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DESCOBRINT 
QUÈ ÉS “SER UIB”

a a l’Escola d’Hostaleria ens varen rebre amb unes 
targetes identificadores i una bossa amb l’equip bàsic 
de reporter. No em vaig llevar la targeta fins que no vaig 
ser a casa meva de molt que m’agradava portar-la. A 

la sala de premsa em vaig quedar amb la boca oberta. Era un 
auditori enorme, ple d’alumnes com jo, que desitjaven estar 
allà i sentir les paraules del rector. Quan aquest va entrar per la 
porta em vaig quedar impressionat, tothom anava ben mudat. 
I es van asseure com si fos una roda de premsa real, es pot dir 
que la sensació era la de ser periodista, encara que només fos 
per un instant. Quan varen començar les preguntes, em moria 
de ganes de fer-li la meva. Volia demanar-li què és allò que els 
meus amics universitaris em comenten, allò que diuen “ser UIB”. 
Una vegada em van arribar el micròfon tenia por de tossir, ja 
que estava constipat, em sentia amb ganes de fer-li la pregunta, 
però i si no era suficientment bona? I si xerrava massa aviat i 
no m’entenia? Tenia vergonya però al final em vaig sentir amb 
coratge per acostar-me el micròfon i demanar “Què és ser UIB?”. 

La resposta em va deixar fascinat. Així com el rector va descriure 
a la perfecció el sentiment què els meus amics em comenten, 
el sentiment de ser un més en aquella comunitat, on tothom 
comparteix l’orgull de ser part de la UIB. Un cop vaig amollar la 
pregunta em vaig sentir més alliberat. Quan vaig mirar el rellotge 
eren les 10:30. Com d’aviat que passava el temps allà dins. 
Desitjava poder parlar amb ell, cara a cara, i demanar-li tots els 
meus dubtes i qüestions. Em va impactar molt la idea de veure 
al rector corrent per només contestar les nostres preguntes, 
com va aprofitar al màxim el temps amb nosaltres, veure que 
preferia estar amb nosaltres que amb els 4 milions d’euros que 
l’esperaven en la reunió posterior. Un cop se’n va anar, va ser 
la vicerectora Margalida Payeras qui va ocupar el seu lloc i va 
seguir responent a les preguntes amb moltes ganes.

 ’aixecava a les 6 del matí, adormissat i pensant en la roda de 
premsa a la UIB. Com seria? Que hauria de fer? Desconeixia 
que faríem exactament, però sense dubtes descobriria un món 

en què sempre havia somiat. Quan partia des de Porreres per anar cap a 
la universitat començava a imaginar com seria tot plegat. En Joan Carles 
m’acompanyava en el cotxe i m’anava explicant com era. Que era més gran 
que Porreres, el poble on visc. Però sincerament no m’ho podia creure.

Just en arribar vaig entendre les seves paraules. Camps d’esports, piscina, 
camps de pàdel, zones de vianants, aparcaments immensos i una increïble 
diversitat d’edificis s’estenien davant dels meus ulls. Cadascun d’aquells 
edificis era una facultat o escola. Hi havia la de Ciències, la de Filosofia, la 
d’Economia i Empresa, ... una varietat increïble. 

Al minut em vaig reunir amb els meus companys a l’aturada del metro a 
la UIB. I des d’allà, caminant, vàrem dirigir-nos cap a l’Escola d’Hostaleria. 
Allà ens esperava la primera prova d’aquesta gran experiència: una roda 
de premsa amb el rector de la universitat, el Dr.  Llorenç Huguet. Caminant 
pel Campus  vaig comprendre encara més el fet que la UIB és més gran 
que Porreres, era enorme. De fet vaig sentir la mateixa sensació caminant 
del metro cap a l’Escola d’Hostaleria que quan correm els 40 minuts a la 
classe d’Educació Física. A cada passa contemplava el que ens rodejava. 
No em podia creure on em trobava: ben enmig del centre de tota l’educació 
superior de les Balears. El lloc on vull fer feina de gran, el lloc que m’inspira a 
continuar amb els estudis i compartir més tard tot allò què hagi après.
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cabada la roda de premsa vàrem berenar d’un meravellós entrepà 
què ens havien preparat. A continuació ens  acompanyaren cap a 
l’edifici dels Serveis Cientificotècnics on hauríem de fer l’entrevista en 
privat. Entràrem a l’edifici i ens prepararem per començar l’entrevista 

amb el director del servei. El senyor Sebastià Albertí ens va rebre educadament 
a la sala de reunions. Se’l veia disposat a respondre totes les nostres preguntes. 
Nosaltres demanàvem i ell contestava de forma molt didàctica i sovint amb una 
divertida anècdota. Ens contava com funcionava tot i jo em moria de ganes de 
saber que era tot allò. Vàrem fer-li preguntes sobre l’espectròmetre de masses, 
l’aprimador iònic, els diversos cromatògrafs i sobre la seva joia de la corona: la 
ressonància magnètica de 600 Hz, una màquina que pareixia un dipòsit d’aigua 
però que en realitat era la més cara i una de les més costoses de mantenir. Quan 
ens va començar a parlar de xifres em vaig quedar amb la boca oberta. L’equip 
de ressonància magnètica de 600 Hz tenia un cost d’un milió d’euros i requeria 
uns 30.000 litres de nitrogen líquid a l’any per refredar-se. Les instal·lacions eren 
enormes, però l’ascensor era petitet. El què més em va impactar de les instal·lacions 
van ser les dutxes, unes dutxes situades en mig del passadís que amollaven una 
quantitat d’aigua impressionant amb només estirar d’una palanca.

