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El solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2018/2019 va estar presidit per la rectora de 
l’UJI, Eva Alcón, acompanyada pel conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent 
Marzà; l’alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco; la rectora de la Universitat de 
València, Vicenta Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; 
el rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Jesús Tadeo; el rector de la Universitat 
Catòlica de València, José Manuel Pagán; el president del Consell Social, José Luis Breva; el 
rector honorari de l’UJI, Francesc Michavila, i la secretària general, Cristina Pauner, entre altres 
autoritats.
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Salutacions i gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquest 
acte d’inici de curs acadèmic. 

Aquesta és una inauguració molt especial, ja que amb ella encetem 
un nou curs i també un nou mandat de quatre anys del Claustre i del 
Rectorat. Podem dir, per tant, que iniciem un nou període a la nostra 
Universitat. 

La novel·lista anglesa Mary Shelley ens deia: «Everything must have a 
beginning and that beginning must be linked to something that went 
before». Efectivament és així, tanquem un curs en què ens han deixat 
Enrique Julià, Ismael García, Diego López, Vicent Martínez Guzmán, 
l’estudianta Ainoa Ripoll, el doctor honoris causa Klaus Tiedemann i 
la Medalla d’Or Carles Santos.

Us recordarem amb afecte, i us tindrem presents en aquesta nova 
etapa. 

Com hem pogut apreciar en el resum de la Memòria acadèmica 
del curs passat, l’UJI és ja un projecte consolidat. Som el que som 
gràcies al treball dels rectors anteriors i els seus equips, i gràcies a 
totes les persones, de dins i de fora de la comunitat universitària, que 
amb generositat heu participat i participeu d’aquest gran projecte 
col·lectiu. 

Ara precisament, quan comencem un nou curs acadèmic, és el 
moment de mirar cap al futur amb un esperit de millora constant i 
superació.
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Per això em permetreu que avui us avance alguns dels projectes que 
volem impulsar durant aquest nou curs acadèmic. I aprofite, al mateix 
temps, per a demanar-vos la vostra col·laboració i participació per a 
fer-los realitat.

Tres grans compromisos marcaran les nostres actuacions. El 
primer compromís serà amb el benefici col·lectiu, el segon amb les 
persones que formem part de la comunitat universitària (estudiantat, 
professorat i personal d’administració i serveis); i el tercer compromís 
serà amb la societat a la qual ens devem. 

Centrant-nos en les persones, el debat i la participació de tota la 
comunitat universitària és la millor garantia d’enfortir la nostra 
democràcia i la pluralitat al campus. 

Dit això, i començant per l’estudiantat, treballarem perquè quan 
vinguen al nostre campus amb l’objectiu de rebre una formació, 
aquesta els permeta créixer com a persones, com a professionals i 
com a ciutadans i ciutadanes.

També volem incrementar les oportunitats d’aprenentatge, 
mitjançant les activitats que faciliten l’emprenedoria, la competència 
digital i la inserció laboral dels nostres titulats i titulades. 

Però, per damunt de tot, hem d’aconseguir que les persones que 
vinguen a formar-se a la nostra Universitat ens recorden, quan 
deixen els estudis, com una Universitat pública on treballem en favor 
de la igualtat d’oportunitats. 

Vull agrair al Consell l’esforç que ha fet per a facilitar l’equitat en 
l’accés als estudis superiors, amb la baixada de taxes i l’increment 
en beques. Gràcies, conseller, i també a tot l’equip de la Conselleria 
pel vostre treball i gràcies per l’aposta per l’educació pública.
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Des de l’UJI sempre treballarem, conjuntament amb totes les 
administracions públiques, perquè ningú que tinga voluntat i 
capacitat per a aprendre es quede fora de la Universitat pública.

En aquest sentit, i per a garantir aqueixes oportunitats, durant 
aquest curs impulsarem un pla propi i unificat de beques, millorarem 
la informació, reforçarem la política d’ajudes existents i preveurem 
noves necessitats, com, per exemple, ajudes per a fer pràctiques 
internacionals.

