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La UIB i la conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració també continuen la col·laboració per a organitzar la Universitat Oberta per a Majors

El Govern i la UIB creen una càtedra
de gerontologia social i educativa
J. Mateu Verdera
La conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració del Govern i la Universitat de les
Illes Balears han signat un conveni que permetra dur a terme diversos projectes en matèria de serveis socials.
En primer lloc, es crearà una nova càtedra
de gerontologia social i educativa que tendrà
com a objectiu bàsic millorar la qualitat de
vida de les persones grans. Ho farà mitjançant
la formació d’experts universitaris que duran a
terme projectes de recerca que posaran especial esment en l’autonomia personal i l’atenció
a la dependència. A més, es preveu iniciar el
disseny d’instruments metodològics per avaluar els recursos d’atenció existents, especialment els residencials. Finalment, es preveu
constituir xarxes nacionals i internacionals de
recerca i formació, a més de la creació de premis i de beques de recerca en la matèria.
El conveni, que fou signat el passat 16 de
gener per la consellera d’Afers Social, Fina
Santiago, i la rectora de la Universitat,
Montserrat Casas, preveu que el Govern destinarà 49.000 euros per a dotar aquesta nova
càtedra, mentre que la UIB aportarà les instal·lacions i el material necessaris. A més, es
farà càrrec de la gestió i nomenarà un director
que es triarà d’entre el professorat doctor que
treballi en la matèria.
El mateix conveni també preveu la creació d’un centre de documentació sobre polítiques i serveis socials que tendrà com a objectiu bàsic donar suport documental i informació
a les administracions públiques, col·legis oficials i altres organitzacions que duguin a terme
actuacions en el camp de les polítiques socials.
Serà gestionat pel Servei de Biblioteca i
Documentació de la UIB i oferirà informació
mitjançant una biblioteca digital i tradicional,
a més d’un directori. La conselleria d’Afers
Socials hi aportarà 30.000 euros.
Les dues institucions també han acordat
crear un observatori de la realitat social de les
Illes Balears per tal de generar debat i informació entorn de les polítiques socials, la qualitat de vida i el benestar social de la població,
a més de donar suport a la presa de decisions
polítiques i tècniques en matèria de serveis
socials. La conselleria hi aportarà 30.000

La consellera d’Afers Socials, Fina Santiago, i la rectora de la UIB, Montserrat Casas, rubricaren l’acord. FOTO: UIB

euros i la UIB les instal·lacions i el personal.
Finalment, el conveni també preveu l’organització d’un curs de postgrau d’especialista universitari en direcció de serveis i centres
de serveis socials destinat als professionals de
les illes. Es farà durant el proper curs 20082009 i la conselleria el subvencionarà amb
40.000 euros.
Universitat Oberta per a Majors
Per altra banda, la conselleria d’Afers

EL GOVERN APORTARÀ
174.000 EUROS PER A
DESENVOLUPAR
PROJECTES DE SERVEIS
SOCIALS I DE LA UOM

Socials i la UIB continuaran, durant aquest
curs, la col·laboració per dur a terme la desena edició de la Universitat Oberta per a
Majors al campus, la novena a Menorca i a
les Pitiüses i la vuitena als pobles de Mallorca. La conselleria hi col·laborarà amb
una aportació de 25.000 euros per tal de potenciar aquest projecte que pretén integrar
els majors de la illes a la Universitat.
En total, el Govern aportarà 174.000 euros per desenvolupar els projectes de serveis socials i de la UOM descrits.

Durant el període d’exàmens, del 28 de gener al 16 de febrer, les biblioteques de la UIB amplien l’horari per facilitar l’estudi

La UIB amplia l’horari
d’obertura de les biblioteques
Redacció
El període ordinari per realitzar les proves
avaluadores per a assignatures del primer
quadrimestre i els parcials està a punt de
començar. Demà, és el darrer dia de classes
perquè del 28 de gener al 16 de febrer, ambdós inclosos, comença el període d'exàmens.
La Universitat de les Illes Balears posa
a l'abast de l'alumnat diferents espais perquè pugui dedicar el seu temps a l'estudi.
D'una banda, de 8 del matí a 5 de la matinada, l'edifici de sa Riera de Palma roman
obert ininterrompudament, amb una gran
sala d'estudi. També tendrà diverses aules
d’estudi disponibles per a poder encabir l’allau d’estudiants que es preveu que hi acudiran.
D'altra banda, al campus hi haurà dues
biblioteques obertes en un horari més ampli

que l’habitual. La biblioteca de l'edifici
Gaspar Melchor de Jovellanos s'afegeix
durant aquestes setmanes a la del Ramon
Llull. Ambdues donaran resposta a tothom
que cerqui un lloc on poder concentrar-se
amb els apunts i els llibres. L'horari d'obertura serà de 9 a 21 hores.
La particularitat d'aquest servei durant
el període d’exàmens és que no es farà
préstec de llibres, però sí que es podran utilitzar els ordinadors portàtils, la sala d'ordinadors i les cabines d'estudi.
A aquesta oferta d’espai disponible per
als alumnes de la UIB, s'hi ha de sumar la
sala d'estudi de l'edifici Guillem Cifre de
Colonya, a la primera planta del bloc C, i la
biblioteca de l’edifici Son Lledó, de grans
dimensions.
Més informació :
http://www.uib.cat/servei/biblioteca
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