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El nou camí del coneixement 

Les universitats, fins i tot les joves com la nostra, que portem poc més 

de 26 anys d’existència, som organitzacions complexes, difícils 

d’entendre des de l’exterior i, de vegades, amb dificultats per a donar 

resposta amb agilitat a totes les demandes del nostre entorn. Per això, 

quan tenim entre nosaltres la sort de gaudir d’un esperit inconformista, 

que cerca nous camins, noves solucions, hem de reconèixer-lo, donar-li 

el nostre suport i posar-lo com a exemple. I això és el que volem fer amb 

aquest acte, retre un merescut homenatge al doctor Garcés, els mèrits 

del qual ha glossat perfectament el professor Javier Sánchez, a qui vull 

agrair el seu esforç de síntesi i el seu magisteri. Però amb aquest 

homenatge volem sobretot posar el doctor Garcés com a exemple, 

exemple per als més de 2.000 treballadores i treballadors que cada dia, 

amb el seu treball diari a les aules, als laboratoris i als despatxos, fan 

de l’UJI la universitat pública que ens enorgulleix a tots. I com a 

exemple, especialment, per al nostre alumnat, per als més de 14.000 

estudiants i estudiantes de grau i màster que cada dia es formen al 

nostre campus com a futurs professionals i també com a ciutadans i 

ciutadanes d’un món cada volta més complex i que requereix més la 

implicació de tots els membres de la societat. 

El doctor Garcés s’uneix així a una llarga llista de dones i homes, 42 ja, 

que, en diferents camps del saber i des de diferents àmbits, han 

acceptat formar part de la nostra comunitat acadèmica com a fars, com 

a punts de referència, com a fars i guies, com a models en el 

professional, però especialment en el personal i també vital, del que 

significa ser universitari i, més concretament, ser un universitari de la 

Jaume I. Per tant, em permetreu que les meues primeres paraules 

siguen per a agrair al doctor Garcés que haja acceptat la nostra 

proposta i per a donar-li des d’ací la més sentida i afectuosa acollida a 

la nostra universitat, que ja és per sempre també la seua. Benvolgut 

Jordi, com resa l’antiga dita valenciana, «benvingut siga qui a sa casa 

ve». Us agraïm molt la vostra disposició a integrar-vos en el claustre 



universitari de l’UJI i ens felicitem per incorporar al nostre patrimoni 

cultural el bagatge tan extraordinari de la vostra trajectòria acadèmica, 

investigadora i personal.  

En aqueixa trajectòria el més destacat és l’inestimable esforç que ha fet, 

fa i estic segur que continuarà fent durant molts anys el doctor Garcés 

per a poder establir un diàleg sincer i franc, col·laboratiu, entre 

diferents àmbits del saber, creant un nou coneixement a partir de la 

intersecció de diferents camps. En la seua brillant lliçó d’avui, en eixa 

Carta a les Ciències Socials, que crec que hauria de ser d’obligatòria 

lectura per a qualsevol investigador, i no només dels àmbits de les 

ciències socials, sinó de totes les ciències, el nostre doctor Garcés ens 

ha deixat ben clar quin és l’element clau del nou paradigma del 

coneixement i de la innovació, fonaments de qualsevol progrés, i que no 

és un altre que la interacció entre diferents disciplines, entre camps del 

saber diferents. I per a això és necessària la interrelació, la connexió i, 

sobretot, el diàleg, un diàleg que, com molt encertadament ens ha 

explicat en aquest mateix Paranimf la nostra doctora honoris causa 

Adela Cortina, només existeix quan es planteja en termes d’equitat, 

quan totes les persones que hi participen es tracten en termes 

d’igualtat. Doncs bé, així mateix és com el doctor Garcés ens planteja el 

camí cap a la innovació, apostant per una interacció real entre diferents 

disciplines, entre diferents camps del coneixement. No pot haver-hi una 

ciència més important que una altra, no podem continuar treballant 

amb compartiments estancs. Trenquem-los, obrim les finestres a la 

nova forma de fer ciència, d’arribar a més sabers. Gràcies, professor 

Garcés, pel seu viatge per segles d’evolució de les ciències socials i per 

mostrar el camí per a aqueix futur que, com molt bé ens ha ensenyat, 

mai és un regal, una cosa que se’ns dóna feta, sinó que l’hem de 

conquerir amb el nostre esforç. 

 

 



Reivindicació del grau de doctor 

Un exemple d’aqueix esforç i, a més, de la necessària 

interdisciplinarietat que ha reivindicat en el seu discurs el doctor 

Garcés, sou els nous doctors i doctores que en el darrer curs acadèmic 

heu assolit aquest grau i als quals, en aquest acte acadèmic solemne, 

donem també la benvinguda. La vostra dedicació d’anys, el vostre 

esforç, us permet recollir avui el premi merescut de l’excel·lència; el 

reconeixement, per part de la comunitat acadèmica i científica, i de la 

societat en general, de la vostra capacitat d’investigar. Culmineu avui 

una trajectòria de formació, però no de coneixement. El vostre viatge no 

té una Ítaca on arribar, ja que sempre hi ha una última frontera del 

saber, un nou camp per conquerir. Això pot parèixer descoratjador. Tot 

el contrari, per a aquells que, com vosaltres, gaudiu del goig 

intel·lectual que implica aprendre, descobrir, teniu la infinita 

possibilitat de continuar vivint aqueix plaer de qui assoleix un nou 

saber, un nou coneixement. Contagieu-vos de l’entusiasme del nostre 

nou doctor honoris causa i continueu avançant amb energia pels 

camins del coneixement i de la ciència. 

