
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL EXTRAORDINARI DE L’IRIE 
CELEBRADA DIA 6 DE JULIOL DE 2016 (pendent d’aprovació) 

 

Lloc: Aula de Graus (edifici Guillem Cifre de Colonya) 

Hora: 12.30 hores (primera convocatòria), 13 hores (segona convocatòria) 

Hi assisteixen: Concepció Gotzens, Esperança Bosch, Daniel Adrover, Jaume Sureda, 
Jesús Salinas, Bernat Sureda, Mª del Carmen Orte, Lluís Ballester, Pere Palou, Sebastià 
Serra, Mª Antònia Manassero, Miquel F. Oliver (director), Francesca Comas 
(sotsdirectora), i Maria Juan (secretària) 

Excusa la seva absència: Joan Jordi Muntaner 

Punt únic. Presentació de candidatures a la direcció de l’IRIE.1 Proposta dels candidats 
als membres del Consell Rector, perquè nomenin el director de l’Institut. 

El director de l’Institut agraeix als dos candidats el fet d’haver-se presentat per a 
dirigir l’IRIE, fet que demostra la importància i l’interès que genera l’Institut 
entre els investigadors, així mateix explica el procediment que es seguirà durant 
la reunió. Els candidats disposaran de quinze minuts per defensar la idoneïtat del 
seu curriculum vitae i explicar les línies generals del seu projecte estratègic. Les 
intervencions es faran per ordre alfabètic. A continuació, s’obrirà un torn de 
paraules. 

La Dra. Orte intervé en primer lloc. Presenta la seva trajectòria acadèmica i el 
seu projecte estratègic en relació amb l’IRIE. A continuació, intervé el Dr. 
Salinas, que defensa també el seu curriculum vitae i les seves línies 
estratègiques. 

S’obre un torn de paraules. Intervé el Dr. B. Sureda, que es mostra orgullós de 
l’alt nivell d’ambdós candidats i s’adhereix a la proposta, expressada per la Dra. 
Orte en el decurs de la seva intervenció, d’arribar a un consens entre les dues 
candidatures presentades per tal de constituir una direcció col·legiada que podria 
enfortir el funcionament de l’Institut i afavorir sinèrgies entre els seus membres. 
El Dr. Ballester es manifesta en la mateixa línia, i defensa que els dos candidats 
són bons i necessaris, que s’ha de fer un esforç de síntesi i que fora bo que una 
dona liderés l’Institut. 

El Dr. Salinas està totalment d’acord que el funcionament de l’IRIE ha de ser 
fruit del consens, al qual tots els grups haurien de contribuir, però creu que no 
convé que els investigadors sènior acaparin els llocs de representació. Pensa que 
s’haurien d’incorporar a l’equip investigadors més joves que puguin fer un relleu 
generacional i que, en tot cas, la configuració de l’equip s’hauria de decidir a 
posteriori. En la mateixa direcció, la Dra. Gotzens considera que el fet que les 
candidatures s’hagin presentat per separat indica que no són una única 
candidatura i no acaba de veure, per tant, que s’hagin d’ajuntar. Considera que el 

                                                
1 Membres de l’IRIE que han presentat candidatura: 

• Dra. María del Carmen Orte Socías 
• Dr. Jesús M. Salinas Ibáñez 



candidat elegit ha de poder conformar el seu equip i afegeix que el fet que hi 
hagi més d’un candidat no implica que no hi hagi d’haver consens. La Dra. 
Bosch coincideix amb la Dra. Gotzens que s’ha d’apostar pel projecte d’Institut 
que es consideri millor i es mostra satisfeta que hi hagi dos candidats de gran 
vàlua. La Dra. Manassero tampoc veu clar que s’opti per una direcció 
col·legiada i es qüestiona si els estatuts de l’IRIE preveuen aquesta opció. 
Considera important que, amb vistes als processos d’acreditació de l’Institut, i 
tenint en compte les noves regulacions, hi hagi una continuïtat en les línies 
d’actuació. En aquest sentit, la Dra. Orte comenta que l’acreditació es basa 
sobretot en la producció científica, reflectida en sexennis, dels investigadors. 

