldria saber quina solució, com es pensa contemplar la
situació de l'Escola de Turisme d'Eivissa. És un realitat que
ja existeix, que jo crec que no es pot ignorar; segurament
existeixen problemes a l'hora d'integrar-la, d'agombolar-la,
d'assumir-la, però és una institució finançada amb doblers
públics, i que per tant jo crec que acord entre institucions,
Consell Insular, Conselleria, no ha de generar un problema
per aprofitar una experiència que de qualque manera ja
existeix.

I respecte també a la investigació, jo voldria dir que
aquestes extensions de Menorca i d'Eivissa haurien de
contemplar també, perquè no han de ser una cosa
pedunculada, i que quedi allà en situació..., la possibilitat
que les persones que treballen allà puguin també fer
investigació, algun tipus d'investigació, perquè si no, el que
tendrem serà unes acadèmies allà, amb un professorat de
segona, professorat que realment no es forma amb el propi
treball de recerca.
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I també ens preocupa, encara que no sigui objecte d'aquesta
compareixença, alguna cosa se n'ha dit aquí, la Llei de la
ciència. Vostè ha dit que aquesta universitat ha de ser destacada
en la recerca bàsica i competitiva en l'aplicada. Nosaltres un
dels defectes que veim a la Llei de la ciència és que la recerca
bàsica es veu poc; per tant hi ha una excessiva incidència en el
desenvolupament, i a més qualificat de tecnològic, és a dir que
s'hi ha ficat encara un adjectiu més, que pareix que tot allò que
no sigui directament aplicable no té objecte gastar-hi doblers.
El fet que sigui  necessària o molt prioritària l'"esponsorització"
també és un altre element que pot posar dificultats a aquestes
expectatives de crear un sistema d'investigació que funcioni en
aquesta comunitat, d'acord amb el nostre producte interior brut,
encara que nosaltres siguem una societat de serveis, i que
realment a vegades les empreses del sector de serveis
difícilment veuen la bondat -cosa que a altres països no
succeeix- d'invertir en investigació, cosa que no passa a Estats
Units, on empreses d'allò més increïble financen altres coses
que no tenen res a veure amb la seva activitat econòmica.
Possiblement a través de la Llei de mecenatge, de la Llei de
fundacions, es pugui estructurar algun sistema, que almanco hi
hagi bonificacions fiscals per a aquestes inversions, i això
podria ser un estímul.

I ja per acabar, abans d'ahir, dia 7 d'abril, un diari de
Barcelona treia una taula de costos de matrícules universitàries
a les universitats del nostre país. Davant la possibilitat que hi
hagués un error, jo he anat a la darrera ordre ministerial de
taxes, i aquí es constata -si volen, els en passaré una còpia- que
la Universitat de les Illes Balears és una de les més costoses,
després de la Universitat de Navarra, en les taxes universitàries.
Recordarem que enguany hi va haver un increment important.
Possiblement hi va haver un interès de recaptació de fons -
perquè al final, això són fons de la Universitat-, però jo crec
que vist que ara, almanco per un cert temps, existeix un
finançament més adequat, que per l'any que ve es corregís això,
i la Universitat de les Illes Balears anàs a unes taxes dins la
mitja de l'estat espanyol, perquè no crec que les famílies
d'aquesta comunitat hagin de pagar pels mateixos estudis
quantitats que en qualque cas són bastant superiors a les de la
mitja de tot l'estat espanyol. Per la meva part, res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
Magnífic Sr. Rector.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta; i també li demanaré si té
a bé que la part més concreta d'extensions universitàries
pugui intervenir el vicerector d'ordenació acadèmica, per
puntualitzar algunes coses.

I moltes gràcies, Sr. Diputat, per la seva intervenció. Jo
crec que tenim aquesta discrepància respecte del tema de
matrícules. Ja hi arribarem al final, però com a mínim
agafaré una mica el fil de la seva intervenció. Ha dit coses
que ja més o menys havíem tengut ocasió de parlar-ne; jo
estic totalment d'acord amb aquests signes d'atenció que ha
anat posant a (...) que he dit. Jo també demanaria que es
llegís un poc el document que li han fet arribar, perquè ha
moltes coses que possiblement aquí s'estan apuntant estan
contemplades dins aquest text, del qual no he fet lectura,
evidentment, en la línia de les coses que estaven escrites.

