DISCURS DE LA RECTORA DE LA UIB, MONTSERRAT CASAS
ACTE DE GRADUACIÓ 2009-2010

Siau benvinguts a la Universitat de les Illes Balears, siau benvinguts a casa vostra.

És realment un plaer per a mi saludar a tots els nous graduats i graduades, els estudiants que han
acabat un màster universitari i els nous doctors i doctores. De manera especial als més de 750
alumnes que en representació de tots ells assisteixen avui a aquesta cerimònia de graduació.
Rebeu en nom de tot el Claustre de professors la nostra més cordial enhorabona per haver
aconseguit aquesta fita tantes vegades somiada.
Permeteu-me també fer extensiva aquesta felicitació als que avui us acompanyen, perquè la
vostra titulació és fruit d’un treball d’equip; en primer lloc, és fruit del vostre esforç, però
difícilment haguéssiu arribat fins aquí sense el suport de les vostres famílies. Per això, aquest
acte ha de ser també per a vosaltres un moment d’agraïment a tots els que us han acompanyat en
aquest viatge: els que han estat per a vosaltres un referent, els que us han fet costat en el vostre
procés de formació i us han ajudat a créixer com a persones.
Estam orgullosos que fa uns anys triàssiu la UIB per iniciar els estudis universitaris. Durant el
temps de la vostra estada a la Universitat hem compartit bons i mals moments, però podeu estar
segurs que tot el personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis han fet
feina per ajudar-vos. Fa uns moments d’una manera simbòlica heu pujat aquestes escales com a
estudiants i les heu davallat ja convertits en titulats. A partir d’ara ja no serà la Universitat qui
us avaluï, sinó la pròpia societat, com a individus i com a professionals.
Què us emportau de la Universitat? Fonamentalment quelcom que ningú no us podrà prendre
mai, el coneixement, les habilitats, les competències que us han de permetre la vostra realització
com a persones lliures i crítiques, capaces de forjar-se el seu futur i de retornar a la societat allò
que us ha donat.
Per arribar fins aquí heu passat moltes hores a les aules de la nostra universitat, a les
biblioteques, a les sales d’estudi, als bars, als laboratoris..., alguns us recordeu d’aquell dia que
la mostra, un cop preparada, es va caure a terra o l’ordinador que es va negar a engegar-se quan
més el necessitàveu.. Tot això, per no parlar de les angoixes dels exàmens o de la defensa del
treball de màster o de la tesi doctoral. Però estic segura que ha valgut la pena. El coneixement
adquirit, i que us distingirà d’ara endavant, es pot compartir, el comparteixen els que fan
recerca, els que fan docència i vosaltres també hi col·laboreu, en aquest procés d’aprenentatge,
indicant-nos allò que cal millorar per a les futures promocions.
Fixeu-vos que el procés productiu del coneixement està basat en la generositat i és un bon
exemple de la manera com s’han d’encarar les riqueses de la vida. Heu estat avaluats per
l’esforç fet per desenvolupar el vostre talent durant la vostra trajectòria com a estudiants, i ho
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sereu en el futur, perquè ara més que mai de l’esforç de tots depèn la supervivència del nostre
Estat de benestar.
Vivim en un món globalitzat que pateix una forta crisi econòmica, de pronòstic incert, i cada
vegada són més necessaris els recursos humans capaços d’afrontar nous reptes i noves
estratègies amb pocs recursos, i això només es pot fer a partir del coneixement. La principal
riquesa d’un país és el seu capital humà, vosaltres formeu part de les generacions de joves
millor formades, sens dubte el millor bagatge per el futur del nostre país.En la presentació de
l’informe COTEC 2010 que tingué lloc el passat dia 22 de juny a Madrid, es va remarcar que la
crisi ha convençut els països desenvolupats de la necessitat de trobar nous models de creixement
que hauran de basar-se en l’aplicació del coneixement. També ho han entès les estratègies
plantejades per l’OCDE i els Estats Units, que coincideixen a ampliar el concepte d’innovació
més enllà de la creació de nous productes i serveis per aplicar-lo a l’ús de tot tipus de
coneixement. Tot indica que, els propers anys, serem testimonis d’una major preocupació per
convertir el coneixement en la base de l’avenç econòmic de tots els països.
