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INTERVENCIÓ DEL RECTOR, VICENT CLIMENT JORDÀ,
EN EL SOLEMNE ACTE D'OBERTURA 

DEL CURS ACADÈMIC 2017/2018 
Divendres, 22 de setembre de 2017

Honorable Conseller d’Educació, Investigació Cultura i Esports
Excel·lentíssima Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Castelló de la Plana
Rector Magnífic de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
Excel·lentíssim Sr. President del Consell Social
Sr. Rector Honorari de la Universitat Jaume I 
Sr. Secretari General de la Universitat Jaume I

Membres del Consell de Direcció i del Consell Social.
Exrectors, Sr. Fernando Romero, Sr. Celestino Suarez, Sr. Francisco Toledo.
Sr. Jordi Garcés, Honoris Causa UJI 
Sr. Agustín Escardino, Medalla UJI
Professor Juan Andrés Bort, benvolgut amic Juan
Vicerectors i vicerectores d’altres universitats
Degans i degana i directors i directores de centres 
Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats.
Comunitat universitària.
Senyores i senyors, amigues, amics.

Una lliçó que marca el to del curs

Vull iniciar aquest discurs amb unes paraules d’agraïment i reconeixement 
al professor Juan Andrés Bort, per la seua magnífica lliçó inaugural, que marca 
perfectament el que, des de l’Acadèmia, entenem que ha de ser la cerca del nou 
coneixement, aqueixa aventura vital que ens ha fet prosperar com a espècie des 
dels orígens de l’evolució humana.
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Així, ens ha traslladat la importància que té combinar la investigació bàsica i 
especialitzada amb la creativitat i la innovació; també compaginar en la recerca 
l’àmbit teòric amb el pràctic, així com treballar també en les fronteres de dis-
ciplines i àrees de coneixement; una intersecció on afloren nous reptes i noves 
solucions a problemes mai resolts. I és que la conjunció de disciplines i el diàleg 
entre ciències, com hauria d’ocórrer també en la societat, és l’element impres-
cindible per sustentar qualsevol avanç, com encertadament ens ha ensenyat el 
professor Andrés.

I també ens ha deixat un altre missatge: la importància d’ajuntar talent, 
d’aprofitar sinergies, d’investigar de manera col·laborativa amb altres investiga-
dors constituint equips interdisciplinaris que treballen en els mateixos objectius. 

Tots aquests valors: la innovació, la creativitat, la col·laboració i la interdis-
ciplinarietat, dels quals ens ha parlat el professor Andrés formen part també del 
nostre estil: de l’Estil UJI.

Gràcies Juan, pel teu exemple i compromís amb aquesta institució, demos-
trat en la teua excel·lència investigadora, en la formació de noves generacions 
d’investigadors i en l’establiment de relacions amb altres universitats i centres 
de recerca de primer nivell.

CURS 2017-18: UN ALTRE CURS SINGULAR

Un curs que comença és, permeteu-me l’analogia, un estoig per obrir, que 
en aquest cas, voldria que estiguera ple de projectes, d’oportunitats per a totes 
i tots. Cada curs acadèmic té les seues singularitats i aquest que ara iniciem 
també les té.

El centenari de l’art rupestre

Enguany celebrem el primer centenari del descobriment científic de les 
primeres pintures rupestres de la Valltorta i de Morella la Vella, ciment de l’art 
rupestre de Castelló, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Un 
fet que hem volgut recollir en el cartell d’inici de curs. I és que l’art és, junt 
amb la ciència, l’expressió i manifestació màxima del coneixement.

Fa més de 12.000 anys, els pobladors d’aquestes comarques van buscar uns 
indrets protegits, uns espais comuns des d’on escrutar el territori i interpretar 
i comprendre el comportament del seu medi natural.
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Personalment, m’agrada veure l’UJI com una mena de translació d’aqueix 
abric natural on pintaven els primers pobladors; un espai privilegiat per a l’ob-
servació i l’anàlisi del món per tal de continuar en la cerca constant del conei-
xement. Avui l’UJI representa aquest espai. Des d’aquest «abric» del campus 
del Riu Sec i també des de la resta d’abrics o seus (que tenim disseminades per 
les comarques), aquest nou curs, la comunitat universitària treballarà dia a dia 
per tal de «dibuixar» i construir entre totes i tots un món millor, per a conèixer 
més sobre la nostra realitat i naturalesa i poder posar aqueix coneixement a 
l’abast de la «tribu» actual; és a dir, de la societat, a la qual ens devem com a 
servei públic que som.

2018: any electoral

També és especial aquest curs pel seu caràcter electoral, atès que s’han de 
renovar la majoria d’òrgans de participació i govern. En el primer trimestre 
del 2018 es renovaran les juntes dels centres i se celebraran les eleccions de 
nous degans o deganes i director o directora de l’ESTCE, mentre que en el 
segon trimestre s’elegirà un nou Claustre i un nou rector o rectora. Serà 2018, 
per tant, el moment de fer una crida a la participació dels tres estaments de la 

Intervenció del rector Vicent Climent
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comunitat universitària en aquests processos, animant a configurar projectes i 
objectius il·lusionadors, que facen de l’UJI una universitat de qualitat al servei 
de la seua societat, també en la tercera dècada d’aquest segle.

Els reptes del final de la legislatura

Estem al final de la legislatura, però ens resta encara quasi un curs sencer 
i és molta la il·lusió i l’energia que manté aquest Rectorat i el seu Consell de 
Direcció per a treballar i continuar fent de l’UJI una universitat de referència 
on les persones siguen el més important.