Un tema, (...) del campus, per exemple, és un tema
fonamental; jo compartesc amb vostè que es va perdre una
bona ocasió per intentar crear aquesta espècie de zona de
desenvolupament tecnològic que podria haver estat aquest
parc Bit i el propi campus de la Universitat. Nosaltres, com
a equip de govern, vèiem com una cosa molt estranya el fet
que el Govern autonòmic s'hagués preocupat que fos
objectiu 2 quelcom que havia de ser d'iniciativa privada, (...)
el parc Bit, i que no inclogués el que nosaltres havíem
demanat el propi campus, que és més un objectiu de servei
públic, i que per tant finalment acabaria sent un problema de
la Comunitat. El fet és que el campus no és objectiu 2, i
això, com ja ha expressat també abans el vicerector
d'investigació, és un handicap a l'hora de poder accedir a
algun tipus de fons, com a mínim de fons d'infraestructures
del nivell que necessita la investigació. Però aquest és un
tema que si hi som a temps encara es podria corregir, però
jo tampoc no veig massa voluntat de voler corregir aquest
defecte que tenim, i ens sap greu, perquè jo crec que com a
mínim encara tendríem tres anys per poder donar un impuls
fort a aquesta part d'investigació.

Aquesta dualitat que vostè ha fet, investigació lligada a
capacitat, versus ensenyament-no capacitat, jo diria que això
és una visió que és més compartida dins l'àmbit científic, i
menys compartida dins l'àmbit diguem-ne més literari. Jo
crec que hi ha casos de tot; sabem que la persona que és
capaç de fer una bona investigació, i la lliga amb aquelles
coses que ensenya, realment té moltes possibilitat de ser un
bon ensenyament, i l'alumne després li dóna aquest
qualificatiu de mestre, perquè no només li ha transmès els
coneixements que pot adquirir amb un llibre, sinó que li
transmet els coneixement que ell mateix ha anat cultivant.
Com li deia abans, tant a nivell d'investigació com
d'ensenyament, crec que hi ha un bon equilibri a la nostra
universitat i, tret de casos puntuals que sempre són a
qualsevol col•lectiu- jo crec que la mitjana en aquest
moment no abundaria molt en aquesta dicotomia que qui
investiga és la gent que és capaç de fer-ho, i que el que té
una predilecció per l'ensenyament és perquè no és capaç
d'investigar. El que sí és cert és que hi ha a la Universitat
gent que fa molt bona investigació i gent que no investiga,
i això en tot cas és un poc la nostra feina, intentar que la
gent faci la feina per la qual ha estat contractada, perquè el
contracte universitari implica dues parts, una part de
dedicació docent, però també una part de dedicació a
investigació; i sembla que hi ha més mecanismes per
controlar l'absentisme a assistència a classe, i no
l'absentisme a l'assistència a laboratori o a la seva tasca
investigadora; tot i que ara s'ha posat un instrument, que són
aquests sexennis, que són unes avaluacions externes que
valoren cada sis anys quina és l'activitat investigadora de
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cada professor, i això té uns complements econòmics. Per tant
això també ha incentivat que hi hagi predilecció per fer les dues
coses: la part que tenim com a ensenyants, i la part que tenim
o ens comprometem a fer com a investigadors.

El que vostè diu, que el projecte de llei de la ciència i la
tecnologia no contempla la investigació bàsica, això és quelcom
que està totalment d'acord amb la resolució que va fer la Junta
de Govern de la Universitat quan va conèixer l'esborrany de
projecte de llei. Hi havia una certa preocupació, perquè no hi
havia aquest suport de la investigació bàsica; jo crec que
realment és a la universitat que s'ha de fer la investigació
bàsica, i que s'ha de finançar amb fons públics. Per tant, si no
es promou des d'una llei feta del propi Govern, difícilment es
podrà anar potenciant aquesta investigació bàsica. S'ha
d'invertir en investigació, per tant jo crec que vostès estan en un
lloc privilegiat per fer calar aquest missatge al Govern;
nosaltres hi estam totalment d'acord, i estam en la mateixa línia
de demanar aquesta inversió en investigació.

