
Pàgina 1 de 10 

DISCURS DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I, VICENT CLIMENT JORDÀ,  

EN LA SEUA PRESA DE POSSESSIO 

Paranimf de la Universitat Jaume I, divendres, 23 de juliol de 2010 

 

MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA, RECTOR MAGNÍFIC 

DE  LA  UNIVERSITAT  DE  VALÈNCIA‐ESTUDI  GENERAL;  RECTOR  MAGNÍFIC  DE  LA 

UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA;  RECTOR  MAGNÍFIC  DE  LA  UNIVERSITAT 

D’ALACANT;  RECTOR MAGNÍFIC  DE  LA  UNIVERSITAT  INTERNACIONAL  VALENCIANA; 

RECTOR  MAGNÍFIC  DE  LA  UNIVERSITAT  CATÒLICA  DE  VALÈNCIA;  EXCELENTÍSSIM 

SENYOR  PRESIDENT  DEL  CONSELL  SOCIAL;  EXCELENTÍSSIM  SENYOR  ALCALDE  DE 

L’AJUNTAMENT  DE  CASTELLÓ  DE  LA  PLANA;  SRA.  SECRETÀRIA  GENERAL  DE  LA 

UNIVERSITAT;  HONORABLE  SR.  CONSELLER  D’EDUCACIÓ;  EXCELENTÍSSIMES  I 

IL∙LUSTRÍSSIMES  AUTORITATS;  MEMBRES  DEL  CONSELL  SOCIAL;  COMUNITAT 

UNIVERSITÀRIA; SENYORES I SENYORS; AMICS, AMIGUES, 

Com  podeu  comprendre  i  imaginar,  especialment  aquells  que  em  coneixeu  i  que 

compartiu amb mi anhels,  il∙lusions  i projectes, avui, quest dia del mes de  juliol, és –i 

serà per sempre– un dels dies més importants de la meua vida personal i, sens dubte, 

acadèmica. 

Iniciar amb aquest acte una singladura al front d’una institució pública de referència, –

tant volguda  i apreciada– com  la Universitat Jaume  I, a  la que pertany des de  la seua 

creació, és un motiu de satisfacció, orgull i, per suposat, d’agraïment profund a tota la 

comunitat  universitària  Agraïment  per  haver‐me  atorgat  aquesta  confiança  que 

m’honora  i que m’empenta a prendre, des d’aquest mateix moment, un compromís  i 

una  responsabilitat  per  a  treballar,  com  a  rector  ara,  per  la Universitat  Jaume  I,  la 

universitat pública de Castelló. 

En aquests moments, és  inevitable que em  vinguen a  la memòria molts  records del 

passat, d’aquest camí que, com el «Viatge a  Ítaca» del poeta grec Kavafis: «ha estat 
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llarg, ple d’aventures  i, —el que és més  important—, ha estat ple de coneixences»  i 

que he recorregut amb la companyia i l’estima de molts de vosaltres fins arribar ací. 

Recorde,  amb  nostàlgia,  el  meu  primer  curs  universitari  —allò  que  anomenàvem 

«selectiu», en el meu cas de ciències— a  l’antic Col∙legi Universitari de Castelló —el 

CUC— on vaig «descobrir»  i gaudir,  ja aleshores  i gràcies al  seu director —el doctor 

Agustín Escardino —avui professor emèrit i medalla d’or de la nostra universitat— les 

Estades en Pràctiques en empreses de l’entorn, estades que s’ofertaven als estudiants i 

que posteriorment —curiosa  coincidència— van  ser,  i  continuen  sent‐ho, una de  les 

característiques  pròpies  que,  des  de  sempre,  han  identificat  els  estudis  de  la 

Universitat Jaume I. 

Des  de  l’any  1979  he  estat  vinculat  i  compromès  amb  els  estudis  universitaris  a 

Castelló, primer  impartint docència al CUC quan aquest depenia, primer del patronat 

de  la Diputació  i  després  de  la Universitat  de València,  a  la  que  estic  especialment 

agraït  per  tot  el  que  em  va  aportar  com  a  estudiant,  docent,  i  investigador  i, 

especialment,  com  a  persona  —i  a  la  que  sempre  he  considerat  —senyor  rector 

Morcillo—, com a una universitat «mare». 

