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La catedràtica de Filologia Anglesa Eva Alcón Soler s’ha convertit en la primera dona que ocupa 
el càrrec de rectora de la Universitat Jaume I de Castelló en els seus 27 anys d’història.
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Autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors, 

Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. La vostra presèn-
cia avui és un gest més del suport que la comunitat universitària 
ha donat a la Candidatura per l’UJI en les recents eleccions a 
Claustre. També és una mostra de l’ampli suport que vaig rebre 
del professorat, del personal d’administració i serveis i de l’estu-
diantat, i la millor energia per a afrontar el nou període que ara 
iniciem.

Gracias también a todas las persones que os habéis desplazado 
desde otras universidades para compartir el inicio de una nue-
va etapa en la Universitat Jaume I. A las que no habéis podido 
hacerlo por motivos de distancia geográfica, gracias por acom-
pañarnos de manera virtual y seguir el acto en streaming.

Thanks to all my colleagues from all over the world. Today, we 
start a new project, to which I am going to refer to during my 
speech. I hope I can share part of it with you in our next acade-
mic meeting, As you probably know, in the following years, I will 
be working in the area of higher education policy and it will be 
a great pleasure to continue working together and, if possible, 
start new projects in that area. Well, today I just wanted to greet 
you and share with you this academic event.



En primer lloc, vull dir-vos que és un honor i una gran respon-
sabilitat ser la primera rectora de la Universitat Jaume I, i que 
aquest fet representa el triomf de tot un col·lectiu. És el resultat 
del treball de molta gent que fa temps que reivindica la igualtat 
entre homes i dones, i també és la resposta a una força social 
que ens diu que és el moment en què les institucions, i en aquest 
cas les universitats, necessiten visualitzar una societat més jus-
ta i més inclusiva. 

També vull que el primer agraïment siga per al rector Climent 
i els membres dels seus Consells de Direcció per tota la tasca 
realitzada durant aquests vuit anys. Uns anys on la crisi econò-
mica ha tingut un impacte molt negatiu en les universitats, i de 
vegades, ens ha fet qüestionar la nostra sostenibilitat. Gràcies 
per ajudar-nos a superar aquell tràngol i per l’esforç invertit, es-
pecialment en l’Escola de Doctorat i en un àmbit nou, el de les 
Ciències de la Salut. Un àmbit que encara haurem de consolidar 
i per al qual necessitarem l’ajuda de la Generalitat. Gràcies tam-
bé per les facilitats que ens heu donat a l’hora de passar-nos el 
testimoni del govern de la nostra universitat. En aquest moment, 
estic segura que sentiu la satisfacció pel treball ben fet, i, en nom 
de tota la comunitat universitària, us felicite.

Avui comença una nova etapa per a la nostra universitat. Una 
etapa en què cal mirar cap al futur, però sense oblidar d’on ve-
nim. Com es fa sempre en l’Acadèmia, i ja deia l’escolàstica me-
dieval, els avanços són possibles perquè se sustenten sobre allò 
que es va construir abans. Per això vull recordar i agrair també el 
treball fet pels anteriors rectors i els seus equips, perquè sense 
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el seu compromís institucional no estaríem avui ací. Gràcies al 
rector Michavila per posar les bases fundacionals de la nostra 
universitat, per definir gran part del que avui som, però sobretot 
gràcies per l’estima cap a l’UJI, cap a la societat de Castelló, i 
per la fortalesa de la nostra amistat. Gràcies al rector Suárez per 
assumir la direcció en uns moments on el projecte estava per 
consolidar i superar molts entrebancs, i gràcies també per treba-
llar per l’UJI sempre que t’ho hem demanat. Gràcies al rector Ro-
mero per liderar la transició democràtica, fer possible l’aprovació 
dels nostres primers Estatuts, i també per les nostres converses 
sobre el futur de la nostra universitat. Gràcies al rector Toledo 
per l’impuls de creixement que li va donar al nostre campus, i als 
àmbits de docència, recerca i cultura. Però, per damunt de tot, 
gràcies per confiar en mi i donar-me l’oportunitat de treballar 
durant nou anys, amb tu i amb un equip que avui són les meues 
amigues i els meus amics.