La recerca

Tant la primera legislatura del meu mandat, com aquesta segona, han estat 
marcades per una de les majors crisis econòmica i financera que ha patit la nos-
tra societat, de la qual ens costarà recuperar-nos i que ha deixat unes seqüeles 
esgarrifadores: una desocupació que a la nostra província va superar el 26% 
i que encara se situa al voltant del 18%; amb un atur juvenil pròxim al 40%.

Després de set anys de moltes dificultats, pareix que comencem ara una 
lleugera recuperació que hem d’aprofitar com un moment d’oportunitats. I el 
primer àmbit on hem de fer-ho és en el de la recerca. 

Einstein animava que en moments de crisi és quan, més que mai, hem de 
demostrar la nostra competència:

la vertadera crisi, és la crisi de la incompetència... deia.

I afegia: qui atribueix a la crisi els seus fracassos i penúries, està violentant el 
seu talent... És en la crisi on naixen la inventiva, els descobriments i les grans 
estratègies.

Si des de l’UJI hem mantingut una gran estratègia, aquesta ha sigut la de 
prioritzar i potenciar el conreu del talent i la generació del coneixement. Pre-
servar la inversió anual de quatre milions d’euros en el Pla propi de promoció 
de la investigació, en aquests exercicis de retallades ha sigut la gran aposta 
de l’UJI per vèncer la crisi i la incompetència que la va ocasionar. Aquesta ha 
sigut l’estratègia per a protegir el futur de les persones i de la societat i estar a 
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l’«altura dels temps» —com exigia Ortega i Gasset a la institució universitària 
en el seu assaig Misión de la Universidad.

Cal dir que aquesta estratègia, la de l’aposta pel coneixement i pel talent, 
ha tingut els seus fruits. Així, fa unes setmanes, el conegut rànquing de Xangai 
—que ordena les universitats en funció d’uns pocs paràmetres, que mesuren 
la recerca de molt alt nivell— situava l’UJI entre les 500 millors universitats 
del món, sent la universitat espanyola més jove de les onze que hi apareixem. 
La Comunitat Valenciana és l’única, junt amb Catalunya, que té tres universi-
tats públiques en el top 500: és a dir, es troba en el selecte grup del 5% de les 
millors universitats del món.

La Universitat Jaume I també destaca en productivitat científica d’alt nivell 
del seu professorat, i se situa la tercera d’Espanya. A l’últim trimestre del 2016, 
els investigadors de l’UJI van aconseguir 3,2 milions d’euros de finançament 
europeu del programa Horizonte2020 per a desenvolupar projectes d’investiga-
ció en diferents camps del coneixement, entre els quals destaca l’obtenció del 
primer projecte ERC (European Research Council) del Consell Europeu d’In-
vestigació: l’organisme de la Comissió Europea dedicat al finançament de la 
ciència excel·lent i a la promoció de la investigació de major qualitat a Europa.

I tot això ho hem aconseguit amb l’esforç dels investigadors i les persones 
de suport a la investigació. Ho hem fet amb molt de múscul propi, sense un 
suport suficient en inversió en R+D, ni per part de les administracions ni de 
l’entorn. I és que, en aquesta qüestió, sempre hem estat lluny d’Europa i ho 
continuarem estant si no es posa remei. Com es destaca en el darrer informe 
COTEC 2017, el diferent mode d’enfocar la crisi ha agreujat encara més aquei-
xa distància. Així, 

Mentre que el conjunt de la UE avui inverteix un 25% més en R+D que abans 
del començament de la crisi econòmica, la nostra economia dedica un 10% 
menys. Espanya és, de fet, una excepció a Europa i forma part del grup de 
només quatre països que encara no han recuperat els nivells d’inversió del 2008. 
De fet, en relació amb Europa, el retrocés acumulat durant els últims cinc anys 
ens porta a la posició del 2004.

En aquest sentit, conseller, veient que les universitats públiques valencianes 
som institucions eficients, que administren amb seny els recursos, i que hem 
incrementat la visibilitat internacional del sistema universitari públic valencià, 
fins i tot en moments de fortes restriccions, reclamem una major subvenció, 
o almenys, com reiteraré més endavant, la restauració de la subvenció que 
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teníem en 2010. Necessitem un nou marc de finançament per a ser encara més 
competitius, tant pel que fa a la recerca com pel que fa a l’oferta acadèmica.

Els estudis

L’altre àmbit on ens hem esforçat en aquestes dues legislatures i volem 
continuar fent-ho aquest curs és en el dels estudis.

D’acord amb el manament dels nostres Estatuts i els principis del Model 
Educatiu, recentment actualitzat, l’oferta d’estudis de la Universitat ha de donar 
resposta a les necessitats de l’entorn que l’acull i vetllar per la qualitat.

Pel que respecta a l’adequació a la demanda de l’entorn, aquest curs hem 
cobert més del 93,2% de les places ofertades, incrementant l’ocupació acon-
seguida el curs passat. Hem iniciat un procés de reflexió i ajust de l’oferta de 
màsters universitaris a la nostra Universitat i hem realitzat diferents modificaci-
ons en els estudis de grau per tal de millorar el seu funcionament i la formació 
dels nostres titulats, mentre continuem esperant directrius respecte del mapa 
de títols del SUV.

