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que la UIB millori la
qualitat docent, que
escali posicions de
a

Eleccions a rector de la UIB
L’equip coordinador de Campus Obert ha sol·licitat als dos candidats a rector de
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la nostra universitat un article davant les eleccions de demà dimecres, dia 24, de

_

més excel·lència

en re-

que projecti innovació i que transfecerca,

maig. Aquesta secció repeteix l’experiència de les anteriors eleccions.

reixi més coneixement

«Tothom

importa i tothom

&SjK|gBlfebi
¿áfe

aporta»

„

IplÉgtKi
mjm& Hg
universitària. He liderat
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a la societat. Es una
proposta d'Universitat
oberta a totes les Illes,
amb vocació universal

de govern
ai no
ai

m'hauria
atrevit
tornar
meva

a

a

presentar la

candidatura

rector si

no

a

fos amb

el convenciment d'haver exercit

el meu càrrec des de la res¬
responsabilitat, l'equitat i la màxima
sempre

consideració, confiança i respecte
per a tots i a totes. Els darrers qua¬
quatre anys han estat durs per a molts
sectors, també per a la comunitat

universitari

una

que

i internacional, però

lillljife 1

acció

alhora compromesa
amb la nostra llengua

ha tin-

gut com a prioritat les persones,

ble, la UIB ha aconseguit mantenir-

cultura. També és

Així s'ha

se en posicions capdavanteres en
els rànquings de recerca i docència.
I també en els que mesuren la

mes a

aconseguit, per exemple,
que els alumnes no hagin hagut de
pagar més per estudiar; que el personal d'administració i serveis hagi
pogut exercir el seu dret de promoció interna, o que els docents i in-

vestigadors s'hagin vist el menys
afectats possible per unes retallades
que han trastocat les seves possibilitats d'investigar i ensenyar en
condicions adequades. Tot i els entrebancs d'un context pdc favora-

una

i

proposta que

contempla articular més mecanis¬
favor de la integritat
acadèmica i repensar la UIB del fu¬
tur. Ho aconseguirem -com assen¬

transparència.
Ara em tom a presentar -acom- .
panyat d'un equip plural i paritaripresentant un programa que du¬
rant aquests darrers dies he tengut

yala el lema de la campanya- amb
l'aportació de tothom i treballant
per a tothom.

ocasió de contrastar i millorar amb
molts col·lectius de la comunitat
universitària. Així fem una propos¬
ta de govern orientada, bàsicament,
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Catedràtic de Ciència de la

Computació i Intel·ligència Artificial i
candidat a rector de la Universitat de les
Illes Balears

ornó
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Eleccions a rector de la UIB
L’equip coordinador de Campus Obert ha sol·licitat als dos candidats a rector de
la nostra universitat

un

decisions. Volem fer-nos

article davant les eleccions de demà dimecres, dia 24, de

sentir de tothom. I
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maig. Aquesta secció repeteix l’experiència deies anteriors eleccions.

O

tindrem el

man-

compromís

amb la cultura de les Illes

Què volem fer a la UIB?
•»Rafel

Volem dirigir-la
amb la

digni¬

tat que es me¬

reix la comunitat

universitària. Això

vol dir fer
ci de

en
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ÓPTICA PE

exerci¬

institució i posar
valor la bona feina que fem la

immensa

CUESTIONES DE

un

transparència per recobrar la

credibilitat

com a

majoria dels

g¿

màsters

Crespi i Cladera*

perquè actuïn més enllà
dels límits d'un departament. -En
matèria de professorat i política
científica vol dir adequar les planti¬
lles a les necessitats de la recerca i
dels estudis, sobretot, amb criteris

qualitatius. Volem dur a terme un
relleu generacional on la incorpora¬
ció de talent

no es

faci

en

funció de

l'origen sinó de la qualificació i el
mèrit.