Durant els 27 anys de la Universitat Jaume I hem contribuït a mi-
llorar la nostra universitat i, sobretot, la societat a la qual servim. 
Doncs ara toca mirar més lluny, plantejar-nos nous reptes i donar 
un nou impuls per a seguir avançant en la construcció de l’UJI. 

En aquest sentit, l’estudiantat és la raó de ser de la universitat 
i la seua participació és un element imprescindible. Per a això, 
volem treballar, junt amb la representació estudiantil, per fer una 
universitat viva, dinàmica, revisant possibles desajusts i impul-
sant noves accions i canals de participació.

En aquesta nova etapa volem que se’ns visualitze com una uni-
versitat oberta al món, i ser un element clau en la internaciona-
lització del nostre territori. En l’àmbit de la docència, i com a part 
d’un únic sistema universitari valencià, volem desenvolupar una 
oferta atractiva i diferenciada, que incloga més dobles títols i, so-
bretot, dobles títols internacionals. Europa i Amèrica Llatina seran 
les nostres prioritats, sense oblidar altres àrees geogràfiques. 
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També farem una aposta per la formació de persones crítiques i 
responsables, capaces de conviure amb la diversitat, de desen-
volupar-se en una societat digital i creativa i poder créixer com a 
emprenedors i emprenedores. 

En l’àmbit de la recerca, som una universitat de prestigi, si-
tuada entre les primeres 500 universitats del món. La nostra 
producció científica està per damunt de la mitjana del sistema 
universitari valencià i el 36% de les nostres publicacions són 
col·laboracions internacionals. Estem satisfetes, però també 
tenim reptes de futur: 

	El coneixement que generem ha d’arribar a les persones i 
a les organitzacions, ha de contribuir a millorar el benes-
tar, el desenvolupament econòmic, social i mediambiental, 
i ha de ser un element dinamitzador del territori. 

	L’UJI ha de tenir un paper clau en la transformació del mo-
del productiu. Per tant, la col·laboració amb el sector em-
presarial i els instituts tecnològics serà una altra prioritat 
en aquesta nova etapa que avui comença. 

	També volem fer partícip de la ciència a la ciutadania 
i incorporar la perspectiva de gènere a la investigació. 

Per aconseguir aquests reptes necessitem comptar amb perso-
nal investigador amb TALENT. Necessitem incorporar al projecte 
UJI gent d’una generació que no ho ha tingut gens fàcil, que té 
una formació excepcional, i que garantirà el relleu generacional.



També tenim reptes en l’àmbit del compromís social i cultural. 
Som la institució pública més important de formació superior i 
recerca al nord de la Comunitat Valenciana, però, no ens obli-
dem, també som un agent de canvi i progrés social. Per això, tin-
drem un fort compromís amb la societat que ens acull i amb la 
llengua i cultura pròpies, que volem potenciar i estendre. La nos-
tra oferta cultural es consolidarà i ampliarà amb la creació d’una 
Universitat d’Estiu, i amb un reforç de la Universitat per a Majors. 
També renovarem el nostre compromís social, com a agent afa-
voridor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Tot això ho farem buscant sinergies amb altres institucions, com 
ara els ajuntaments i la diputació, amb els quals volem treballar 
per fer avançar la difusió de la ciència i la cultura, i entre totes i 
tots reivindicar una societat més justa i més igualitària. 