Com hem vist precisament amb la lliçó del doctor Garcés, que ens ha 

mostrat clarament que no basta només un saber, un únic coneixement, 

i que en tot moment hem d’estar permanentment interrogant-nos, 

qüestionant-ho tot i, per tant, en una cerca constant del coneixement i 

per un coneixement que és cada volta més interdisciplinari i 

interconnectat. 

En aqueix viatge, continuareu tenint sempre al vostre costat la 

Universitat Jaume I, l’UJI, la universitat pública de Castelló, la vostra 

universitat. Conscients de la nostra responsabilitat social com a entitat 

d’educació i recerca superior a les comarques del nord de la Comunitat 

Valenciana; conscients també que, en ciència i tecnologia, la llavor per 

al futur –l’energia motriu– són els estudiants de doctorat; conscients, 

doncs, de la rellevància d’aquesta etapa formativa, d’aquest escaló 

superior de la formació universitària, on prenen forma i cristal·litzen la 



vocació i la capacitat investigadora dels estudiants amb talent; i 

conscients que en aquesta etapa es produeixen les contribucions 

científiques més capdavanteres, hem fet una aposta decidida i ferma per 

estendre el grau de doctor al nombre més gran possible de ciutadans i 

ciutadanes amb capacitats i talent. Amb aquest objectiu, vam crear, ara 

fa ja cinc anys, el nostre cinquè centre, l’Escola de Doctorat, un espai 

de formació superior que ofereix 19 programes en diferents àmbits i que 

compta amb més de 400 alumnes matriculats.  

El nostre cinquè centre, la nostra darrera incorporació al nostre 

campus, és precisament el centre més interdisciplinari, el que agrupa, 

com deia, programes de totes les ciències i camps del saber. La nostra 

voluntat ha sigut des del principi potenciar aquest centre com a gran 

pedrera de futur per a la recerca i la innovació, per a la investigació 

pura i l’aplicada, per a avançar i arribar més lluny. Així, hem dotat de 

recursos i suport fins al màxim que hem pogut en els difícils temps en 

què aquest nou centre s’ha creat, i continuarem fent-ho en el futur, 

amb la voluntat de créixer amb nous programes de doctorat, amb 

programes més interconnectats i interdisciplinaris i, sobretot, amb més 

alumnes de doctorat que després puguen incorporar-se no sols a la 

Universitat, sinó sobretot al teixit productiu per a fer de la innovació el 

tractor de creixement i progrés econòmic i social del nostre entorn. 

Però per a fer-ho necessitem també el suport i la complicitat del Govern 

de la Generalitat Valenciana, de la nostra administració pública de 

referència, per tal que ens dote del finançament adequat i necessari per 

a dur a terme aquesta tasca. Necessitem recursos per a les universitats, 

però també necessitem no perdre el talent ni deixar sense oportunitats 

de formar-se a qualsevol persona amb les capacitats i la voluntat 

necessària per a encetar el repte de la recerca superior, i per a això és 

necessària una política pública sostinguda de suport a l’estudiantat 

amb menys recursos, dotant-los de beques i ajudes suficients, i 

afavorint  programes d’excel·lència en la formació dels nous doctors i 

doctores que estimule els nostres titulats, el nostre estudiant de grau i 



màster a continuar estudiant el doctorat, a continuar escalant la 

muntanya, el cim sempre llunyà del saber. 

El professor Garcés, que avui s’incorpora al nostre claustre, no és sols 

un exemple paradigmàtic dels beneficis que implica la integració de 

diferents disciplines, sinó que a més és un expert en el camp de les 

polítiques públiques i, en especial, de les polítiques públiques de 

benestar. I com molt bé ha evidenciat en molts dels seus treballs, els 

diners destinats a benestar no són mai una despesa, sinó una inversió 

social, un capital que té sempre un retorn major del que suposa el 

desemborsament inicial. Això és especialment significatiu en el cas de 

l’educació i de l’educació superior, en aquest cas del grau de doctor i 

doctora. Tota inversió pública en la formació de nous professionals amb 

aquest grau té sempre un retorn major cap a la societat, un retorn que 

es pot mesurar en indicadors tan evidents com són la pràcticament 

inexistent taxa d’atur entre aquest col·lectiu, com en altres més difícils 

de mesurar, com poden ser el grau d’innovació, creativitat i pensament 

crític que poden representar aquests titulats en els àmbits de les 

empreses i les administracions.  

Com ha demostrat de manera molt brillant el doctor Garcés, els 

sistemes de benestar europeu són econòmicament viables i necessaris 

pe a construir entre tots un futur de progrés i equitat, valors amb els 

quals estem plenament compromesos en aquesta universitat. 

Per tot això, aquesta universitat se sent especialment honorada avui 

amb la incorporació al nostre Claustre del professor Garcés, un nou 

referent per a tota la nostra comunitat universitària. En nom de tota la 

comunitat universitària, moltes gràcies per la vostra generositat cap a 

l’UJI i cap a les noves generacions que tenen en la vostra trajectòria un 

exemple per a seguir amb il·lusió. 

Moltes gràcies. 


