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9:30 h, dimarts 16 de desembre de 2014. 
Campus universitari de la uib. 

Un petit grup de reporters de la revista 
escolar Bocamolla, format per quatre alumnes 
i un professor de l’IES Manacor, fent-nos 
passar per periodistes durant unes hores. Dues 
càmeres fotogràfiques, una gravadora de so, 
una càmera de vídeo i un trípode, juntament 
amb un bloc, llapis i boli com a eines per poder 
captar cada moment, cada paraula i que no 
se’ns escapés res.

Estàvem a la espera de que ens portessin 
cap a l’auditori, jugant amb la tarja identificativa 
que ens penjava del coll. Quan, després d’haver 
observat detingudament l’entorn en què es 
mouen els universitaris de l’Escola d’Hoteleria, 
va aparèixer una hostessa que ens va conduir 
cap a la primera fase de l’activitat: la roda 
de premsa amb el rector de la UIB, doctor 
Llorenç Huguet.

Estàvem disposats a treure el màxim profit a 
l’activitat «Periodistes escolars a la UIB». Un 
cop a dins, no paràvem de fer fotografies. Tal 
vegada perquè tot ens resultava nou, o perquè 
estàvem una mica nerviosos. Baixant les escales 
de l’auditori la vicerectora d’Estudiants, 
Margalida Payeras, va anar fila per fila agraint 
d’avant-mà la participació dels diferents centres 
educatius en l’activitat. I darrera ella, el rector 
va entrar decidit i ple d’energia. L’entrevista 
anava a començar sense més dilació.

Després d’una petita presentació de l’activitat 
i dels interlocutors per part del presentador de 
l’acte, es va donar la veu als alumnes reporters 
perquè començassin la roda de preguntes. Atès 
que ens havíem assegut a la primera fila de 
l’auditori, vàrem rompre el gel, i tractant de 
vocalitzar, vàrem disparar la primera pregunta: 

«Vostè es va llicenciar en Matemàtiques 
(1977) i es va doctorar en Informàtica (1981) 
per la UAB. A més, en 1980 es va llicenciar en 
Ciències Aplicades a la Informàtica i a la Gestió 
Industrial a la Universitat de Lovaina. Són el 
pensament abstracte de les Matemàtiques i la 
lògica computacional de la Informàtica eines útils 
per la gestió al cap davant d’una universitat?»

Crònica
«Periodistes Escolars a la UIB»

Més informació, enllaços i fotografies al bloc:

http://bocamolla.wordpress.com

El rector va respondre amb molta pedagogia, 
repassant que l’havia portat a ser rector de la 
UIB per tercera vegada. I de forma alternada, 
passant-nos el micròfon entre les files de 
seients, els reporters dels diferents centres 
educatius vàrem anar demanant al rector 
diferents dubtes i preguntes.

http://wp.me/p1PusD-1pz
https://www.facebook.com/roig.oficial
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Després d’una petita presentació de l’activitat 
i dels interlocutors per part del presentador de 
l’acte, es va donar la veu als alumnes reporters 
perquè començassin la roda de preguntes. Atès 
que ens havíem assegut a la primera fila de 
l’auditori, vàrem rompre el gel, i tractant de 
vocalitzar, vàrem disparar la primera pregunta: 

«Vostè es va llicenciar en Matemàtiques 
(1977) i es va doctorar en Informàtica (1981) 
per la UAB. A més, en 1980 es va llicenciar en 
Ciències Aplicades a la Informàtica i a la Gestió 
Industrial a la Universitat de Lovaina. Són el 
pensament abstracte de les Matemàtiques i la 
lògica computacional de la Informàtica eines útils 
per la gestió al cap davant d’una universitat?»

De totes les preguntes que es van demanar 
allò que més va destacar fou la passió amb que 
el rector viu la seva feina i la intensitat en el dia 
a dia del seu càrrec. Sense dubte hi va haver 
moltes respostes interessants per part seva. En 
concret, per descriure el sistema d’organització 
a la universitat va fer un símil entre la UIB 
i un poble, comparant el rector i el personal 
universitari amb el batle i els seus regidors. A 
l’entrevista l’acompanyaven dos «regidors» que 
després d’un bon grapat de preguntes van donar 
per acabada l’entrevista. Finalitzada la roda de 
premsa, juntament amb els alumnes dels altres 
centres educatius participants a l’activitat, ens 
van fer unes fotografies amb el rector i la 
vicerectora.

Abans de reiniciar l’activitat amb la segona 
fase, l’entrevista a un servei de la UIB, vàrem 
gaudir d’un petit descans i vàrem pegar una 
mossegada a un entrepà a compte de la 
universitat. Ja descansats, la responsable del 
concurs i membre del Programa d’Orientació i 
Transició a la Universitat, Catalina Ramis, ens 
va acompanyar en una petita passejada fins a 
les oficines del servei de Campus Extens. 

Una vegada allà, ens vàrem endinsar a les 
noves instal·lacions de l’edifici Antoni Maria Alcover 
fins arribar a l’oficina on ens esperava Juanjo 
Rosselló, coordinador d’estudis de postgrau 
i portaveu del servei de Campus Extens per a 
l’entrevista. L’entrevista va ser molt fluida, gràcies 
a l’experiència prèvia de la roda de premsa que 
ens alliberà de nervis i dubtes, i a les facilitats 
i predisposició mostrada en tot moment per 
l’interlocutor. 