Em vaig  implicar a  la Universitat  Jaume  I abans de que aquesta nasquera quan,  junt 

amb  uns  altres  professors,  personal  d’administració  i  serveis,  estudiantat  i  agents 

socials  i polítics de Castelló vam reclamar, d’una manera responsable  i exemplar una 

universitat  pública  per  a  Castelló.  I  després,  una  vegada  ja  creada,  he  participat 

intensament en  la seua «construcció». Pel que  fa als estudis, posant en marxa noves 

matèries  i  laboratoris  docents;  i,  pel  que  fa  a  la  recerca,  implantant  noves  línies 

d’investigació i desenvolupant nous projectes, aconseguint recursos i infraestructures i 

consolidant  un  grup  de  recerca —el  GROC∙UJI—  que,  avui  en  dia,  és  un  grup  de 

referència, altament  competitiu  i de qualitat,  i en el que a més de descobrir alguns 

avanços en l’àmbit de l’òptica, hi he trobat uns companys i companyes excepcionals. 

Així  mateix,  i  com  una  tasca  i  compromís  complementari  als  dos  anteriors,  m’he 

implicat  també, des de  l’inici de  la Universitat, en  la política  i  la gestió universitària: 

com  a  director  del  Departament,  com  a  vicerector  d’Ordenació  Acadèmica  i 



Pàgina 3 de 10 

Professorat, com a comissionat del  rector per al Nou Postgrau,  i com a membre del 

Claustre i del Consell de Govern, en totes les legislatures. 

Si us relate açò, és per a explicar‐vos com d’important és la Universitat en la meua vida 

i per a dir‐vos que, com abans, em continuareu  trobant ací a  la Universitat  Jaume  I, 

dedicat de ple a ella, però ara assumint aquesta nova responsabilitat de rector per a 

encarar els nous reptes amb molta  il∙lusió  i dedicació,  i junt, amb el treball de  l’equip 

de persones que he triat, i de tota la comunitat universitària, encarar els desafiaments 

i aprofitar  les oportunitats que ens han de conduir a fer de  la nostra universitat, una 

universitat pública d’excel∙lència. 

Resulta  evident que, en  aquest període de  crisi  en  el que ens  trobem  immersos,  la 

Universitat  no  pot  mantenir‐se  al  marge.  Al  meu  parer,  açò  implica  que  hem  de 

realitzar una gestió dels recursos públics eficient  i en un marc d’austeritat; però amb 

bona lògica i responsabilitat, sense renunciar a les fites i als reptes que té plantejats la 

Universitat  Jaume  I,  i  que  es  troben  incardinats  en  les  funcions  de  la  Universitat: 

generar coneixement amb la investigació, a formar en aquest nou saber mitjançant la 

docència,  i a preservar‐lo, difondre’l  i  trametre’l, com a part de  la cultura del nostre 

temps, a tota la societat, a la que ens devem com a institució pública. 

Vulguera  exposar  a  continuació,  encara  que  molt  breument,  alguns  d’aquests 

desafiaments,  així  com  les  necessitats  que  ens  trobarem  en  enfrontar‐los  i  també 

algunes ajudes i suports que precisarem. 

La convergència cap al nou espai europeu d’educació superior és un objectiu prioritari 

en  aquesta  legislatura.  El  proper  curs  2010/11  implantarem  la  totalitat  dels  graus 

verificats  pel  Consell  d’Universitats,  prèvia  avaluació  de  l’ANECA,  si  disposem  de 

l’autorització de la Generalitat Valenciana.  

El resultats de la preinscripció, coneguts aquesta mateixa setmana amb una demanda 

pròxima  al 92 per  cent de  les places ofertades, posa de manifest que  la Universitat 

Jaume I ha realitzat, pel que fa a l’oferta de títols, una adaptació i transformació al nou 

espai  europeu,  molt  satisfactòria,  que  esperem  siga  valorada  positivament  per 

l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (l’AVAP) i per la Conselleria d’Educació. 
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Per una altra banda, l’adaptació dels ensenyaments al nou espai europeu és molt més 

que  la  implantació  d’una  nova  arquitectura  de  títols  basada  en  l’existència  de  tres 

cicles: grau, màster i doctorat. Requereix un canvi actiu de la metodologia docent per 

part  de  l’estudiantat  i  també  del  professorat,  d’una  adequació  dels  espais  docents 