Taula presidencial
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M’agradaria destacar, per la seua importància, la consolidació dels estudis 
de salut, aconseguida el passat curs amb la graduació de la primera promoció 
de Medicina, i significar també la consolidació de l’oferta d’estudis propis en 
l’àmbit de la Salut, tot i la seua joventut a la nostra Universitat. L’altre aspecte 
destacat és la implantació per primera vegada en aquest curs que iniciem, d’un 
programa de doble titulació, en Administració d’Empreses i Dret, que ha cobert 
totes les expectatives, i que esperem que òbriga el camí d’iniciatives futures 
en altres àmbits i centres. També cal destacar la bona acollida, un any més, del 
nostre programa d’Universitat per a Majors, que ha actualitzat els seus títols 
per a ajustar-los a la demanda i que continua gaudint d’una gran acceptació; 
uns estudis que possibiliten un contacte intergenearacional que enriqueix la 
universitat i la nostra societat.

Pel que respecta a la qualitat, la renovació de l’acreditació del 100% dels 
nostres estudis per part d’agències externes, així com l’obtenció de diferents 
segells internacionals en els estudis de grau i màster, confirmen l’alt nivell que 
té la nostra oferta, la qual cosa ens anima a continuar treballant en la mateixa 
direcció.

La formació de ciutadans lliures

El compromís de l’UJI amb la formació superior universitària inclou també, 
a més de la formació de professionals, la formació de ciutadans lliures, amb 
consciència crítica, amb un compromís cívic per a construir una societat pa-
cífica i democràtica, plural i tolerant, d’acollida, inclusiva i igualitària, par-
ticularment en la igualtat efectiva d’homes i dones. Aquesta aposta de l’UJI 
pels valors és antiga, i ho hem demostrat també aquesta mateixa setmana amb 
la signatura del Pacte contra la violència de gènere i masclista, i aquest curs 
passat amb l’elaboració del nostre Codi ètic aprovat el passat curs després 
d’un llarg i intens procés de participació interna i que es complementarà aquest 
curs amb la creació d’un comitè i un canal ètic que ens permetrà garantir la 
seua correcta aplicació. Un codi que és una guia per a la nostra actuació com 
a institució i com a membres d’aquesta comunitat universitària, que es basa 
fonamentalment en tota una sèrie de valors, que volem inocular en la nostra 
convivència i comportament, entre els quals voldria destacar el del respecte 
a la dignitat i al dret de les persones, que és la base per a construir qualsevol 
societat justa i de progrés.
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Un respecte que ha de partir, necessàriament, del coneixement i respecte a 
la llengua, cultura i idiosincràsia pròpia i a la dels altres. Per això creiem que és 
important formar individus multilingües, capaços d’expressar-se i entendre en 
diferents llengües i amb persones de tot el món. I per això ha sigut tan impor-
tant també el programa Erasmus, que compleix ara el seu 30 aniversari, i que ha 
estat una de les iniciatives que més han fet per la convivència i la integració de 
cultures a Europa, i en particular per la internacionalització de les institucions 
universitàries, i al qual hem volgut retre un senzill homenatge amb la projecció 
de l’anterior vídeo. Un programa al qual s’acullen cada vegada més estudiants, 
i del qual participen vora 700 estudiants per curs a la nostra Universitat.

A més a més, aquest curs tenim previst també fer pública la nostra primera 
Memòria de Responsabilitat Social Universitària, un exercici de transparència 
on es podran conèixer tots els impactes de les nostres activitats, per tal que la 
societat conega el nivell real del nostre compromís amb ella. Són totes aques-
tes accions que impregnen el tarannà de la nostra institució, les que s’aniran 
estenent a les persones i en particular als nostres estudiants que, com havia dit, 
els volem ciutadans amb valors.

Sobre la consolidació dels estudis de ciències de la salut

Al final d’any, l’UJI haurà conclòs la construcció de la primera fase de la 
Facultat de Ciències de la Salut: tres dels cinc mòduls que constitueixen tot el 
projecte, a més de l’adquisició i instal·lació de l’equipament. Durant el segon 
semestre d’aquest curs es realitzarà el trasllat, a les noves dependències, de 
l’administració i deganat de la Facultat, del Departament d’Infermeria al com-
plet i de tot el professorat associat dels departaments de Psicologia i Medicina.

També abans de final d’any urgeix licitar la segona fase de la Facultat de 
Ciències de la Salut per tal d’evitar més endarreriments i aconseguir que la FCS 
puga finalitzar-se dins d’aquesta dècada. Un edifici, amb dos mòduls, i unes 
instal·lacions amb un cost total de quasi 14 milions d’euros —possiblement la 
major inversió arquitectònica a Castelló en aquests anys.

Perquè puga ser viable aquesta licitació i execució de la segona fase de la 
Facultat de Ciències de la Salut confiem que l’horitzó pressupostari es man-
tinga en una tendència positiva, i sobretot, conseller, és imprescindible que la 
Generalitat Valenciana complisca, pel que fa a l’UJI, l’abonament de les anua-
litats recollides en el conveni de maig del deute històric de la Generalitat amb 
les universitats, que es va replanificar al desembre del 2014. Unes anualitats 
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sense les quals Castelló no podria comptar amb la seua FCS, atès que no podria 
licitar-se la segona fase i el projecte quedaria incomplet i endarrerit: més de deu 
anys per a aconseguir completar aquesta infraestructura? Creiem conseller, que 
Castelló mereix disposar d’aquesta facultat al més prompte possible.

EL CURS 2017-2018 I LES PERSONES

S’inicia aquest curs amb unes expectatives ben il·lusionants per a la comu-
nitat universitària, en els seus tres estaments: estudiants, PAS i PDI.