El Dr. Serra agraeix la gestió duta a terme per l’actual director. Com a 
representant d’un grup menor dins el context de l’IRIE, demana que a l’hora 
d’arribar a consensos es tingui en compte el paper que grups com el seu hi 
juguen. Coincideix amb el Dr. Salinas que l’Institut s’ha de reactivar, però 
funcionant realment com un col·lectiu unit. De manera semblant, la Dra. 
Manassero s’afegeix a les alabances sobre els currículums presentats i també 
demana que es tingui més en compte el grup d’investigació que representa.  

La Dra. Manassero, la Dra. Bosch i el Dr. Serra assenyalen que el Dr. Salinas 
s’ha posat en contacte amb ells i que han pogut aportar idees al seu projecte 
estratègic, cosa que, segons indiquen, no ha fet l’altra candidata. La Dra. Orte 
manifesta que s’ha posat en contacte amb els grups de didàctiques específiques a 
través del seu representant, el Dr. Palou, qui afirma efectivament haver fet 
aquesta tasca, mitjançant un correu electrònic, i que hauria propiciat una reunió i 
una votació col·legiada del grup si hagués fet falta. 

El Dr. Palou demana que, hi hagi qui hi hagi al capdavant de l’Institut, es facin 
tots els esforços per arribar a un consens que ens permeti escometre la gran tasca 
que tenim per endavant integrant tothom. En la mateixa línia, la sotsdirectora 
afirma que va acceptar participar en la transformació de l'ICE en IRIE tenint 
justament en compte la idea de consens. Troba bona notícia que hi hagi dues 
candidatures, però no pot ser l'una contra l’altra. S’ha d’intentar un equilibri de 
representació, evitant les confrontacions, en una direcció integradora, sigui la 
que sigui. Per la seva banda, el director assenyala que inicialment l’IRIE es posà 
com a fites l’apropament als centres educatius i conformar un institut d’educació 
transversal de tota la universitat. Afirma que l’IRIE s’ha acreditat gràcies a la 
tasca de tots i cadascun dels grups que el conformen i que necessitem un 
consens ampli, amb la participació d’una majoria de grups de recerca, per poder 
tirar la tasca que tenim per endavant. Demana als dos candidats que defineixin la 
manera com l’aconseguirien. 

El Dr. Salinas ha reunit avals per a la seva candidatura de grups de recerca de 
l’IRIE i de membres del Consell de l’Institut, ja que afirma que vol ser director 
de l’Institut només si té un suport i consens ampli i demana que es remetin al  
Consell Rector juntament amb la seva documentació. El Dr. Bernat Sureda 
demana que no s’elevi aquesta informació al Consell Rector, ja que l’equip de 
direcció de l’IRIE no la va sol·licitar, i indica que, pel fet de no estar 
normativitzada, si finalment s’hi eleva, la impugnarà. En la mateixa línia 
s’expressen el Dr. Ballester, la Dra. Orte, que sol·licita també que no s’elevi 
l’esmentada informació, i la sotsdirectora. Després de vàries intervencions a 



favor i en contra de la presentació d’avals, el director demana al Dr. Salinas que 
no sol·liciti que l’equip directiu els elevi al Consell Rector i ell hi accedeix. La 
secretària considera també que és millor procedir d’aquesta manera, i aportar-hi 
només la informació demanada inicialment als candidats i comenta que, si 
finalment els candidats són oïts per Consell Rector, podran fer avinents davant 
aquesta instància les consideracions que considerin oportunes. Assenyala que, 
més enllà de les qüestions formals, el principal repte és aconseguir, d’una 
manera o altra, el consens demanat repetidament durant la reunió sense el qual 
l’IRIE no podrà avançar.  
 
Sense més intervencions, es conclou la sessió. 
 

Acords: 
• S’aprova remetre al Consell Rector de l'Institut la següent llista de candidats 

proposats a la direcció:  
o Dra. María del Carmen Orte Socías  
o Dr. Jesús M. Salinas Ibáñez 

• A més, el Consell de l'Institut aprova, per assentiment, suggerir al Consell 
Rector que, si ho considera oportú, convidi els candidats a la reunió, perquè 
puguin exposar la seva trajectòria i els seus projectes d'actuació. 
 
 
Palma, 6 de juliol de 2016 
 
 
 
 
Signat Maria Juan Garau 
 
 
 
 