I parla vostè de la Llei del mecenatge, que jo també
contempl aquí com un element important per captar aquest
tipus de recursos, de fer que la investigació aplicada tengui més
sentit dins de l'entramat universitari; però, clar, si la Llei de
mecenatge no contempla aquests beneficis fiscals que es
contemplen en altres països, difícilment això tindrà arrancada,
i aquest és el problema que tenim en aquest moment.

Ha parlat també de l'autonomia universitària versus
l'autonomia econòmica. Nosaltres estam convençuts, podem
reclamar sempre autonomia universitària, si ens tanquen l'aixeta
continuarem reclamant, però encara estarem més en la misèria.
Nosaltres quan reclamam l'autonomia universitària no ho feim
com a contraprestació de tenir més autonomia o menys
autonomia respecte de (...), sinó com un dret que té contemplat,
tant per Constitució com per Llei de reforma universitària.

Un tema importantíssim, i que crec que preocupa molt a les
universitats, fer universitaris per a l'atur. Això crec que
possiblement és també un dels temes que tocàvem abans,
intentar fer aquest tipus de ciutadans professionals, per tant, no
tant només amb un tipus de titulació que condemna només a
una capacitació molt petita d'un sector professional, sinó fer-los
una mica més amplis, i que realment no sigui aquesta
condemna en aquest moment d'universitaris a l'atur.

Quan ha dit vostè que seria interessant una comissió
específica per debatre molt més punt a punt tot aquest tipus
de temes que hem tractat, jo i el meu equip estaríem
encantats de poder debatre en les comissions específiques
que es puguin fer, amb cada grup parlamentari, al campus,
aquí on se'ns citi, perquè ens sembla molt interessant que
sigui un projecte coparticipat pel món universitari i per la
part representativa de la societat que són vostès, com a
diputats de les Illes Balears.

Només em queda, abans de parlar del tema d'extensions
universitàries, el tema de costos de matrícules
universitàries, i que som una universitat amb una de les
taxes més cares. Jo crec que en això n'hem tingut una part
de culpa en aquest darrer moment, que érem l'única
universitat no transferida, juntament amb la UNED. És cert
que vàrem tenir una consulta respecte de dir "si (...) aquest
augment, nosaltres encantats de la vida", perquè significava
un increment important de la recaptació per taxes; però si ha
vist el gràfic, em sembla que la recaptació per taxes de la
Universitat en aquest moment està a l'ordre del 17,5%. Per
tant, no parlam de grans quantitats. I del preu de taxa que
finalment es va aplicar, que em sembla que era el 6,1%,
respecte del 5,2 que hagués estat si hagués fet cas de la
inflació interanual, era el 0,9% del preu de la taxa. Això
significava que per una carrera el diferencial que hi havia
més alt era d'unes 5.000 pessetes. És evident que això no
justifica que una família de Balears hagi de pagar 5.000
pessetes més que una família de la Rioja; (...) en termes
percentuals pot semblar molt, però si parlam del que
significava per a la butxaca del contribuent, és una quantitat
respectable, però no és una cosa que pugui distorsionar el
funcionament.