Sobre els estudiants

Que la universitat és una finestra d’oportunitats per a les persones que cur-
sen un títol universitari és una realitat: majors oportunitats i majors possibili-
tats de trobar una ocupació. Les dades d’ocupació demostren que l’atur en els 
joves és inferior en el cas d’aquells que tenen estudis universitaris: un 18%, 
davant un 9,7% ; i encara més baix en aquells estudiants amb el grau màxim 
de doctor. No sols es tracta de tenir més accés al mercat laboral, també que 
el treball aconseguit siga de major qualificació i remuneració. La universitat 
exerceix d’ascensor social. Aquesta és la raó per la qual els cinc rectors de les 
universitats públiques valencianes sempre hem defensat que cap persona —i 
en particular cap jove— deixe de cursar estudis universitaris per motius eco-
nòmics: estaríem atemptant contra un principi d’igualtat que permet, sense cap 
excepció, l’accés a la formació superior universitària de les persones. Dos són 
els factors clau per a facilitar aquest accés, i per tant aquest principi d’igualtat 
d’oportunitats: taxes de matrícula reduïdes i una bona política de beques.

És per això que les cinc universitats públiques hem expressat la nostra sa-
tisfacció quan el Govern de la Generalitat, tot i les dificultats econòmiques, ha 
rebaixat les taxes universitàries dels graus i dels màsters, en aquest curs que 
ara iniciem, en un 7% amb el compromís anunciat de rebaixar un altre 8% per 
al curs vinent, la qual cosa representaria, aproximadament, restaurar el cost de 
les matrícules dels estudis universitaris als nivells que tenien abans de les po-
lítiques impulsades pel ministre Wert, àmpliament contestat per les comunitats 
universitàries, per la CRUE i per la societat en general.

Aquesta rebaixa de les taxes, així com l’acció de continuar amb l’increment 
de la qualitat i del nombre de beques, és la millor garantia contra l’atur i la 
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millor opció per a afavorir la igualtat entre les persones i el progrés individual 
i col·lectiu.

Sobre el PAS

També ha sigut atesa la sol·licitud d’estendre, perquè s’havia creat un greu-
ge comparatiu, la carrera professional horitzontal del PAS als treballadors de 
les universitats públiques. Una reivindicació mantinguda per tots els rectors 
des que, l’any 2014, l’anterior govern de la Generalitat Valenciana excloguera 
expressament el PAS de les universitats públiques valencianes del decret que 
l’implantava per als treballadors de la Generalitat Valenciana. Una carrera que 
volem continuar implantant en 2018 i que esperem que puga implantar-se en el 
seu complet desenvolupament i que puga estendre’s també al PAS en situació 
d’interinitat, atès que les persones d’aquest col·lectiu no han pogut gaudir de 
cap dret a la promoció.

Sobre el PDI

Tot i que l’any 2017 han continuat les restriccions quant a estabilització i 
promoció del professorat derivades de la taxa de reposició establerta en la llei 
de pressupostos de l’Estat, els canvis en la interpretació del Ministeri d’Hisenda 
a l’hora de calcular aquesta taxa, la via de promoció interna per a l’accés al 
cos de catedràtics d’universitat i el nombre més elevat de jubilacions a l’UJI, 
han donat lloc a un significatiu augment en el nombre de places de professorat 
indefinit que s’han pogut convocar. Així, hem passat de 6 en 2016 a 21 en 2017, 
i la previsió és convocar-ne 42 en 2018.

Pel que fa a la problemàtica del professorat ajudant doctor que esgota el 
seu contracte, s’han convocat al llarg de l’any 2017 un total de 16 places de 
professorat contractat doctor amb caràcter interí per tal de garantir la seua 
continuïtat. Aquesta convocatòria ha requerit de nou la negociació amb la Con-
selleria d’Educació.

Cal destacar també el fet que finalment l’any 2017 s’ha pagat el complement 
per productivitat investigadora (sexennis) al professorat contractat doctor i el 
complement per mèrits docents (quinquennis) al professorat contractat doctor 
i ajudant doctor. Així mateix, s’ha aconseguit el reconeixement d’un comple-
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ment retributiu en els incentius autonòmics al professorat titular d’universitat 
i catedràtic d’escola universitària acreditat a catedràtic d’universitat.

Per al curs 2017/18 l’UJI ha recuperat el Programa de semestres sabàtics 
del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I, tot i cobrint les 
necessitats docents que ha generat amb la contractació de professorat associat. 

Sobre l’economia

La legislatura, que conclou aquest curs, es va iniciar en plena crisi econò-
mica i financera de la Generalitat Valenciana, la qual tenia greus problemes de 
liquiditat i les universitats patíem endarreriments en el pagament de la trans-
ferència mensual ordinària. Per altra banda, des del 2013, la subvenció anual 
ordinària, en el cas de l’UJI, ha quedat reduïda en 13 milions d’euros, la qual 
cosa fa ben difícil afrontar la sostenibilitat de l’UJI, ja que la despesa corrent, 
i particularment la del personal que creixia any rere any per la implantació dels 
estudis d’Infermeria i Medicina i per l’acumulació d’antiguitat i mèrits de la 
plantilla (quinquennis, sexennis, i els complements als quals ens obligava la 
normativa estatal i autonòmica).

El fet clau que ha permès superar aquest entrebanc va ser la novació del 
conveni del deute històric, el deute antic, al desembre del 2014, per l’anterior 
govern de la Generalitat. Així, mitjançant transferències anuals de capital en 
els anys 2015, 2016 i 2017, s’ha atès el pagament de la primera fase de la Fa-
cultat de Ciències de la Salut donant solució als principals problemes d’espai 
que pateix el campus. I amb el pagament de les anualitats del deute històric 
planificades des del 2018 fins al 2022 ens permetrà ser sostenibles fins a l’exer-
cici 2022, sempre que, com havia dit abans, conseller, es respecte el conveni 
del deute històric tal com es va acordar per l’anterior Govern valencià, i no es 
replanifique.