(aules,  laboratoris,  noves  tecnologies,  etc.),  el  desplegament  d’una  tutorització més 

personalitzada  en  l’estudiant  i,  a  més,  el  seguiment  detallat  i  exhaustiu  de  la 

implantació  de  cada  nou  grau  per  tal  d’aconseguir  la  futura  acreditació.  Tot  açò, 

requereix d’un esforç addicional, justament en un període de glaciació pressupostària, 

durant el qual s’han d’establir les necessàries excepcions. Seria molt lamentable, per a 

la  nostra  societat,  que  desprès  de  l’esforç  de molts  anys  realitzat  per  la  comunitat 

universitària per adaptar‐se a l’esperit de Bolonya arribàrem a la trista conclusió, com 

en moltes altres reformes educatives durant el passat, que «ho hem canviat tot, per a 

no canviar res». 

D’una altra banda, i com ja coneix el President, des de fa uns anys, l’UJI i el seu Consell 

Social han vingut constatant, de manera  intensa  i reiterativa  la demanda dels estudis 

de Medicina  i  d’Infermeria. Una  demanda  que  té  el  seu  origen  en  la mancança  de 

professionals que es pateix tant a la Comunitat Valenciana com a l’Estat Espanyol i, fins 

i tot, a la Unió Europea. 

Fent‐se ressò d’aquesta demanda, la Universitat Jaume I va aprovar en els seus òrgans 

de govern sol∙licitar a la Generalitat Valenciana l’autorització per a la implantació dels 

Graus de Medicina  i d’Infermeria. El desenvolupament d’aquests estudis precisarà de 

dues accions especials, com són,  la col∙laboració estreta  i continuada amb els centres 

hospitalaris  de  l’entorn  i  la  consecució  d’uns  recursos  humans  i  materials  que 

permeten  la  creació  d’uns  grups  investigadors  i  docents  que,  organitzats  en 

departaments  i sota  l’estructura d’una Facultat de Ciències de  la Salut, puguen oferir 

una formació docent i una recerca de qualitat, atractiva i competitiva front a la d’altres 

ofertes de l’àmbit públic o privat. 

La implantació d’aquests estudis de graus, junt amb una oferta apropiada de màsters i 

de doctorat en aquest  impulsaran  i potenciaran  la  investigació mèdica,  i milloraran  la 
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formació dels professionals, el que  redundarà,  sens dubte, en  la millora del  sistema 

públic sanitari a les nostres comarques. 

Vull que sigueu conscient, president, que la primera acció que vaig dur a terme com a 

rector, va ser la reunir‐me amb el Conseller d’Educació i arribar a un acord pel que es 

posposava  la  posada  en  marxa  dels  Graus  de  Medicina  i  d’Infermeria  en  el  curs 

2011/12, mantenint el nombre de places  inicialment previstes, per  tal d’assegurar  la 

qualitat  acadèmica  i  el  finançament  d’aquests  estudis.  Aquest  acord  ha  posat  de 

manifest una  voluntat d’enteniment per ambdues parts,  i  s’ha d’interpretar  com un 

exercici de responsabilitat de la Universitat Jaume I. 

Encara  que,  conscient  dels  moments  de  dificultat  pressupostària  que  vivim,  però 

també amb el convenciment que em dona l’ampli suport de la comunitat universitària i 

de la societat i institucions de Castelló, no vull deixar de reivindicar que la Generalitat 

Valenciana ha aportar aqueixos  recursos necessaris,  tant en  infraestructures com en 

personal,  que  permeten  implantar  ambdós  estudis  amb  les  màximes  garanties 

d’eficàcia  i  qualitat  i  disposar,  en  un  futur  pròxim,  d’una  Facultat  de  Ciències  de  la 

Salut. Un  finançament  ordinari  que  no  preveja  cap  acció  singular  de  finançament  i 

inversió, posaria en risc la viabilitat d’aquest projecte. 