De totes maneres jo crec que hi ha un compromís, com
a mínim per la nostra part hi és, i així ho vàrem expressar
quan va venir el president de la Comunitat Autònoma, que
seria bo que els increments anuals dels costos per taxa no
superés el percentatge de l'IPC. Jo crec que això és un
compromís que s'ha d'assumir, per tant jo crec que aquest
problema, aquest error sí que ha de ser corregit, i com a
mínim des de la Universitat no hi contribuirem de la manera
que hi vàrem poder contribuir, amb aquest tipus
d'intercanvis de missatges telefònics entre el Ministeri;
nosaltres no posàvem en marxa la matriculació perquè
teníem el (...) de matrícula, i ells no posaven (...) perquè ni
s'enrecordaven que Balears no estava ni transferida. Per
tant, això serà un error fàcilment corregible.
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I per la part de les extensions universitàries, aquest tema és
molt interessant, és cert; aquesta alternança pot tenir efectes
socials?, vol dir que predisposarem a uns estudis 18 anys abans
que es puguin realitzar? Són aquests grans interrogants que
també ha manejat el vicerector d'ordenació acadèmica quan fa
la seva oferta. Jo crec que l'altra alternativa és tenir els estudis
presencials, i quan he parlat de fer una presència de tipus més
intel•ligent no era per donar un qualificatiu d'intel•ligència, sinó
per dir que allò fàcil era agafar dos estudis, dur-los allà, i això
costa tant; això era allò fàcil, i el que hem preferit és intentar
fer una cosa que des del punt de vista acadèmic, fins i tot des
del punt de vista pedagògic, era més aconsellable. El mot
"intel•ligent" no era (...), sinó intentar fer una mica més de feina
intel•lectual per part nostra per fer una oferta que no sigui la
més banal de dir: "aquests dos estudis, 14 professors, 2 bidells,
això val tant" i s'ha acabat; un poc en aquest sentit.

Si vostè permet, el vicerector...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Rector. Li donem la paraula a l'Execel•lentíssim
Vicerector d'Ordenació Acadèmica, el Sr. Santiago Cabanillas.

EL SR. VICERECTOR D'ORDENACIÓ ACADÈMICA
(Santiago Cabanillas i Múgica):

Muchas gracias. En relación a la pregunta, o más bien
observación, que ha hecho el Sr. Crespí sobre el proyecto de
extensiones universitarias, el matiz que ha introducido el rector
es exacto, la palabra "inteligente", que podía utilizarse en un
anuncio publicitario, no lo es en este sentido, no supone
ninguna alusión a la presunta inteligencia de cualquier
propuesta universitaria, sino que lo quiere reflejar es lo
contrario de lo fácil. No se ha buscado una respuesta fácil.
Significa también lo contrario de una respuesta de compromiso,
de una respuesta ineficiente también, y es lo contrario de una
respuesta temeraria e improvisada. Éste es el único significado
de la expresión "inteligente", que podría muy bien sustituirse a
todos los efectos por una respuesta estudiada. Y dentro de este
estudio, que nos ha llevado bastante tiempo y a bastantes
personas, lo que hemos intentado es buscar dentro de la
ecuación de los inconvenientes y de los convenientes de
cualquier proyecto, cuál era el mejor factor resultante de
convenientes menos inconvenientes, y éste es el resultado que
hemos creído que era el mejor. Que tiene inconvenientes es
evidente, pero lo que hay que hacer siempre en cualquier
propuesta de éstas es compararlo con algún punto de referencia.
Evidentemente lo más conveniente y la mejor solución habría
sido instalar la Complutense en Ibiza y la Central en Menorca,
y todos estaríamos contentísimos; pero con los medios de que
disponemos, y con las posibilidades que hay, creemos que la
ecuación encontrada es la mejor posible, no para la
Universidad, no para nosotros, sino para los ciudadanos de
Ibiza y Menorca. ¿Porqué? Porque la línea fundamental del
proyecto ha sido que los estudios que se impartieran allí fueran
absolutamente homologables a los que se imparten en el
campus, es decir que fueran los mismos estudios y la misma
titulación, y obtuvieran el mismo título, porque de lo contrario
creíamos que el proceso de devaluación de las titulaciones de
las islas exteriores o menores era imparable, por la propia
fuerza de los hechos.