És ara temps, per tant, de treballar, en aquest context de creixement econò-
mic, un nou pla o una nova llei de finançament per al sistema universitari públic 
valencià que done estabilitat a llarg termini i permeta aconseguir l’autonomia 
financera per a les universitats defensant criteris de servei públic. També hem 
encetat les negociacions amb la Generalitat Valenciana per a reconèixer el 
pagament de les obligacions econòmiques pendents (conveni del deute antic, 
CNEA, complements de PDI i PAS). Acabar d’organitzar la reestructuració del 
Grup UJI (FUE, Fundació General, ITC, Isonomia) establint els mecanismes 
de coordinació i fent una consolidació dels comptes, i avançarem en el des-
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plegament del projecte de comptabilitat analítica, una vegada que el disseny 
ha estat aprovat pel Ministeri, així com amb la política de seguir impulsant el 
programa de càtedres d’empresa i la resta d’accions de patrocini i fundraising.

Senyores i senyors, autoritats, en aquest apartat he procurat esbossar a grans 
trets la situació, actual i futura, de la nostra Universitat així com aquelles qües-
tions que considere crítiques.

La universitat pública requereix suficiència financera, i també una esta-
bilitat en el seu marc de referència jurídic i acadèmic, per a poder exercir la 
seua autonomia i oferir una docència i una recerca de qualitat, que junt amb la 
transferència i la difusió del coneixement permeta construir no sols un model 
productiu, sinó tota una societat basada en el coneixement.

Les universitats necessiten finançament, que s’ha d’entendre com una in-
versió i no com una despesa. Uns recursos que permetran formar, com he dit 
abans, bons ciutadans compromesos amb el progrés de la societat i de les per-
sones, i que possibilitaran promoure entre els nostres estudiants i en la societat 
els valors de la convivència pacífica, justícia, el respecte a les persones i a les 
cultures, el diàleg —que tan absent està—, la solidaritat, la cooperació i la 
igualtat. Recursos que necessitem també per a continuar generant pensament 
crític i cultura. Per a continuar essent aqueix espai de llibertat d’expressió i 
pluralitat, d’intercanvi lliure d’idees on donar cabuda a la societat civil i obrir 
debats que no tenien altres plataformes on iniciar-se.

Conseller, sabem de les dificultats financeres i econòmiques per les quals 
travessa la nostra Comunitat, fruit d’un finançament deficient que impossibilita 
atendre de manera adequada els serveis generals més bàsics, com la sanitat, 
l’educació i l’assistència social, afectant directament el sistema universitari 
públic valencià. Davant aquest tractament discriminatori les universitats públi-
ques valencianes, i l’UJI entre elles, faran costat amb els agents socials, partits 
polítics i la Generalitat Valenciana per a reivindicar, davant el Govern central, 
un finançament autonòmic just per a un territori dinàmic i emprenedor que ha 
contribuït al creixement econòmic i progrés social al llarg de la seua història.

Premis extraordinaris de doctorat

Vull felicitar a tots els doctors i doctores que han rebut avui la distinció 
del premi extraordinari de doctorat. Gràcies pel vostre empeny i contribució 
al progrés de la nostra societat, fent créixer i millorant el nostre coneixement.
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Benvinguda als nous membres de la comunitat universitària

També vull donar una benvinguda especial als nous estudiants que enguany 
s’incorporen per primera vegada a la nostra Universitat. Benvinguda també per 
a tot el PDI i el PAS que s’incorpora de cap nou en aquest curs. Totes i tots sou 
necessaris per aconseguir els nostres objectius.

Final

La Universitat Jaume I es va crear per a donar un servei públic: de formació 
universitària, recerca i transferència del coneixement i difusió de la cultura i 
durant tots aquests anys ens hem esforçat per fer-ho fins a arribar a estar entre 
les 500 millors universitats del món. L’UJI es va crear per a omplir un buit que 
patia el territori i la gent del nord de la nostra Comunitat. Mai hem de perdre 
de vista aqueix vincle territorial, però sense renunciar al caràcter universalista 
propi d’una institució universitària.

Hem finalitzat el curs vint-i-cinquè i encetem aquest vint-i-sisè curs com qui 
festeja una fita aconseguida, com qui traspassa una línia en el temps i s’instal-
la en una etapa adulta; com una mena de consolidació, de reafirmació d’allò 
que va ser, al seu inici, una vivència col·lectiva de reivindicació: la quimera 
d’una universitat pública a Castelló. Un antic somni col·lectiu que ara després 
d’aquests 25 cursos el sabem consolidat. Era Machado qui deia allò de:

Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar.

Despertem, ja tenim una universitat pública ben consolidada a les comar-
ques de Castelló, gaudiu del somni del saber.

Avui, renovem el nostre compromís per ser, per continuar sent, una institu-
ció clau en el progrés del poble valencià.

Molt bon curs a totes i a tots i moltes gràcies.
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Com en cada solemne acte d’obertura del curs acadèmic, presentaré a con-
tinuació un breu resum de la memòria del curs anterior.

Aquesta, que ja es troba a la vostra disposició en el web de la Universitat, 
ofereix una visió sintètica i global de l’activitat desenvolupada per la Univer-
sitat durant eixe període.

Durant el darrer curs acadèmic, que inauguràrem el dia 23 de setembre de 
2016, el Claustre universitari es va reunir en dues sessions ordinàries, als mesos 
de novembre i juny.

