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Riera presenta su proyecto de
universidad a los hoteleros
El candidato a rector propone a la FEHM la internacionalización de
la UIB, desde el fomento de estudios de postgrado y la investigación
Palma

El candidato a rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Antoni Riera expuso la internacionalización de la universidad balear,
desde el fomento de los estudios de
postgrado y la investigación, como
uno de los ejes clave de su programa, informa la agencia Efe.
Durante una exposición de su
propuesta al presidente de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca
(FEHM),
Aurelio
Vázquez, Riera calificó como fundamental la intensificación de las
relaciones entre la UIB y la patronal para aprovechar la expansión
internacional realizada por los empresarios turísticos de la isla.

En este sentido, el candidato señaló la importancia de que los estudiantes realicen prácticas en el
extranjero, con el objetivo de garantizar una formación de calidad
y convertir la UIB en un polo de
competitividad internacional, que
permita consolidar su imagen
como un referente social y cultural de primer orden.

Lenguas extranjeras
Asimismo, Antoni Riera trasladó a
Vázquez que los estudiantes en
prácticas con conocimientos de
lenguas extranjeras pueden ayudar a las empresas a acceder a
nuevos mercados.
Para el aspirante a rector es

fundamental convertir el espacio europeo de educación superior y el de investigación en referencias obligadas de la estrategia de la Universitat de les Illes
Balears.
Esta iniciativa pasa, según Riera, no sólo para promover la movilidad de alumnos y profesores de
la universidad, sino también por
atraer estudiantes e investigadores
del resto del mundo.
Por último, el catedrático destacó su voluntad de impulsar la
creación de conocimiento, directamente aplicable por el tejido empresarial, a fin de que el sector amplíe el liderazgo turístico de Baleares desde la innovación.

JORDI AVELLÀ

Huguet y su equipo en Sa Riera.

El candidato a
rector de la UIB, Llorenç Huguet, valoró en la mañana de ayer la campaña de elecciones del próximo 22 de mayo en el edificio de Sa Riera.
En la imagen, Huguet posando con su equipo.

Construir el futur o fer gestió pal•liativa?
ANTONI RIERA
SENS DUBTE la crisi econòmica condicionarà la tasca del futur rector de la UIB, de la
mateixa manera que n’ha marcat la campanya electoral. Ningú no dubta que el rector haurà de lluitar per mantenir la dotació
pressupostària i exigir que el model de finançament signat es compleixi escrupolosament, partida per partida.
Ara bé, més enllà d’aquest fet, el que resulta veritablement rellevant és determinar el
criteri que ha de guiar la gestió de la UIB
els propers quatre anys. En aquest sentit,
hom podria optar per un enfocament orientat a pal·liar els efectes de la manca de finançament sobre l’actual estructura de recursos (humans i materials) i la capacitat
d’aquests recursos per complir la missió de
formació, investigació i transferència de coneixement que la UIB té encomanada.
Aquest és un enfocament prudent, encara que al meu entendre sigui incorrecte. De
primer, perquè remet a una situació de provisionalitat o, simplement, de desconfiança
en les pròpies forces i en el futur. Segon, perquè equivaldria a quedar aturats i acceptar
que les ineficiències i inadequacions que

s’han produït amb el temps ja no permeten
anar més enllà.
Però la prudència no s’ha de confondre
amb l’anquilosament. A dir veritat, hi ha
una altra manera d’encarar la gestió. Hem
d’anteposar el funcionament de la UIB a
la seva estructura i capacitat. Si realineam
el funcionament de la institució amb els objectius d’agilitat, flexibilitat i eficiència
aconseguirem transferir adequadament els
efectes positius que emanen dels recursos
(humans i materials) que hem acumulat
aquestes tres darreres dècades, però també modernitzar-ne l’estructura i optimitzarne la capacitat. El resultat serà una Universitat millor que la que tenim avui en molts
d’aspectes. Es tracta, finalment, de triar entre una gestió que, atesa la creixent escassetat de recursos, no faria més que anar
consumint l’actual estructura i capacitat o
aspirar a una estructura i capacitat més sòlides, eficients i flexibles.
Fer gestió pal·liativa o construir el futur
és el dilema al qual s’haurà d’enfrontar la
família universitària el proper 22 de maig. És
de sobres conegut que, situats enmig

d’aquesta cruïlla, les institucions poden recórrer a la tradició i a les experiències passades. Emperò, la UIB no té aquest recurs
(no és la Sorbona, ni Oxford,…). Però això no
hauria de ser un impediment per anticipar el
futur i emprendre avui les actuacions necessàries perquè la qualitat i l’excel·lència esdevenguin, des de la reflexió, la participació i l’esforç de tots, elements de diferenciació i de singularització.
Som una universitat molt jove, on molts
dels actuals professors varen viure, com a docents o com a alumnes, el naixement de la
UIB. Tenim memòria d’aquells moments i de
la il·lusió fundacional: hem de recuperar
aquella empenta i el coratge necessari per encetar una nova etapa. Jove, sí, ja ho he dit;
però universitat. Una institució formada per
persones capaces de fer una mirada crítica
damunt la realitat, de plantejar problemes i
trobar-hi solucions. Vet aquí.
Davant les dificultats domèstiques, les
persones recorren als pròxims, a la família i als amics. Quan les dificultats són
de més gran abast, com és el cas de guerres i crisis, els individus cerquen recer en

les institucions. En aquests moments de
dificultats la UIB s’ha de fer més present
que mai. Hi tenim una responsabilitat.
Al cap i a la fi, servim la nostra societat
igual que ens en servim, en nom d’acords
que ens defineixen i ens comprometen
com a ciutadans.
La traducció pràctica de tot això ha de ser
un passa endavant, escoltar més i millor
la societat. Però la Universitat no només ha
d’escoltar la societat, sinó que també s’ha
de fer escoltar. Les lleis ja exigeixen, en
moltes qüestions d’àmbit concret, dictàmens i orientacions provinents de la
màxima institució acadèmica, però les seves funcions han d’anar molt més enllà: la
Universitat ha d’aspirar a tenir, amb el rigor
de la feina ben feta, la legitimitat necessària
per contribuir al progrés econòmic i social de les Balears.
La UIB es troba en una situació envejable per afrontar els reptes del futur amb
grans possibilitats. Tenim motius per confiar en nosaltres mateixos i en les nostres
potencialitats. Només ens cal pronunciar un
únic sí en favor d’un únic fi: fer de la UIB
la porta d’entrada de les Balears a la societat del coneixement.
Antoni Riera és catedràtic d’Universitat d’Economia Aplicada i candidat a rector de la UIB.

