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Eleccions UIB

Montserrat Casas es converteix en la primera rectora de la UIB
Venç Alonso amb el 59'45% dels vots i el suport de tots els sectors universitaris

LAURA MORRAL.Palma.
Després de 30 anys d'història universitària, per primera vegada la UIB estarà governada per una dona. La màxima comunitat
docent de les Illes es decantà ahir per la renovació, el canvi i el progressisme, ja que diposità la seva confiança en la catedràtica
de Física Atòmica i Molecular Montse Casas, qui en els pròxims quatre anys esdevindrà la nova rectora de la universitat. La
candidata que competia amb el catedràtic de Física de la Terra Sergio Alonso en la segona volta electoral arrasà en la seva
victòria amb un 59'45% de vots, enfront del 40'55% del suport que obtingué el seu contrincant. De fet, el fins ara rector de la UIB,
Avel·lí Blasco, fou l'encarregat de fer públics aquests resultats, dues hores després de tancar-se les meses electorals, a les 20.00
del capvespre, en una compareixença que, probablement, serà una de les darreres que faci abans d'acomiadar-se d'aquests
quatre anys de mandat. Blasco, després de felicitar la seva successora en el càrrec, li desitjà el «millor èxit» per aconseguir que la
UIB «continuï sent un referent intel·lectual i de cohesió social».

De les 15.337 persones censades, acudiren a les urnes uns 3.334 electors. És un índex de participació del 21'7%, xifra
lleugerament inferior a la registrada en la primera ronda de dia 21, que fou del 22% i en què quedà descartat el tercer aspirant a
rector, el catedràtic d'Història Econòmica Carles Manera. La catedràtica obtingué un total de 1.863'84 vots ponderats en detriment
dels 1.271'14 que rebé Alonso, que no aconseguí estrènyer els 7 punts de diferència que el separava de Casas en la primera
eliminatòria, on ambdós contrincants reberen el 35% i el 43% del suport de l'electorat, respectivament. És més, Casas s'endugué
la major part del 20% dels vots recopilats per Manera en la primera volta, devers el 16%, i evidencià les afinitats existents entre
les dues candidatures. De fet, aquest percentatge esdevingué ahir, precisament, la clau de la victòria.

A diferència de la primera volta, Casas vencé en tots els sectors. De fet, s'endugué 41 dels 73 vots de Manera provinents del
professorat doctor, la categoria més ponderada (amb un 51%) i amb més alt índex de participació, un 91'50%, (409 electors). En
aquesta categoria, la catedràtica passà d'un suport inicial de 192 vots als 233 d'ahir. En canvi, Alonso arreplegà just 11 vots més i
pujà de 139 electors a 150. No hi va haver sorpreses pel que fa al sector dels estudiants, que continuà sent el menys participatiu
de la jornada amb un índex del 14'9% (2.022 sobre un total de 13.568). Aquest sector, però, es decantà en «massa» (1.107
estudiants) per Casas en detriment dels 777 que es bolcaren en Alonso. Quant a la categoria del PAS, amb una participació
global del 86'13% (503 persones), la catedràtica rebé 273 vots sobre els 182 de la primera volta, i Alonso 211 enfront dels 191
anteriors. Finalment, del PDI, un 54'20% del sector (400 electors) anà a les urnes. Casas hi vencé amb 223 vots (162 en primera
ronda) sobre els 161 del catedràtic, que en aquesta categoria davallà respecte dels resultats anteriors, que foren de 165 vots.
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