Aquest òrgan representa tota la comunitat universitària, dins de la qual 
es troben les 14.424 persones que es van matricular en estudis reglats de la 
nostra Universitat, i a les quals s’han d’unir els 303 estudiants d’universitats 

Reunió del Claustre universitari
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aestrangeres que van vindre pels programes de mobilitat, cosa que representa 
un increment del 22% respecte el curs anterior.

En aquests programes de mobilitat han participat 342 estudiants de la Uni-
versitat Jaume I, xifra també superior a la del curs anterior.

De les persones matriculades, 11.911 ho feren en els 31 estudis de grau 
que vam oferir, als quals es van incorporar 2.791 estudiants de primer curs. 

De totes les persones matriculades, més d’un 35% procedien de fora de la 
província de Castelló, percentatge significativament superior al d’altres cursos.

Així mateix, s’han titulat en els graus un total de 1.747 estudiants.
Com a fets rellevants, cal destacar:

- que ha finalitzat el procés d’implantació dels títols de grau, amb la po-
sada en marxa del sisè curs de Medicina,

- i que els cinc graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Ex-
perimentals que participaven en el Programa Acredita Plus de l’Agència 
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació han obtingut els pres-
tigiosos segells internacionals EURO-ACE en l’àmbit de l’enginyeria i 
EURO-INF en l’àmbit de la informàtica.

- A més, s’ha signat un nou conveni de doble títol internacional del grau 
en Arquitectura Tècnica amb la Universitat italiana de Pavia.

Finalitzat el procés d’implantació dels títols de grau, amb la posada en marxa 
del sisè curs de Medicina
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Quant al postgrau, es van oferir 46 màsters ofi cials, 12 dels quals eren 
interuniversitaris, i als quals es van matricular 1.456 alumnes, 998 de nou 
ingrés. En total, es van expedir 691 títols de màster.

Així mateix, l’Escola de Doctorat, de la qual va ser nomenada directora 
la professora Mercè Correa Sanz, va oferir 19 programes de doctorat, els 
quals van ser cursats per 1.057 alumnes. En total es van expedir 106 títols de 
doctorat.

En retrospectiva, des de la seua creació i fi ns ara, la Universitat Jaume I ha 
expedit un total de 35.029 títols de grau i de primer i segon cicles, 5.528 títols 
de màster universitari i 1.469 títols de doctorat.

Quant als estudis propis, durant el passat curs acadèmic es van impartir 15 
màsters propis, 6 cursos d’especialització i 9 cursos d’expert, en els quals es 
van matricular 355 persones.

També s’han realitzat 71 cursos de formació continuada, amb l’assistència 
de 1.381 alumnes, i s’ha acollit estudiantat i professorat de 4 programes de 
cursos a la carta.

Dins de les activitats d’orientació universitària, s’han consolidat les 
nombroses iniciatives que s’estan fent des de cursos anteriors, entre les quals 
destaca:

Mercè Correa SanzMàsters i doctorats de l'UJI
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- la realització de la Jornada de Portes Obertes en Família, adreçada a 
pares, mares i alumnat de segon cicle d’ESO, batxillerat i cicles forma-
tius de grau superior,

- i la creació del programa ACTUA a l’UJI, que integra la Jornada d’Aco-
llida amb la presentació del programa d’Acció Tutorial a tots els graus 
de l’UJI.

Pel que fa als Premis a l’Excel·lència Acadèmica per a estudiantat de grau, 
que valora l’esforç de l’estudiantat, s’han atorgat 109 premis.

Així mateix, s’han continuat duent a terme diverses accions de dinamitza-
ció per promoure el talent i l’alt rendiment acadèmic, i per despertar la vocació 
investigadora i científi ca entre l’estudiantat de secundària,

- com ara els campus científi cs, amb participants d’arreu de l’Estat; 
- el programa Sóc Olímpic, que han incorporat l’Olimpíada de Publicitat 

i que han incrementat el nombre de participants fi ns a un total de 600 
estudiants i estudiantes,

- i el programa Practica a l’UJI, en el qual han participat vora 2.000 es-
tudiants de secundària.

Campus científi cs
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També s’ha consolidat i augmentat la participació en el programa Estudia 
i Investiga a l’UJI, en el qual s’ha realitzat la segona convocatòria del premi a 
les millors pràctiques en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell.

L’UJI també ha mantingut les diverses beques i ajudes a l’estudiantat, 
com ara el programa d’ajudes de matrícula, les beques de menjador i les ajudes 
per a l’assistència a jornades, congressos i competicions, entre d’altres.

Quant a l’estudiantat amb necessitats educatives especials, dins del Pro-
grama d’Atenció a la Diversitat hem treballat amb 594 estudiants, xifra que 
duplica la de l’any anterior. Juntament amb el suport del professorat, en alguns 
casos es treballa amb els familiars de l’estudiantat, i se’ls ofereix informació 
i assessorament.

Respecte a les pràctiques, que com sabeu és un dels trets diferenciadors 
del nostre model educatiu:

- 3.600 estudiants han realitzat pràctiques externes curriculars en més de 
1.000 entitats cooperadores.

- i s’han incorporat 4 convocatòries de pràctiques externes, a més de con-
tinuar amb les Beques Santander-CRUE-CEPYME.

Pel que fa als programes de pràctiques internacionals,

- cal destacar la mobilitat de 46 estudiants en el programa Erasmus +.

Beques Santander CRUE CEPYME
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- A més, es continua amb dos projectes Erasmus + Pràctiques que bene-
ficiaran 55 estudiants i titulats.

- Així mateix, 5 estudiants han participat en el programa propi Pràctiques 
Solidàries en Països Empobrits.