Som conscients que l'altíssim ni¬
vell de la recerca que es fa a la UIB

seus mem¬

bres.
En docència vol dir fer cas dels
informes d'acreditació de les titula¬

no

cions, reforçar les direccions dels

tacada

pot recular per manca de suports, i que tampoc no pot quedar

.

pel

Balears, i amb la llengua
catalana, amb esforç per-
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que es

pugui dir d'un

pife.-

què el guiatge lingüístic
de nouvinguts sigui una
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més

realitat

en una

universitat

internacional, oberta

al món.

sol

La nostra Universitat de les Illes

Per això

emprendrem pro¬
ambiciosos de promoció,
suport i divulgació de la recerca.
L'ajuda als grups altament competi¬
tius i la convocatòria pròpia de pro¬
jectes de recerca i el suport a joves
investigadors en seran eines clau.
Volem que el personal d'admi¬
nistració i serveis prengui un paper
rellevant, i que els estudiants tenguin les millor condicions per les
tasques d'aprenentatge.
cas.

grames

Balears i és de tots i volem que to¬
thom se'n senti orgullós. Per això
cal estar oberts a la participació

dels qui hi estudien o hi fan feina, i
donar-los respostes a l'altura de les
necessitats. Això és el que vo¬
lem fer: entre tots, avançar.
seves
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Catedràtic de l’Organització de
l’Empresa i candidat a rector de la
Universitat de les Illes Balears
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UNIVERSITARIOS
tava als treballadors

Història de l’Atlètic Balears

i treballadores de la

| mistera, de la fàbri-

L’exposició 75 anys de l’Atlètic Balears. El Baleares’, resumeix en 75 fotografies i
un centenar d’objectes la història del popular club. La mostra permet fer
memòria viva de la ciutat i de l’esport com a fenomen social.

IV

COORDINACIÓN

Enguany es

compleixen

Sebastià Serra i

Busquets

de la fusió entre

♦

l'Atlètic i el Balea¬

Antoni Vives
Reus
♦

Rafel

res,

l'Atlètico Baleares,
.

Puigserver

Pou (CEDOC-UIB)
♦

se-

tanta-cinc anys

'

més

que
un

donà lloc

exposició que és història viva de la
ciutat, d'alguns dels seus barris
més característics fins fa poc, de la
gent modesta i treballadora que
l'ha habitada, ha d'anar al Gran
Hotel de Palma, a la Fundació La
Caixa fins al proper

a

dels clubs

peculiars de Mallorca i d'Es¬
panya. Basta recordar que l'Estadi
Balear no fou pagat per cap institu¬
ció, ni pel club; fou pagat pels se¬
guidors. El qui vulgui gaudir d'una

divendres.
L'exposició ha estat duita a ter¬
me
per un grup de baleáricos lide¬
rats per Antoni Salas i Vicenç
Amengual i és un reflex de la
història de l'esport lligat a les clas¬
ses
populars, però també del futbol
com espectacle i moviment social.

de les sedes...

Veureu com vestia
la classe popular

^ dels anys quaranta,

Una gran exposició per a
una gran gent
•^Miquel J. Deyá Bauzá*
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veureu

d'un

el testimoni

temps difícil

d'entendre

pel jo¬

vent d'avui. M'ha

aI
Darrerament alguns volen identifi¬
car al nostre club amb
ideologies

polítiques concretes. Es un gran
error. Hem
tingut dirigents i aficio¬
nats de totes les ideologies. Una al¬
tra cosa és el substrat social que ens
ha caracteritzat i ens caracteritza:

cridat l'atenció

una

imatge il·lustrativa
l'època i del que som, la d'un

de
frare amb dos nins -de la inclusa o
de Sant Joan de Déu- fent la treta
d'honor

Son Canals

aquells
inclusa
Violante,
padrina,
al futbol. Veureu història

a

en

anys en que els nins de la
passaven pel carrer Reina
davant la casa de la meva

gent treballadora, de classe humil
o, com molt mitjana, orgullosa del
que som i que no ha respost amb

per anar
de l'urbanisme de Ciutat observant

mal

totalment dins la resta de Palma.

cap de les injustícies que
se'ns han fet.
Allà veureu el món que enrevola

com era

*

aquell barri avui integrat

Professor d’Història Moderna de la UIB