Si abans parlava de la importància de la participació per a enfortir la 
democràcia i la pluralitat, en el cas de l’estudiantat és una assignatura 
pendent que tenim. Per a afavorir la seua participació, dinamitzarem, 
juntament amb el Consell de l’Estudiantat, la Comissió d’Assumptes 
Estudiantils. Al mateix temps, iniciarem el projecte d’un espai 
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reivindicat per l’estudiantat durant anys. M’estic referint a la Casa de 
l’Estudiantat, un espai on, igual que en altres universitats del món, 
es puga combinar oci i estudi i aprofitar tota l’energia i creativitat del 
nostre estudiantat.

Així mateix, aquest curs farem un estudi per a millorar i ampliar la 
nostra oferta acadèmica, buscant un equilibri entre la demanda 
social, les necessitats presents i futures del teixit productiu i la 
viabilitat econòmica.

La formació a distància, els dobles títols i l’impuls de la mobilitat 
acadèmica per a potenciar la formació de ciutadans i ciutadanes del 
món serà una altra de les nostres prioritats.

Al costat de l’estudiantat, el professorat és la columna vertebral sobre 
la qual s’erigeix la nostra Universitat. Treballarem per a aconseguir 
les millors condicions possibles per a tot el professorat.

En el que està en la nostra mà, ja hem encetat algunes accions, com 
ara amb el professorat associat, o amb el professorat ajudant, però 
seguirem reivindicant unes millores globals. Reivindicarem davant 
del Govern d’Espanya una solució per a tot el professorat que encara 
no ha aconseguit la seua estabilització o el dret a promoció. En 
l’àmbit autonòmic, és urgent la signatura del conveni col·lectiu per a 
tot el professorat contractat al sistema universitari valencià. 

També avançarem en l’aplicació del document de carrera docent, 
i donarem especial suport a les accions docents adreçades a 
desenvolupar la competència digital de la comunitat universitària. 

En l’àmbit de la recerca posarem en marxa l’Observatori de la Recerca, 
una iniciativa que naixerà amb l’objectiu de visibilitzar l’abast, però 
també l’impacte científic i acadèmic, de la nostra producció científica 
en totes les branques del coneixement. 
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A més a més, la creació d’una nova Unitat d’Innovació i Transferència 
ens ajudarà a connectar la ciència amb l’entorn social i productiu, 
i on serà fonamental el paper del Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial, Espaitec. Un espai de referència per a la innovació i on 
tota la comunitat universitària, des de l’estudiantat fins al personal 
docent i investigador, puga desenvolupar les seues iniciatives 
emprenedores.

Amb l’objectiu de generar sinergies entre el personal investigador 
de la Universitat Jaume I i el personal que presta una labor clínica 
i assistencial en els departaments de salut de les comarques de 
Castelló, engegarem un programa de col·laboració amb la Fundació 
per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana. Això donarà lloc a nous projectes de recerca en l’àmbit 
biomèdic, amb un gran potencial científic per a millorar l’atenció dels 
i les pacients. 

També desplegarem el Programa UJI-Talent per a la retenció i 
captació del personal investigador doctor amb experiència, que puga 
encetar noves línies de recerca i ens permetrà enfortir les nostres 
estructures d’investigació. 

Igualment, ens comprometrem amb els principis de la Carta 
Europea de la Investigació i el Codi de Conducta en la Contractació 
d’Investigadors, per a dignificar i fer valer la tasca del nostre personal 
en totes les etapes de la seua carrera investigadora. 

Fins ací hem esmentat algunes accions vinculades a l’estudiantat 
i al professorat, però la tercera gran columna de la Universitat és el 
personal d’administració i serveis. Necessitem la vostra col·laboració 
perquè la gestió de la nostra institució siga àgil i transparent. Des del 
Consell de Direcció impulsarem un Pla d’Estabilització i continuarem 
treballant en la millora de les vostres  condicions laborals.
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Necessitem també la vostra experiència per a flexibilitzar el Pla 
Estratègic, promoure la simplificació de processos i la millora en la 
usabilitat de les eines telemàtiques. 