Per això, el vostre procés formatiu no ha d’acabar avui, és important continuar-lo al llarg de tota
la vida, perquè la millor inversió que podeu fer en vosaltres mateixos i en aquells que més voleu
és la formació. Un concepte ratificat per una anàlisi feta per l’Institut Valencià d’Investigacions
Econòmiques, que demostra que entre 1997 i 2007 els titulats superiors de la UIB han retornat
amb els seus imposts 3,7 euros per cada un dels que l’Administració pública ha invertit en la
nostra universitat.
Us convid a seguir la vostra especialització en el marc dels 33 màsters universitaris i dels
postgraus de formació contínua gestionats pel Centre d’Estudis de Postgrau i la Fundació
Universitat-Empresa, que us donaran tot tipus d’informació sobre aquest tema.
Si el que voleu és iniciar-vos en el món de la recerca, podeu fer-ho en el marc dels 26
programes de doctorat existents, 11 dels quals tenen la menció de qualitat del Ministeri
d’Educació. En aquest sentit us anim a demanar les beques de màster i doctorat de les diferents
institucions públiques i privades. Com també vull animar els nous doctors de la nostra
universitat a continuar amb la recerca, per tal que es pugui produir la consolidació d’una
plantilla jove d’investigadors a la UIB. Sé que la situació no és fàcil i que algú pot pensar que
no podem canviar les cartes, però cal jugar la partida per tenir possibilitats de guanyar-la.
El qui vulgui integrar-se en el món laboral, pot utilitzar la borsa de treball del Departament
d’Orientació i Inserció Professional de la Fundació Universitat-Empresa, que proporciona
titulats universitaris a les empreses que ens fan arribar una oferta laboral, que, el darrer curs, ha
tingut 3.871 usuaris, on han col·laborat 674 empreses i entitats, i que ha tramitat 1.157 ofertes
laborals i 629 pràctiques en empreses i 245 contractes laborals.
Si el que voleu, en canvi, és formar la vostra pròpia empresa, us ajudarem en el projecte
emprenedor. La Fundació Universitat-Empresa estudiarà la proposta, i el programa RESET us
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permetrà iniciar el camí com a empresaris. Els nous portals Tecnologia UIB i El Despertador de
la Innovació us seran de gran utilitat per tenir la informació que necessiteu per iniciar-vos en el
món empresarial. Aquest no és el final del camí, sinó el inici d’una gran aventura.
Heu estudiat en una bona Universitat, que ocupa el sisè lloc en els rànquings de la Universitat
espanyola quant a l’impacte de la recerca dels seus investigadors. A més a més, el seu projecte
de Campus d’Excel·lència Internacional de Sostenibilitat Turística i Recerca Avançada ha estat
un dels 14 triats per la participació a la fase final entre els 48 presentats per un total de 75
universitats. Un projecte que aprofita les fortaleses de la UIB i l’arrelament a l’entorn i que ha
rebut el suport del Govern de la nostra comunitat i de 47 institucions públiques i privades. Vull
aprofitar per agrair avui personalment al President de les Illes Balears la seva implicació en el
nostre projecte.
Un projecte que vol utilitzar la capacitat d’aprendre del passat no per viure el present, sinó per
definir el futur. Tots els que formam la Universitat en podem estar orgullosos.
Volem seguir formant adequadament el nostre capital humà i seguir treballant per convertir la
nostra universitat en una institució de referència en l’àmbit de la docència, recerca i innovació,
tant nacional com internacional.
Estic segura que podem comptar amb tots vosaltres per aconseguir-ho: teniu l’optimisme de la
joventut, no el perdeu, seguiu els vostres somnis i estimau la vostra feina. No tingueu por del
fracàs, sigueu persones amb les quals els altres puguin comptar. Pensau que moltes vegades no
es pot seguir el camí traçat, cal fer-ne un de propi que deixarà la seva petja.
Un món s’obre davant vostre i l’heu d’intentar millorar. La UIB és hereva d’un passat de
prestigi, i hem de ser capaços entre tots de forjar un futur millor per a les nostres illes. Això és
el que de vosaltres espera la que ja mai no deixarà de ser la vostra universitat.

Moltes felicitats, sort i èxit en la vostra vida personal i professional.

Moltes gràcies.
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