Molts són els reptes plantejats que ens proposem en  l’apartat de  la  investigació. Des 

de  la  seua  creació,  la  Universitat  Jaume  I  ha  apostat  pel  suport  als  seus  grups 

d’investigació, molts de quals estan consolidats i són altament competitius. També ha 

apostat,  i ho continua  fent, pels grups d’investigació emergents,  i  tot açò mitjançant 

polítiques actives desenvolupades a  través del nostre Pla Propi d’Investigació que ha 

permès  que  la  Universitat  Jaume  I  figure  en  alguns  dels  rànquings  d’investigació 

nacionals  en  una  posició  avantatjada, màxim  tenint  en  compte  la  seua  joventut  i 

dimensions. Així mateix,  la Universitat  Jaume  I participa  activa  i  intensament en els 

processos  de  transferència  de  tecnologia  al  seu  entorn  productiu  com  per  exemple 

amb  l’Institut de  Tecnologia Ceràmica, un  institut de  renom  internacional,  amb una 

forta interacció amb el clúster ceràmic. 

Però, hem d’anar sempre més enllà i per això volem millorar, en aquests quatre anys, i 

fer una aposta decidida pels grups de recerca d’excel∙lència, donant‐los un nou impuls 
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que augmente  la visualització  internacional de  la seua recerca, volem  incrementar  la 

transferència de  coneixement  a  l’entorn  empresarial  i  social  impulsant  l’Espaitec,  el 

nostre Parc Científic, Tecnològic  i Empresarial; volem  fer  també una aposta decidida 

per  la  captació  de  joves  valors,  constituint  una  pedrera  o  «cantera»  investigadora 

d’excel∙lència. 

Aquests són alguns dels reptes que ens plantegem en  investigació,  i que considerem 

inqüestionables,  perquè  de  les  inversions  en  I+D+i  depèn  que  puguem  transformar 

l’actual model  de  producció  i  desenvolupament  econòmic,  per  un  altre  basat  en  el 

coneixement, la creativitat i la tecnologia.  

Cal apostar per  la  investigació  si volem que els nostres  fills  i  les generacions  futures 

tinguen  una  societat  millor  que  la  nostra.  No  n’hi  ha  altra  alternativa.  Des  de  la 

Universitat,  som  conscients  que  el  camí  no  serà  fàcil,  ni  ràpid,  ni  tan  sols  que  està 

garantit l’èxit, però és l’únic possible. 

Hem de veure el triplet I+D+i (i per extensió, l’educació) no com una despesa, sinó com 

una inversió de futur. Si encara així tenim dubtes, aleshores recorde, ací, la coneguda 

afirmació de l’investigador Joan Guinovart (director de l’Institut de Recerca Biomèdica 

de  Barcelona  i  president  de  la  Confederació  de  Societats  Científiques  d’España —

COSCE—) que deia: «Si creen que  la  investigación y  la educación son caras, prueben 

con la ignorancia y la mediocridad». 

Si creiem en el missatge de Guinovart hem de donar suport, amb paraules  i sobretot 

amb  fets,  la a  investigació:  tant a  la bàsica com a  la  l’aplicada  i a  la  tecnològica. Així 

doncs, demanem un esforç per a  incrementar el finançament del sistema universitari 

públic valencià en un context econòmic que reconeixem advers. Ara, més que mai, cal 

invertir on es generarà el creixement del futur. 

En aquesta mateixa línia argumental, vull recordar als poders polítics i a la societat de 

Castelló  que  l’UJI,  a  l’igual  que  la  resta  d’universitats  públiques  valencianes,  no 

representa un cost per a  l’erari públic, sinó, tot el contrari, una  inversió. En  l’informe 

elaborat per  l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques  sobre  la  rendibilitat del 

sistema universitari públic valencià es posava de manifest el fort impacte que tenen les 
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universitats sobre el seu entorn, com és: la millora de la qualificació dels treballadors, 

la  transferència  de  coneixement  a  les  empreses  i  l’increment  de  competitivitat, 

l’augment del PIB, etc. Fins  i  tot  l’estudi establia que, per cada euro  invertit en una 

universitat, es produïa un retorn a la societat de tres euros. 

Anant més enllà dels termes purament econòmics, cal afegir que tots els governs del 

món occidental,  independentment de  la  seua  ideologia política,  coincideixen en que 

l’única  manera  de  sobreposar‐se  a  la  situació  actual  és  mitjançant  l’aplicació  de 

polítiques que  incentiven el  triplet  I+D+i. Caldria, doncs,  incrementar el  finançament 

en  investigació  fins arribar, almenys, als valors europeus de percentatge del PIB dels 

països més desenvolupats.  