Al mismo tiempo, hemos creído que había que fijar muy
bien cuál era la demanda a la que había que atender, y por
supuesto que el ideal sería atender a toda la demanda
existente en Ibiza y Menorca, pero ya hemos visto que
tampoco podemos atender ni siquiera a toda la demanda de
estudios que existe en las Islas Baleares, y que es normal
que haya estudiantes que tengan que ir a estudiar en
Barcelona o en Madrid, o en cualquier otra universidad.
Dentro de esta demanda nosotros hemos creído que de
momento -y luego haré una referencia a esta expresión "de
momento"- era más importante lo que podemos considerar
la demanda latente que la demanda naciente. Y utilizo la
expresión "naciente" por la alusión que ha hecho el Sr.
Crespí a los ibicencos y menorquines que vayan naciendo y
que tengan el futuro coartado por el devenir de estas
extensiones. Y digo demanda latente porque lo que ocurre
en Menorca e Ibiza, por no haber tenido estudios
universitarios cerca de estas comunidades, es que existen
unas bolsas de potenciales estudiantes universitarios muy
importantes en el sector laboral, de personas que trabajan,
y en otro sector importantísimo, el de aquellos estudiantes
que no tienen los medios necesarios para pagarse no digo
los estudios en el campus de la UIB, sino el desplazamiento,
la estancia, cantidades importantes que se calculan entre
medio y un millón de pesetas al año por estudiante que se
tiene desplazado en otra universidad.

Al mismo hemos creído que con este proyecto se
reforzaba el concepto de puente tecnológico entre el campus
de la carretera de Valldemossa y las extensiones de Ibiza y
Menorca; y este puente tecnológico efectivamente no es tan
vivencial como apuntaba el Sr. Portella, pero sí que es un
puente a través de cual han de circular investigaciones y
docencia entre Ibiza, Menorca y el campus de la UIB; y en
segundo lugar potenciar el puente humano de conexión
entre los profesores de la UIB que se desplacen a Ibiza y
Menorca para impartir su docencia, y el profesorado propio
de estas islas, que se encuentra en las mismas, y que
compartan experiencias docentes y también investigadoras.
Todo ello dentro de un concepto básico, que es el de la
flexibilidad, también recogiendo la expresión del Sr.
Portella, a mi me gustaría que se substituyera la expresión
"desconfianza" por la expresión "expectativa", que es un
poco más neutra. Vamos a ver qué pasa. Como el proyecto
por si, una de las características principales que tiene es que
es un proyecto flexible, es un proyecto que se puede
rediseñar sobre la marcha, que puede reforzar unos aspectos
y debilitar otros, según el proceso vaya desarrollándose,
creemos que esto nos permitirá en cualquier momento -no
sé si esto es inteligente o no- rediseñar el producto según los
resultados que se vayan produciendo.



CULTURA, EDUCACIÓ i ESPORTS /  Núm. 13 / 9 d'abril del 1997 225

Y por último, y creo que por parte de la Universidad está
claro: Esto no es la solución al problema de Ibiza y Menorca,
y al problema o al leit motiv de la igualdad de condiciones
universitarias de todos los potenciales estudiantes de las Islas
Baleares, es sólo una parte de solución, es la pequeña parte de
solución que con el presupuesto que tiene la UIB está en sus
manos. Hay otra parte de la solución que no está en manos de
la UIB, y que se llama por ejemplo becas especiales, donde el
problema es el mismo entre Ibiza y Menorca y la UIB -y aquí
la analogía es curiosa- que el problema que hay entre el
conjunto de las Islas Baleares y universidades de la península
para estudiar aquellas titulaciones que no tenemos ni en Ibiza
ni en Menorca ni en la UIB; pero si esta parte del problema no
es competencia de la UIB, la UIB no es competente para
establecer becas, al contrario, recibe becarios pero no da becas,
y por eso nosotros creemos que hemos hecho lo que mejor
podemos hacer. Creemos que es una parte de un proyecto
interesante en favor de Menorca e Ibiza, y creemos que además
de lo otro, esta parte del proyecto sería necesario para que
Menorca e Ibiza tengan su pequeña vida universitaria. Por
supuesto recojo las palabras del Sr. Portella, "pequeña vida
universitaria", pero más vida universitaria que no tener
ninguna.