 Gaudírem tant d’estar allà que vam perdre el tren. Sortírem de l’estació 
intermodal de Palma per anar a dinar d’un entrepà a un restaurant de menjar 
ràpid de la plaça Espanya i, tot seguit, vàrem tornar al tren. Arribava a les 16.20 de 
la tarda a Manacor, on m’esperava el meu transport per anar cap a Porreres. Va ser 
una experiència extraordinària i un privilegi poder gaudir per un dia de la sensació 
de ser periodista.

A

Entrevista als Serveis Cientificotècnics de la UIB.
El Dr. Sebastià Albertí, director dels SCT, explicant-nos quin equip 
tecnològic és la joia de la corona del servei.

Roda de Premsa.
El Dr. Llorenç Huguet, rector de la UIB, contestant a les preguntes 
dels alumnes participants a l’experiència Periodistes Escolars a 
la UIB 2015-16.

LLORENÇ
HUGUET

Llicenciat en Ciències Matemà-
tiques l’any 1977 per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 
Llicenciat en Matemàtiques 
Aplicades a la Informàtica i a la 
Gestió Industrial l’any 1979, per 
la Universitat de Louvain (Bèlgi-
ca) i doctor en Informàtica l’any 
1981 per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Professor de 
la Universitat de les Illes Balears 
des de 1990 amb la categoria 
de Catedràtic d’Universitat. Ha 
impartit docència en diverses 
assignatures de la titulació 
d’Informàtica com Teoria de la 
informació i Codificació i Pro-
gramació Matemàtica, i, de la 
titulació de Matemàtiques com 
Matemàtica Discreta i Mètodes 
Matemàtics II.

DOCTOR EN INFORMÀTICA

RECTOR DE LA UIB

l.huguet@uib.es

La UIB ocupa la tercera 
posició en recerca i la 
quarta en docència entre 
les universitats públiques 
de l’Estat. 

“ ”
RECTOR DE LA UIB

DR. LLORENÇ HUGUET

La ressonància magnètica de 600 
MHz val un milió d’euros ... i és 
«la joia de la corona» dels SCT.“ ”
DIRECTOR DELS SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS

DR. SEBASTIÀ ALBERTÍ
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rribam a la UIB mig adormits després d’una hora i mitja de camí, entre tren i metro, 
però amb moltes ganes de treure el màxim d’aquesta experiència. A l’Escola 
d’Hostaleria, ens donen els identificadors, una motxilla, un bolígraf i una carpeta; la 
resta ho portàvem nosaltres: càmera, trípode, gravadora... Definitivament estàvem 

preparats. Vàrem entrar a la sala de premsa i començarem a organitzar-ho tot. “Jo col·loc 
la càmera”, “Jo faig les fotos”, “Nosaltres feim les preguntes” eren alguns dels comentaris 
que es podien sentir abans que el rector de la UIB, el Dr. Llorenç Huguet, i la vicerectora 
Margalida Payeras, entrassin precipitats per la porta. Tothom a la sala de premsa es va girar 
sobtadament. Vàrem agafar les càmeres i ens disposàrem a fer les primeres fotografies de 
l’acte.

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. 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. Acabada la 
roda de premsa, ens vam dirigir cap a les escales de l’Escola de l’Hostaleria on ens van fer 
una fotografia de grup a tots els participants de l’experiència de ser “Periodistes Escolars a 
la UIB” juntament amb la vicerectora i el seu equip. Seguidament ens van convidar a berenar 
d’un merescut entrepà i una beguda.

Després de berenar ens dirigirem cap a l’edifici de la universitat que setmanes abans se’ns 
havia assignat, la seu dels Serveis Cientificotècnics (SCT), on efectuaríem una entrevista 
en profunditat. Arribàrem i ens portaren a una sala de reunions on esperar al Dr. Sebastià 
Albertí, director dels SCT. Minuts després entrà, ens presentàrem i començada l’entrevista no 
poguérem aturar. Vàrem aprendre moltes coses durant l’entrevista. Constantment sorgien 
noves preguntes que no havíem plantejat prèviament. A tots nosaltres, independentment del 
batxillerat a què pertanyéssim, ens va encantar l’entrevista i el passeig per les instal·lacions 
dels SCT. Es va allargar fins al punt que, passada l’hora i mitja, vam haver d’apressar per 
arribar d’hora al tren. Tren que vam perdre. No obstant això, va valer molt la pena.

Per acabar podem dir que vàrem extreure el màxim de l’experiència de ser periodistes per un 
dia a la UIB, i que n’estam molt contents de què ens oferissin l’oportunitat i de no rebutjar-la.

Caterina Rodríguez Bergas, Maria Del Mar Lliteras Rosselló,
Maria Del Carme Fuster Sbert i Antoni Barceló Oliver.
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Entrevista molt interessant i didàctica al 
Dr. Sebastià Albertí, director dels Serveis 
Cientificotècnics de la UIB.

INSTAGRAM @bocamolla
DES 15, 12:41 AM

#seras.uib.cat #bocamolla #uib #SCT

Entrevista al Dr. Sebastià Albertí, director 
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