Al  fil  de  l’anterior,  vulguera  recordar  la  necessitat  que  les  universitats  públiques 

valencianes disposen d’un Pla Plurianual de Finançament. Una vegada establertes  les 

bases de  l’esmentat pla,  és necessari  implantar‐lo  el més  aviat possible.  La previsió 

d’ingressos,  d’acord  amb  el  pla  de  finançament,  serà  l’instrument  que  permetrà 

desenvolupar, en cada universitat, plans de govern amb  l’objectiu de millorar  i assolir 

l’excel∙lència universitària. 

Juntament  amb  l’excel∙lència  docent  i  investigadora,  una  altra  de  les  línies 

estratègiques  del  Rectorat  que  ara  encetem  és  el  de  promoure  i  fomentar,  la 

participació  i dinamització de  la comunitat universitària, posant especial èmfasi en  la 

dinamització del Claustre. Conscients del valor de les persones que formen l’UJI, volem 

que la seua veu s’escolte plenament durant el pròxims quatre anys. 

Així  mateix,  un  altre  objectiu  a  assolir  és  el  foment  de  valors  en  la  comunitat 

universitària  i en  la  societat, potenciant  la  formació  integral del  seu estudiantat, no 

només en la vessant de la seua competència professional, sinó també com a persones 

formades en els valors que emanen dels nostres estatuts; formant d’aquesta manera 

ciutadans participatius  i crítics, compromesos  i  implicats en  la millora del seu entorn 

social i en aconseguir una societat més justa, democràtica i avançada. 

Tots  aquests  reptes,  que  són  una mostra  dels  que  recollia  el  nostre  programa  de 

govern,  vull  dur‐los  endavant  amb  tres  clars  compromisos:  un  compromís  amb  el 
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passat  institucional de  l’UJI, un  compromís amb  la  societat  i un  compromís amb  les 

persones. 

El primer d’ells em du a reconèixer el treball que han dut a terme els anteriors rectors 

amb els seus equips rectorals. 

Per a arribar ací, on som ara, va fer falta l’impuls inicial, il∙lusionant i original del rector 

Francesc Michavila,  que  va  ser  capaç  de  contagiar  la  il∙lusió  d’un  projecte  tant  a  la 

pròpia comunitat universitària com a la societat de Castelló. També va ser necessari el 

compromís  i  l’aposta  decidida  del  rector  Celestino  Suárez  per  l’autogovern  i 

l’autonomia de  l’UJI,  feta ens uns  temps en els que  les dificultats econòmiques, com 

avui, restringien la nostra Universitat. 

També per arribar ací, on som, vam haver d’aprendre a exercir  l’autogovern  i a retre 

comptes a la societat. La planificació, el disseny i la construcció democràtica de l’UJI va 

ser  impulsada  i  liderada pel rector Fernando Romero, que va assentar uns criteris de 

participació, integració i dinamització des del respecte a la institució i a les persones; i 

finalment, el creixement i la consolidació del campus, de les polítiques de benestar i de 

la  recerca,  han  vingut  de  la mà  del  rector  Francisco  Toledo,  que  avui  no  ha  pogut 

acompanyar‐nos en aquest acte. 

La dedicació i el compromís que han demostrat cap aquesta institució serà un exemple 

continu i encoratjador per a mi. 

El segon compromís, de la meua acció de govern, és amb la societat a la que servim. Va 

ser Ortega y Gasset en el seu  llibre Misión de  la universidad qui, a principis del segle 

passat,  incidia en el paper fonamental que tenia  la universitat en  la modernització de 

les societats avançades; especialment pel que fa a  la  introducció de noves  idees  i a la 

promoció de l’esperit crític. 

També  l’informe  «Estrategia  Universidad  2015  (EU2015)»,  elaborat  pel  Govern  i 

adreçat a  la modernització de  les universitats de  l’Estat Espanyol, planteja entre els 

seus  objectius:  «millorar  les  capacitats  de  les  universitats  perquè  servisquen  a  les 
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necessitats  socials  i econòmiques del país, així com a  la vitalitat cultural  i el progrés 

humà». 