Y en cuanto a la Escuela de Turismo, sin ninguna duda su
futuro es el de su integración e inclusión dentro de esta
extensión universitaria, sólo que hemos pensado que, teniendo
en cuenta que la Escuela de Turismo tiene que adaptarse a los
estándares universitarios, porque está en un proceso de
adaptación de título no universitario que era antes a título
universitario, creemos que es mejor que este proceso se vaya
haciendo gradualmente, y que ya plenamente adaptado,
plenamente normalizado, se incorpore a la extensión
universitaria, donde sin duda es un eje central. Pero de
momento hemos preferido mantener los dos procesos
separados, pero sin ninguna duda confluirán.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicerector. Vol fer ús del torn de
rèplica? Moltes gràcies, Sr. Diputat.

I per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el
diputat Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
Magnífic i Excel•lentíssim Rector de la Universitat de les Illes
Balears i equip acompanyant. El meu grup, el grup del Partit
Popular, hauria pogut preparar una intervenció parlamentària
fent història de la Universitat i els seus objectius, ensenyar i
investigar. No ho hem fet, perquè sabíem que vós ho faríeu
millor que nosaltres, i sobretot millor que jo. És per això que us
volem felicitar i agrair la vostra presència i intervenció.

Però sí que m'agradaria ja que Eivissa fes la primera
petita aportació a aquesta història de la Universitat, perquè
si visitam la centenària ciutadella eivissenca, veurem que
entre l'Almudaina i la Catedral, hi ha un petit carrer que es
diu "carrer de la Universitat d'Eivissa", i això produeix que
molts de visitants ens demanin per què es va treure aquella
universitat. Vostès ja saben perfectament que la Universitat
d'Eivissa era el que avui entenem com a Consell Insular,
però tal vegada seria polit -com deim a Eivissa- que, gravat
a una biga d'aquesta antiga universitat, i que es conserva
perfectament, hi ha l'escut d'aquella institució, i no sé si
seria possible recuperar-la, al costat de l'anagrama de la
Universitat de les Illes Balears quan faci referència a
l'extensió per a Eivissa i Formentera, que ja m'avanç, vull
agrair-vos molt sincerament que hagueu set vós justament
el rector que tendrà la gran sort per a nosaltres de poder
inaugurar per primera vegada en la mil•lenària història
d'Eivissa els estudis de la més alta institució acadèmica.

Parlar l'últim, Sr. Rector, representa l'honor de ser el
representant del partit majoritari, que dóna suport al
Govern, però té l'inconvenient que algunes qüestions, quasi
totes, ja estan ben tractades i molt ben contestades. Vull
agrair-vos també les paraules de felicitació que heu tingut
cap al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a qui el meu grup dóna suport, amb els esforços
negociadors que s'han fet per tenir unes bones transferències
econòmiques. Ens ha agradat molt sentir que la Universitat
de les Illes Balears vol ser, és una institució arrelada a la
nostra terra; m'heu evocat, rector, el títol d'un llibre d'autor
eivissenc, Marià Villangómez, doctor honoris causa de la
nostra universitat: "Volem una universitat arrelada" -cit
Villangómez- "a la nostra terra, a la nostra història i a la
nostra gent".