En aquesta línia, i pel que fa a les accions de foment de l’ocupabilitat:

- 639 persones s’han format en el marc dels 28 tallers de formació per a 
l’ocupació.

- 147 persones han participat en el programa d’orientació professional 
individualitzada.

- i s’ha incrementat el nombre de empreses usuàries de l’Agència de Col-
locació, que ja ascendeix a 250.

Per la seua banda, la Càtedra INCREA ha continuat amb la promoció de 
la creativitat, la innovació i l’emprenedoria amb diverses accions, programes 
i activitats.

Quant al nostre compromís amb la qualitat de la docència, s’han organitzat 
39 cursos de formació del professorat, amb 455 assistents; i s’han organitzat 
diverses jornades d’intercanvi i debat en innovació educativa.

Càtedra INCREA. Programa YUZZ-UJI
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Pel que fa a la formació del professorat novell, s’han format 67 persones 
sota la tutorització de professorat amb experiència docent.

A més a més,

- s’ha aprovat el primer programa de formació en docència universitària 
per als becaris i becàries FPU 

- i, per primera vegada, s’ha ofert un curs específi c per formar en docència 
el professorat associat de nova incorporació, amb l’assistència de més 
del 80% del nou professorat associat.

Respecte al vesant de la investigació, cal assenyalar en primer lloc que 
el professor Jesús Lancis Sáez va ser nomenat nou vicerector d’Investigació 
i doctorat.

Els recursos fi nancers captats per a la realització d’activitats de recerca i 
desenvolupament tecnològic van ascendir a més de 10 milions set-cent mil 
euros, xifra semblant a la de l’any anterior, dels quals

- prop d’un 20% procedeix de contractes amb empreses i institucions, 
- i la resta, de la participació dels grups de recerca de l’UJI en diferents 

convocatòries públiques, amb 347 projectes d’investigació, com ara la 
prestigiosa Consolidator Grant del Consell Europeu d’Investigació pel 
projecte No-LIMIT.

Jesús Lancis Sáez Investigació
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Quant als nous investigadors, durant 2016 el nombre de personal en for-
mació i en perfeccionament va ascendir a 268, i els investigadors doctors con-
tractats per a suport de grups de recerca van ser 33.

La mobilitat del nostre professorat s’ha concretat en les 31 estades de 
recerca realitzades en altres institucions d’Espanya o de l’estranger.

A més, una fi ta important ha sigut la creació de l’Ofi cina de Projectes Eu-
ropeus i Internacionals, amb l’objectiu que contribuïsca a augmentar la partici-
pació dels grups d’investigació de l’UJI en els programes científi cs europeus.

Quant al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat 
Jaume I, la gestió del qual es va encomanar a la Fundació General de la Uni-
versitat, ha realitzat nombroses accions en col·laboració amb altres serveis de 
la Universitat, com ara jornades i participació en projectes.

Espaitec tenia 44 empreses vinculades, 19 d’aquestes físicament instal·lades 
al campus. Eixes empreses van realitzar durant l’any 2016 una inversió en I+D 
d’1 milió i mig de euros, i van donar treball a 171 persones, incloent-hi els 31 
nous titulats que van ser contractats durant eixe exercici.

Respecte a la funció de la promoció i difusió del coneixement en la so-
cietat, l’UJI ha dut a terme nombroses activitats relacionades amb l’esport, la 
cultura i la formació.

Així, el programa Campus Obert, que apropa la Universitat a les comarques 
de la província de Castelló i nord de la de València, ha comportat la realització 

Programa Campus Obert
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de diverses activitats culturals i de formació en les diferents seus, per les quals 
han passat al voltant de 8.746 persones.

El Paranimf ha ofert una programació variada, amb l’assistència de més 
de 10.000 persones als diversos espectacles i projeccions de cinema en versió 
original subtitulada, mentre que per les sales d’exposicions de la Llotja del 
Cànem han passat més de 8.446 visites.

Així mateix, s’ha celebrat el festival de teatre RECLAM, el festival de 
fotografi a IMAGINARIA-FOTOGRAFIA EN PRIMAVERA, el festival de 
música i cinema en directe CINEMASCOR, i el I Concurs de Jazz de la Uni-
versitat Jaume I.

A les diverses aules realitzades s’han matriculat 283 persones.
Quant als cursos d´estiu, s’han inscrit 186 persones als 11 cursos de diver-

sa temàtica realitzats a Castelló, Vila-real, Sant Mateu, Morella, Vilafamés i 
Fanzara.

Així mateix, s’ha continuat desenvolupant la Universitat per a Majors, a 
la qual es van matricular 962 persones.

També s’ha realitzat la vintena edició de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i 
Xiquetes, projecte lúdic i formatiu que en aquesta edició ha tingut 588 par-
ticipants.

D’altra banda, el Programa AlumniSAUJI té, actualment, 12.025 mem-
bres. Un 22,5% del total d’antic alumnat de l’UJI forma part del programa.

Universitat per a Majors
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Quant a les activitats de l’àmbit esportiu, per cinquè any consecutiu s’han 
lliurat les beques Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport, que valoren els 
mèrits acadèmics i esportius. Així mateix, cal destacar les quatre medalles 
obtingudes en els campionats universitaris d’Espanya: dues d’or, una de plata 
i una de bronze.

A més, entre altres accions i activitats, es va inaugurar un circuit permanent 
de cursa d’orientació i es va organitzar el VI  Memorial Enrique Beltrán, en 
el qual van participar més de 1.200 estudiants de 14 instituts d’ensenyament 
secundari de Castelló i província.