Ara bé, per aconseguir tots aquests reptes necessitem recur-
sos. Com he repetit en moltes ocasions, no tindrem autonomia 
universitària sense autonomia financera. En aquest moment és 
urgent superar els nivells de finançament universitari i d’inversió 
en recerca. El finançament públic de la investigació i la innovació 
a Espanya és molt escàs i clarament insuficient. Molt per sota de 
la mitjana europea. Mentre que a Europa la inversió se situa al 
voltant del 3% del PIB, a Espanya no arriba a l’1,3%. I la situació 
encara és pitjor en el nostre territori, on estem al nivell de l’1%. 

També és tasca de totes i tots reivindicar un nou model de finan-
çament que permeta que les universitats, i especialment l’UJI, 
siguen sostenibles econòmicament i puguem donar un servei 
públic al territori. En aquest sentit, és prioritari que la Comunitat 
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Valenciana reba el finançament del Govern d’Espanya que ens 
pertoca i posar fi a la situació d’infrafinançament que patim.

Malgrat aquesta situació d’insuficiència de recursos, la Ge-
neralitat Valenciana ha fet passos importants en els darrers 
anys, amb la rebaixa de les taxes universitàries, l’ampliació de 
les beques, o la millora de les condicions laborals del personal 
universitari. Crec que és de justícia reconèixer i agrair l’esforç 
realitzat en aquest sentit pel Consell de la Generalitat —gràcies, 
president Puig, i gràcies a la Conselleria d’Educació per tot el 
treball que em consta que heu fet—, però ara hem de continuar 
avançant. Cal aconseguir que cap persona quede exclosa de la 
universitat publica per motius econòmics, i hem de continuar 
millorant les condicions laborals i l’estabilització de tot el per-
sonal universitari.

En els anys vinents també serà molt important el treball conjunt 
entre la Conselleria de Sanitat, la Conselleria d’Educació i l’UJI. 



Necessitem trobar una fórmula que permeta donar resposta a la 
necessitat de l’UJI i de la societat de Castelló de consolidar els 
estudis de Ciències de la Salut. Per això és urgent comptar amb 
professorat vinculat i millorar la gestió de les pràctiques sanità-
ries, a més a més de finalitzar l’edifici de la Facultat de Salut. 

I per últim, és necessari un Pacte per la Ciència i la Innovació, 
que també es demana en el Manifest per la Ciència, la Innovació 
i l’Emprenedoria, promogut per la Fundació Premis Jaume I, i al 
qual, com a universitat, ens hem adherit recentment. També és 
urgent una nova llei d’universitats que, des de l’autonomia uni-
versitària, done a les universitats la possibilitat de gestionar amb 
major agilitat i eficiència. 

Com podeu veure, tenim molts reptes al davant. Per aconse-
guir-los, us assegure que treballarem en col·laboració amb la 
resta de les universitats públiques valencianes, amb els sindi-
cats i el Consell Social. També necessitarem la col·laboració de 
totes les administracions publiques, les entitats ciutadanes, el 
sector empresarial i professional. El nostre campus sempre el 
tindreu obert.

Us diré que fa 27 anys l’UJI era poc més que un somni, un desig 
unànime de tota la societat de Castelló per comptar amb una 
universitat pública que transformara el nostre territori. Ara el 
somni s’amplia, amb la voluntat de fer de l’UJI una universitat 
oberta al món, tant en l’àmbit docent com en el d’investigació, i 
amb la voluntat de ser un agent de canvi i progrés social.
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No dubteu que des del nou Consell de Direcció impulsarem ac-
cions per fer realitat aquest nou somni. Un somni que volem que 
siga compartit. Un somni que farem realitat entre totes i tots, 
pensant en el benefici col·lectiu i mai en l’individual, i un somni 
que ens ajude a mirar cap al futur amb optimisme i valentia. 

Acabe la meua intervenció rescatant un vers de l’obra King John, 
de W. Shakespeare, i que espere que ens ajude a donar un nou 
impuls a la nostra universitat: Strong reasons make strong acti-
ons: Let us go! (King John, 3, 4)

Moltes gràcies. 

Eva Alcón 
Rectora de la Universitat Jaume I