Però el que ens ha omplert el cor de joia ha set sentir-vos
una altra vegada l'anunci de les extensions universitàries a
les illes exteriors, com diu el meu bon amic Portella. Ha
estat una llarga lluita compartida i que portàvem dins el
nostre programa electoral per aquesta legislatura. Fer una
història com hem arribat a aconseguir-ho no és ara el
moment, perquè segurament  tots ho coneixem. Jo vos vull
agrair però, rector, el vostre esforç, agraïment que vull fer
extensiu als vicerectors, que quasi mensualment han vengut
a Eivissa per tal de solucionar els nombrosos problemes que
portar una extensió universitària significa. Els 108 milions
de pessetes que aporta el Consell Insular -i en aquest
moment, encara que parl com a diputat de tot el grup, vull
parlar també com a eivissenc-, per adequar les instal•lacions
de la vella seu del consell a les noves exigències
acadèmiques, pens jo, com a universitari, que són els
milions més ben emprats`per a la nostra terra. Com he dit
tantes vegades al meu petit país, la universitat a Eivissa, i
estic segur també que a Menorca, no solament donarà títols,
i això no és el més important per a mi, sinó que al costat
d'aquesta petita gran extensió universitària, es crearà una
atmosfera que tan sols, repetesc, els que hem tengut la sort
de poder anar a la universitat, podem entendre.
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No hi ha cap dubte, com aquí s'ha volgut tal vegada apuntar,
que posar una extensió universitària a Menorca i a Eivissa no
és posar una acadèmia a un carrer qualsevol, és portar, i ho
repetesc una vegada més, perquè ha estat la meva personal gran
lluita, la més alta institució acadèmica a un poble, tal vegada
perquè des de Mallorca ja fa temps que es té, no es comprèn
exactament i a vegades s'hi vol posar algun inconvenient,
malgrat tots els inconvenients que pugui tenir per a nosaltres els
menorquins i per als eivissencs, és una gran sort poder cantar
properament el Gaudeamus Igitur i el Gaudeamus no serà només
per al Partit Popular, sinó que serà també per a tot el poble
d'Eivissa i Formentera, encara que ha estat el Partit Popular qui
li ha portat.

Nosaltres tenim total confiança en les extensions
universitària, com volem tenir i tenim un gran respecte a
l'autonomia universitària i una total seguretat que la demanda
social exigeix que la universitat sigui autènticament balear,
però jo quedaria malament si no vos fes, almanco, una petita
pregunta, tenc curiositat: quins seran els títols propis?, podem
tenir un minut per saber-ho exactament?, perquè estic segur que
alguns companys i jo mateix, desconeixem exactament en el
que pot consistir. Sé que em contestareu immediatament, i vull
acabar reiterant l'agraïment del meu grup i recordant la
definició que un autor medieval donava de la universitat:
"reunió d'alumnes sota la direcció del rector"; avui i ara
podríem dir: "reunió del rector i el seu equip amb els
representants democràticament elegits pel poble", junts
millorarem el nostre país i les extensions universitàries de
Menorca i d'Eivissa seran la gran notícia d'aquest segle XX per
al nostre petit gran país. Gràcies, Sr. Rector.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el
Magnífic Sr. Rector.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies, Sr.
Diputat. M'ho ha posat fàcil, perquè quasi quasi podria
acabar amb un agraïment general, però ja que m'ha fet
aquesta pregunta sobre els títols propis, jo crec que és una
gran esperança per a les extensions universitàries en
particular, a part que ho siguin per a la mateixa universitat.
Són aquells títols que sense tenir homologació a nivell de
tot l'Estat espanyol, la mateixa universitat li confereix el
títol d'ensenyament tècnic, diplomatura universitària.
Normalment, el que passa, moltes vegades, és si aquests
títols són ben assenyats i tenen aquesta captació popular que
dèiem abans, s'acaben convertint també en títol homologats,
com ha passat amb el títol de Turisme que estic ben segur
que quan es va posar en marxa la gent ni ho pensava, i
n'estic ben segur perquè el dia que es va aprovar això al
Consell d'Universitat, les autonomies que no tenien
interessos en aquests estudis, veien com que això ja era
quasi la ridiculització del que podrien ser estudis
universitaris. Per tant, com he dit abans, responent al diputat
Sr. Damià Pons, hem d'encertar molt bé els títols propis,
hem de veure quin corpus els podem donar i, sobretot, quina
acceptació poden tenir per part de la universitat; per
exemple, si Eivissa detecta que es podria fer un tipus
d'estudi que inicialment l'objectiu fos, d'entrada, augmentar
el nivell cultural dels estudiants, però de sortida, tenir una
certa especialització en el camp de l'arqueologia que podria
tenir un cert sentit a Eivissa, la universitat es podria
engrescar a fer un títol propi a Eivissa, d'aquest tipus, un
títol propi d'Eivissa que tendria validesa a tot l'Estat
espanyol, però només refrendat per la Universitat de les
Illes Balears. Si aconseguim que aquest títol tengui prestigi,
podrà passar el mateix cas, que el Sr. Crespí coneix bé, que
passava en l'Institut Químic de Sarrià formant els seus
químics, no era un estudi universitari, però els químics que
sortien de l'institut de Sarrià eren prou reconeguts tant per
l'empresa com per la resta d'institucions. Per tant, el que
hem de fer és encertar molt quins tipus de títols propis feim,
i són aquells tipus de títols que podem compaginar molt bé
amb la realitat social o econòmica o cultural de les pròpies
illes, parlant d'illes exteriors o d'illes menors o parlant
d'aquí, de Mallorca. Per exemple, també jo crec que un bon
títol podria ser en aquests moments, el que deia abans, un
títol d'enginyer mediambiental, en això hi estam fent feina,
no ho farem només com una necessitat aïllada, sinó que ho
farem com un nucli d'altres universitats que també hi tenen
interessos, però inicialment no és un d'aquests títols que
tenguin refrendament a tot l'Estat espanyol, però és evident
que si el sabem fer bé, que realment les persones que surten
tenguin qualitat, donin garanties, trobin un sector productiu
que els admet, realment serà un títol que vindrà a posar (...)