L’editorial Publicacions de la Universitat Jaume I ha continuat fomentant 
l’edició de les nostres obres. En el transcurs de Assemblea General anual de la 
Unión de Editoriales Universitarias Españolas, organitzada en aquesta edició 
per l’UJI, es van lliurar els Premis Nacionals d’Edició Universitària, en els 
quals l’UJI ha estat distingida amb dos guardons:

- Premi a la Millor Monografi a en Ciències de la Salut per la titulada 
«Entrena’t les neurones»;

- i Premi a la Millor Monografi a en Ciències, Enginyeria i Arquitectura 
per l’obra «Nuevas tecnologías, nuevas sensibilidades».

Beques Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport
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A més, des de la Unitat de Cultura Científi ca i Innovació s’ha posat en 
marxa el projecte Àgora Digital, a fi  de fomentar la comunicació científi ca 
transmèdia mitjançant les eines de l’entorn digital i amb la col·laboració de la 
comunitat investigadora.

Quant al nostre compromís social, s’ha manifestat en diverses actuacions 
de cooperació universitària al desenvolupament i en accions vinculades al co-
merç just. Així mateix, s’ha continuat tant en el Programa UJI-Voluntària, en 
col·laboració amb entitats no lucratives de l’entorn de Castelló, amb més de 
300 voluntaris i voluntàries, com en el Programa Pisos Solidaris del barri de 
Sant Llorenç, entre altres.

A tot el que s’ha dit hem d’afegir la gran quantitat de seminaris, jornades, 
cursos i conferències que es realitzen a la nostra Universitat, quotidianament, 
sobre les més diverses matèries.

Pel que fa a les qüestions institucionals, a més dels 111 convenis for-
malitzats amb institucions i universitats de tot el món, en el marc del nostre 
Programa de patrocini i mecenatge, s’han signat 96 nous convenis amb entitats 
externes, nombre sensiblement superior al del curs anterior. En aquest sentit, 
cal destacar els acords per a posar en marxa:

- La Càtedra Medtronic de Formació i Investigació Quirúrgica.
- La Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat 

Valenciana.
- La Càtedra GMI Dental Science.
- i, l’Aula Torrecid de Liderazgo e Innovación.

111 convenis formalitzats amb institucions i universitats de tot el món
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D’aquesta manera, la Universitat disposa actualment d’11 càtedres i 3 aules 
d’empresa, que realitzen nombroses activitats.

A més, s’ha creat l’Aula Universitària UJI-Vila d’Onda.
Per una altra part, va ser aprovat el Codi ètic de la Universitat, que actua-

litza els valors que defi neixen l’UJI i que orienten la seua activitat, com són el 
lideratge, el respecte, la inclusió, l’humanisme, la innovació i la responsabilitat.

Així mateix, dins del procés de constant modernització i acostament  a les 
persones usuàries dels seus serveis, s’ha creat l’Ofi cina d’Informació i Re-
gistre, amb unes noves instal·lacions, i s’ha anat avançant en la utilització de 
les noves tecnologies, que es concreten, entre altres accions, en la creació del 
Tauler Electrònic d’Anuncis Ofi cials.

El Servei de Comunicació i Publicacions ha produït una nova marca de 
comunicació, que conviurà amb la que des de la creació de la Universitat ha 
estat la marca estatutària, i s’ha renovat l’arquitectura i el disseny gràfi c del 
portal web de la Universitat, per tal de fer-lo més funcional i d’integrar les 
tendències més actuals del disseny en aquest tipus de suports de comunicació. 

Cal assenyalar que el nostre portal és el principal canal de comunicació 
de la Universitat, i que continua posicionant-se entre el centenar de webs més 
visitats pels internautes de l’Estat espanyol: l’UJI és la primera i única univer-
sitat presencial que apareix en aquest rànquing.

Quant als nostres recursos, el personal docent i investigador de la Univer-
sitat ha sigut de 1.656 membres, 637 dels quals, professorat a temps parcial i 

TAO - Tauler d'Anuncis Ofi cials
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81, personal becari; mentre que el personal d’administració i serveis ha sigut 
de 652 persones.

La xifra total pressupostada de despeses per a 2017 ha ascendit a 
134.516.000 euros, import superior al de 2016 en un 37 %. Quant a les inver-
sions de la Universitat previstes per a l’exercici 2017, la consignació global va 
ser de 23.549.551 €. Així, s’han continuat les obres que completen la construc-
ció de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut i s’ha abordat, de 
forma compartida amb l’Ajuntament de Castelló, la posada en funcionament 
de l’edifici Menador Espai Cultural.

Per anar acabant, recordem que, amb motiu del nostre aniversari, es va 
distingir i retre homenatge als treballadors i treballadores de l’UJI amb 25 
anys de serveis prestats, en un acte celebrat el 21 de desembre de 2016.

Així mateix, va ser investit com a doctor honoris causa el professor Jordi 
Garcés-Ferrer, en un acte que es va celebrar el dia 19 de maig de 2017.

I que, en el solemne acte acadèmic celebrat amb motiu de la Festa de la 
Universitat el 24 de febrer, a més dels premis extraordinaris de final de carrera, 
es van lliurar els premis atorgats pel Consell Social a l’excel·lència docent uni-
versitària, a la iniciativa emprenedora estudiantil i a la trajectòria investigadora. 
També en eixe acte es va lliurar la Medalla d’Or de la Universitat Jaume I a la 
Generalitat Valenciana, per acord unànime del Consell de Govern.

Com en altres ocasions hem dit, les dades anteriors són només una mostra, 
breu, del dinamisme de la nostra Universitat i del seu compromís amb el seu 
alumnat i les seues famílies, els seus treballadors y el seu entorn.

Moltes gràcies.
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