Amb les accions esmentades, i posant en el centre de les nostres 
polítiques les persones, podrem col·lectivament millorar les tasques 
docents i de recerca. 

Però això no és tot, també impulsarem projectes que ens apropen a 
la societat i reafirmen el nostre compromís social.

L’UJI ha estat sempre una Universitat compromesa amb la cultura 
i el nostre entorn, com fa pocs dies va quedar de manifest amb la 
concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de Castelló de la Plana. 

En aquesta nova etapa, ampliarem el nostre compromís en matèria 
cultural, apostarem per l’aprenentatge al llarg de la vida, molt 
especialment mitjançant la Universitat per a Majors, i promourem la 
cultura científica com a estil de l’UJI. 

És enormement important apropar la ciència a la ciutadania i lluitar 
envers els perills de la pseudociència. Assistim amb preocupació 
a declaracions de personalitats que neguen l’autenticitat de dades 
científiques contrastades, a pràctiques sense base científica que 
prometen la curació de les persones malaltes. Comportaments que, 
sens dubte, posen en risc la vida de les persones massa sovint. 
Per això, aquest curs el programa de «cultura científica i ciència 
ciutadana» vertebrarà diverses actuacions de la Universitat en 
aquest terreny.

Una altra aposta de futur és la internacionalització. Quan estem 
a punt de complir els 30 anys, la Universitat Jaume I vol tenir un 
paper rellevant no sols en la internacionalització de l’UJI, sinó també 
de la nostra societat, cada vegada més plural, interconnectada i 
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global. Cal seguir buscant aliances amb altres centres de formació 
i d’investigació superiors, i aprofitar sinergies amb la Fundació 
Universitat-Empresa, les institucions públiques i teixit productiu, per 
a projectar el nostre territori al llarg dels cinc continents. 

Ara bé, no ens oblidem que el primer pas per a la internacionalització 
és promoure una alta capacitat de la nostra comunitat per a 
desenvolupar-se en diferents llengües, al mateix temps que fem de 
la llengua pròpia una llengua de la ciència i cultura, que s’estenga 
més enllà del nostre campus. 

Un altre dels nostres objectius és que la societat ens reconega com a 
una institució amb valors i capaç de transferir els nostres valors a la 
societat. Per això posarem l’accent en la inclusió, el comportament 
ètic i la responsabilitat social.

Entre altres accions per a afavorir la inclusió, promourem la 
visibilització de la dona en els òrgans de govern, apostarem per 
un equilibri entre homes i dones. Igualment, afavorirem accions 
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d’igualtat en la diversitat, com ara la instal·lació del primer punt 
violeta-rainbow al campus del Riu Sec. 

També us anuncie que a partir d’aquest any en la nostra Memòria 
acadèmica trobareu el grau de compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible, i elements de responsabilitat social 
universitària. Una manera de donar compte a la societat del nostre 
compromís social amb total transparència.

Com heu vist, tenim molts projectes, voluntat de superació i l’empeny 
d’una comunitat universitària compromesa per a fer de l’UJI una 
institució determinant per al progrés social. Ara bé, no podrem 
aconseguir tot el que ens proposem sense autonomia universitària i 
autonomia financera.

En aquests moments és important que diguem clar el que som i 
reivindiquem la nostra autonomia. Som una Universitat pública, 
orgullosa d’oferir uns estudis on totes les persones, amb igualtat 
de condicions, obtenen una titulació amb esforç i complint tots els 
requisits acadèmics. Una Universitat, sense ingerències polítiques, 
que defensa la Universitat com a motor de transformació social, de 
correcció de les desigualtats, que defensa la igualtat d’oportunitats i 
condemna la mala praxi i els interessos espuris aliens a la Universitat 
mateixa. 