Els títols propis són això, si em permet dir-ho, són
aventures acadèmiques de la universitat, però jo crec que
s'han de nodrir d'una base sòlida perquè aquesta aventura
acabi en un bon resultats i realment els titulats amb aquests
títols propis, tenguin el refrendament general. Aquí tenim
aquesta certa experiència amb els estudis de Turisme, ara
tenim aquesta experiència amb els estudis no universitaris,
però també a l'empara de la universitat, amb els estudis
d'hoteleria, i en aquest moment jo crec que estam guanyant,
hem guanyat aquesta captació de validesa social. Jo crec
que a les extensions universitàries seran els títols propis els
que poden donar aquest corpus de continuïtat i fer que
l'efecte aquest de l'alternança de què parlàvem abans, també
es minimitzi si encertam bé aquesta via dels títols propis.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rector.

Senyores diputades i senyors diputats, una vegada conclosa
aquesta compareixença, tan sols em resta agrair una vegada
més, ...

Sí, té la paraula, Sr. Rector.

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

Perdoni, com que imagin, encara que no conec el protocol
parlamentari, que quan tanca la presidenta, s'ha tancat l'acte, jo
no volia deixar d'agrair-los molt sincerament aquesta
oportunitat que ens han donat amb aquesta compareixença, jo
els voldria dir que per a nosaltres no ha estat un acte més, li
hem volgut donar tota la importància que per a nosaltres té.
Hem redactat un document i els convidam que l'analitzin i ens
diguin, el critiquin, el refacin, creim que pot ser un element de
feina molt important. Dir que per a nosaltres no ha estat un acte
sense contingut, per a nosaltres n'ha tingut molt i la prova és
que pràcticament tot el Consell Executiu ha volgut ser aquí
present per donar les gràcies al Parlament en general i a aquesta
comissió en particular, i també brindar-nos, una vegada més, al
Parlament, a aquesta comissió, als grups parlamentaris, a qui
sigui, que pensi que nosaltres podem aportar alguna cosa,
perquè entri en contacte amb nosaltres i podrem fer,
gustosament, qualsevol intercanvi d'opinions i d'informacions,
perquè el que volem és realment tenir aquesta plataforma que
és la universitat, que sigui aquest projecte pluriinsular i que
sigui aquest projecte que tots volem, un dels millors que es
tenen en aquestes illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rector.

Una vegada acabat l'oferiment que ens fa el Magnífic Sr.
Rector a aquesta comissió. Conclosa aquesta compareixença,
tan sols em queda agrair, una vegada més, la presència del
Magnífic i Excel•lentíssim Rector de la Universitat de les Illes
Balears, acompanyat dels excel•lentíssims senyors vicerectors
i de l'Il•lustríssim senyor gerent. No havent-hi més assumptes
a tractar, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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