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COMUNICAT 
 
Davant les darreres actuacions i declaracions de l’actual rector i el seu equip amb 

referència al cas Minerval, vull posar de manifest que 

 Sense entrar en el procés de la investigació judicial, les actuacions conegudes 

dels dos catedràtics són èticament intolerables i moralment reprovables.  

 Aquest comportament ha perjudicat greument el nom de la Universitat de les 

Illes Balears i tota la comunitat universitària. Alguns malalts i les seves 

famílies varen confiar en la nostra institució. Per aquesta raó, vull expressar la 

meva solidaritat amb tots els afectats.  

 Els investigadors de la Universitat de les Illes Balears mostren de forma 

continuada la qualitat de la seva recerca, i la seva feina no es pot veure 

compromesa per la mala praxi d’aquests professors. 

 El rector i el Consell de Direcció han actuat amb passivitat i a destemps:  

o La denúncia a la Fiscalia la va efectuar a títol personal la presidenta del 

Consell Social i, per tant, no la va fer la Universitat de les Illes Balears.  

o Durant aquest mandat, varen rebre denúncies per escrit i no han demostrat 

que les hagin investigat. Emparar-se en la impossibilitat de fer públiques 

les investigacions internes vulnera el dret a la informació, el qual és 

essencial en aquests moments. 

o La crisi l’han gestionada pensant més en el proper procés electoral 

universitari, amb múltiples reunions internes, que no en la transparència i 

la responsabilitat. 
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o No n’han informat els òrgans de govern adients. Aquests òrgans, com són 

el Consell de Govern i, fins i tot, el Claustre, sempre es poden convocar de 

manera extraordinària. 

Rafel Crespí, catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de les Illes 

Balears i aspirant a candidat a rector. 

 

 

Per a més informació: 

Àngela Aguiló  

premsa.rafelcrespiuib@gmail.com 

T: 628.81.28.69 
 

 