Aquest  segon  compromís  amb  la  societat  passa,  ineludiblement,  per  tindre  un 

comportament  lleial,  respectuós  i  responsable  amb  el  sistema  universitari  valencià, 

amb totes  les universitats, públiques  i privades, que el constitueixen  i amb el Govern 

de la Generalitat que el coordina i dirigeix. Des d’ací us dic que sempre trobareu en la 

Universitat Jaume I una  institució disposada a treballar per  la societat, des de  la seua 

autonomia universitària i des de l’exercici responsable del pensament crític, així com a 

col∙laborar  lleialment, amb  totes  les  institucions polítiques,  socials  i econòmiques de 

Castelló i de la nostra Comunitat.  

El  darrer  i  tercer  compromís  és  amb  les  persones  que  formem  part  d’aquesta 

comunitat universitària que, generosament m’han atorgat  la seua confiança. Crec en 

una universitat formada per persones i adreçada cap a les persones. Sense l’esforç i el 

treball  del  professorat,  l’estudiantat  i  del  personal  d’administració  i  serveis,  tots 

plegats,  aquest  projecte  no  només  no  seria  possible  sinó  que,  a més, mancaria  de 

sentit. 

Molt  Honorable  President,  abans  de  finalitzar,  no  vull  deixar  passar  l’ocasió  per 

traslladar‐vos que  l’UJI valora  l’actitud positiva del Govern de  la Generalitat a  l’hora 

d’analitzar  la  nostra  proposta  de  reforma  dels  estatuts,  doncs  quasi  tots  els 

inconvenients de  legalitat que ha  formulat  són  fàcilment  consensuables. Només vull 

expressar‐vos, respecte a un d’aquests, com a Rector d’aquesta institució pública, que 

la Universitat, que també és una institució cultural, seguirà defensant la llengua de tots 

els  valencians  i  des  d’aquesta  perspectiva  hem  de mantenir‐nos  ferms  en  la  nostra 

posició,  i que hem expressat de manera conciliadora, oberta  i positiva, doncs volem 

contribuir  socialment  a  unir  i  no  separar,  en  la  línia  expressada  per  l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua: «La diversitat onomàstica del valencià no pot servir de base a 

iniciatives  que  projecten  una  imatge  fragmentada  del  sistema  lingüístic  que  els 

valencians compartim amb altres territoris». 

President, com heu pogut deduir de la meua exposició, tenim al capdavant uns anys de 

treball intens, no exempts de dificultats i complexitats, però també plens d’esperances 



Pàgina 10 de 10 

i oportunitats. Potser apareguen discrepàncies, lògiques i legítimes, que haurem de fer 

l’esforç de superar amb molt de diàleg, comprensió i responsabilitat. El que us oferisc 

ara és aquesta voluntat d’enteniment  i de treball constructiu, per part meua  i de tots 

els membres del meu equip  rectoral que han pres possessió en el dia d’avui, per  a 

treballar  tots  junts per  situar el nostre  sistema universitari públic  valencià entre els 

millors d’Europa. 

Per  últim,  vull  finalitzar  la  meua  intervenció  adreçant‐me  a  tota  la  comunitat 

universitària per a dir‐vos que vull ser el rector de totes i de tots, de l’estudiantat, del 

professorat  i  del  personal  d’administració  i  serveis,  un  rector  integrador  i  obert  al 

diàleg, que creu en  la universitat com a generadora,  transmissora  i preservadora del 

coneixement. Un rector que creu en les persones, en el debat de les idees i en la força 

de  l’argumentació; un rector que fuig de  l’autocomplaença —que sempre debilita—  i 

que agraeix la crítica sincera i constructiva que sempre enforteix. 

Demano, doncs, la vostra ajuda, la vostra complicitat, i també la vostra crítica per a dur 

endavant un projecte que farà créixer la nostra Universitat. 

Gràcies a  totes  i a  tots, en nom de  l’equip  i meu, per estar avui aquí amb nosaltres, 

donant‐nos  el  vostre  caliu  i  el  vostre  suport.  Sens  dubte  els  necessitarem  per  a 

construir  la Universitat que  tots volem. Perquè, no ho oblideu,  tots som  l’UJI  i «Tots 

junts fem l’UJI». 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 