Acabada l’entrevista visitàrem una de les aules 
de videoconferència on els alumnes universitaris 
de les altres illes es comuniquen amb professors 
del Campus Universitari mitjançant el complexe 
equipament d’una videoconferència d’alta qualitat.

Satisfets de la tasca periodística realitzada 
vàrem replegar l’equipament i ens vàrem dirigir 
cap a l’aturada de metro per agafar el tren que 
ens portaria fins a casa. Durant tot el camí de 
tornada vàrem donar-li voltes als avantatges i 
inconvenients de ser periodista. L’experiència de 
sentir-nos periodistes per un dia va ser genial. 
I tot i que abans de començar no n’estàvem gaire 
convençuts, ara molts de nosaltres ho tenim clar: 

«Volem ser periodistes»

Minutes before “Young Journalists at the 
UIB” / Minuts abans de “Periodistes escolars 
a la UIB”. #seras.uib.cat #bocamolla

Bocamolla Twitter @bocamolla2014 · Dec 16 , 9:22 AM.

UIB’s headmaster answering questions to “Young Journalists at 
the UIB” / El rector de la UIB contestant preguntes a “Periodistes 
escolars a la UIB”. #seras.uib.cat #iesmanacor #bocamolla 

Bocamolla Instagram @bocamolla · Dec 16 , 9:50 AM.

Bel Vives interviewing Campus Extens representa-
tive / Bel Vives entrevistant al responsable de Cam-
pus Extens. #seras.uib.cat #iesmanacor #bocamolla

Bocamolla Facebook @bocamolla · Dec 16 , 11:15 AM.

Foto de grup dels “Periodistes escolars a la UIB” / 
Group Pic of “Young Journalists at the UIB”.  
#seras.uib.cat #iesmanacor #bocamolla

Bocamolla Tumblr @bocamolla· Dec 16 , 10:27 AM.
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instagram.com/bocamolla
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Em vaig aixecar a les 6:40h perquè no volia 
fer tard al tren. Ja berenada i vestida, vaig 
partir. Mentre caminava cap a l’estació, pen-
sava per què m’havia presentat voluntària per 
fer això, quan em fa pànic parlar amb gent 
que no conec. Però a la vegada estava molt 
contenta perquè això em permetria fer-me la 
idea de com és treballar de periodista.

Al tren, tenia moltes ganes d’arribar, però 
estava molt nerviosa perquè em costa molt 
dir la primera paraula, encara que després 
normalment m’ho passo molt bé. Pensava que 
no m’agradaria gens a causa de la meva ver-
gonya.

Vàrem arribar a la UIB, i els nervis i la ver-
gonya es van fer més grans. Mentre esperàvem 
per entrar a la roda de premsa, el meu cap 
quasi explota de tants nervis com tenia. Quan 
vàrem entrar em vaig asseure i vaig esperar a 
que el rector de la UIB, doctor Llorenç Hu-
guet vingués. Quan va entrar per la porta i es 
va asseure, em vaig convèncer que no tenia 
futur com a periodista. Va començar la roda 
de premsa i jo me’n volia anar d’aquella sala, 
però no podia. Vaig dir que volia anar a fer 
preguntes al rector i ho havia de fer. En aquell 
moment, alguna cosa dins el meu cap va 
començar a funcionar. Vaig alçar el meu braç 
i vaig preguntar-li. A partir d’aquell moment, 
tots els nervis i vergonya van desaparèixer.

Just després vàrem anar a entrevistar al 
responsable del servei de Campus Extens i jo 
estava molt animada i amb moltes ganes de 
preguntar-li coses. Tot resultà molt interessant 
i em vaig sentir prou satisfeta.

Ja a casa, mentre menjava, pensava en 
com de divertida que havia sigut la roda de 
premsa encara que no m’esperava que ho 
fos. M’ha encantat aquesta experiència i si ho 
repetim, m’agradaria molt tornar a participar, 
perquè cada minut que passava estava més 
segura d’allò que vull estudiar: periodisme. 

Més informació, enllaços i fotografies al bloc:

http://bocamolla.wordpress.com

Andrea, Caterina, Xavier i Bel: “Periodistes 
escolars a la UIB”  #seras.uib.cat 
#iesmanacor #bocamolla #campusExtens

Bocamolla Twitter @bocamolla2014 · Dec 16 , 13:18 AM.

El rector de la UIB amb els joves periodistes 
de Bocamolla / UIB’s headmaster with Boca-
molla’s young journalists. #seras.uib.cat

Bocamolla Facebook @bocamolla · Dec 16  , 10:41 AM.

UIB’s headmaster answering questions at “Young Journalists at 
the UIB” / El rector de la UIB contestant preguntes a “Periodistes 
escolars a la UIB”. #seras.uib.cat #iesmanacor #bocamolla 

Bocamolla Instagram @bocamolla · Dec 16 , 12:54 AM.

Xavier Pomar interviewing Campus Extens repre-
sentative / Xavier Pomar entrevistant al responsable 
de Campus Extens. #seras.uib.cat #iesmanacor 

Bocamolla Wordpress @bocamolla · Dec 16 , 11:17 AM.

bocamolla.wordpress.com

facebook.com/bocamolla

instagram.com/bocamolla

twitter.com/bocamolla2014

Una visió molt personal.

Andrea Contreras Carralero - 4t d’ESO - A.

Vaig alçar el meu braç.“
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