També necessitem autonomia financera. Totes i tots sabem que 
la implantació d’estudis de Salut s’ha fet amb un important esforç 
per part de tota la comunitat universitària. La implantació d’aquests 
estudis va estar condicionada a rebre finançament addicional. 
Ara bé, com a conseqüència de la crisi, la Universitat Jaume I va 
veure com la subvenció ordinària no només no augmentava per la 
implantació d’uns nous estudis, sinó que patia una davallada de 
prop de 12 milions d’euros anuals a partir de l’exercici 2013.
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És cert que el president Puig, en el debat de política general a les 
Corts, va anunciar que, en el marc de les negociacions amb les 
universitats públiques valencianes, destinarien recursos per la 
licitació de la segona fase de la Facultat de Ciències de la Salut 
abans que finalitze 2018. Aquest anunci es va rebre amb satisfacció 
per part de la comunitat universitària i de la ciutadania, ja que es 
donava resposta a una reivindicació de Castelló per a consolidar les 
necessitats d’infraestructures en l’àrea de Salut. 

Moltes gràcies, conseller, i us demane que feu extensiu el nostre 
agraïment a tot el Consell de la Generalitat i al seu president. Així 
com us demanem que tanquem al més aviat possible com farem 
realitat aquest anunci.

Ens queda ara pendent que el finançament per a despeses ordinàries 
permeta assegurar la sostenibilitat econòmica de les universitats 
públiques valencianes a mitjà termini. En aquest sentit cal entendre 
com a esperançadora la constitució de la Comissió d’Estudi de 
Finançament Universitari. 



12

Conseller, cal revisar amb urgència la fórmula amb la qual es financen 
les despeses generals o estructurals, i aconseguir un finançament 
per a les universitats més just i equitatiu. Un finançament ajustat al 
volum d’activitat de cada Universitat.

Compteu amb la col·laboració de la Universitat Jaume I per a 
dissenyar, entre la Generalitat Valenciana i el conjunt d’universitats 
públiques, un pla que permeta una adequada planificació econòmica 
i que garantisca un horitzó de sostenibilitat financera per a tot el 
sistema universitari públic valencià.

Vull acabar la meua intervenció amb unes paraules d’agraïment i 
felicitacions. 

Agraïment i felicitacions a la catedràtica María Victoria Petit, per 
l’extraordinària lliçó inaugural d’aquest curs. Una lliçó que ens ha 
permès apropar-nos a un tema tan important com el de la protecció 
dels drets dels passatgers i les passatgeres del transport aeri, i on el 
Dret es configura com una eina fonamental per a ordenar les nostres 
relacions humanes. 

La internacionalització del sector aeri, el seu dinamisme, el seu 
desenvolupament tècnic, són un signe clar dels nous temps en 
què vivim, però també ho són les conseqüències, moltes vegades 
negatives, d’una liberalització excessiva del mercat, on s’ha de 
continuar vetlant per a garantir els drets de les persones.

Gràcies, María Victoria, pel teu treball de recerca i docència en aquest 
àmbit i, sobretot, per l’esforç que has realitzat per a traslladar-nos de 
manera clara i senzilla part del teu magisteri. Gràcies a més a més 
pel teu compromís amb la Universitat Jaume I. 

Vull felicitar també a tots els doctors i doctores que han rebut avui 
la distinció del Premi Extraordinari de Doctorat. Gràcies per ser el viu 
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exemple de la cultura de l’esforç i del treball rigorós que representa 
la Universitat.

Per a finalitzar, vull donar la benvinguda als nous membres de la 
comunitat universitària, en especial a l’estudiantat, que enguany 
s’incorpora per primera vegada a la nostra Universitat. Benvinguts i 
benvingudes a la que serà, a partir d’ara, la vostra Universitat.

Molt bon curs a totes i a tots!

Moltes gràcies

Eva Alcón 
Rectora de la Universitat Jaume I




