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dISCURS dEL dIRECTOR GEnERAL 
d’UnIVERSITATS, ESTUdIS SUPERIORS I CIÈnCIA, 

JOSÉ MIGUEL I SAVAL

Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló, Excel·lentíssim Se-
nyor Alcalde i Excel·lentíssim Senyor President del Consell Social de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló, Rector Magnífic de la Universitat de València i 
Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València, senyora secretaria 
general, rector Michavila, rector Bádenas, membres de l’Equip de Govern de 
la Universitat Jaume I de Castelló, autoritats acadèmiques, autoritats polítiques, 
autonòmiques, locals, provincials, representació civil, professores, professors, 
alumnes, senyores, senyors, amics i amigues, molt bon dia.

La meua intervenció ha de ser forçosament breu, però no vull perdre l’opor-
tunitat, de fer com sempre, si és possible, i sobretot enguany, dues coses.

La primera, agrair de nou a la Universitat Jaume I i en la persona del seu 
rector, per una nova invitació a la que considere, des del poc temps que fa en 
què vaig tindre l’honor de ser nomenat director general d’Universitats, Educa-
ció Superior i Ciència, casa meua. I per tant, senyor rector, li agraïsc no sols 
en nom del Consell de la Generalitat, sinó personalment, la seua invitació a 
cada esdeveniment important que porta a terme la seua universitat que tan 
amablement em fa arribar.

Per un altre costat, no vull perdre l’oportunitat que també em brinda este 
acte per a poder traslladar directament, fonamentalment a tota l’acadèmia, a 
tot l’alumnat de l’acadèmia d’esta extraordinària Universitat i a la representa-
ció de la societat de la Comunitat Valenciana i, concretament, de la de Castelló, 
quines coses estem fent, en què estem pensant i de quina manera les estem fent. 

Començaré pels agraïments a tots, però em permetran que comence felici-
tant el professor que ha impartit la classe inaugural i vull dir que compartisc 
pràcticament al cent per cent absolutament tot el que ha dit, des del punt de 
vista intel·lectual i, evidentment, des del punt de vista personal. Ara bé, i sen-
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se ànim de polemitzar, m’agradaria sobre tot allò important que s’ha dit i el 
contingut important que té, afegir simplement alguns comentaris. Com s’ha dit 
en la lliçó i amb el rigor propi del lloc on ens trobem, participe en el noran-
ta-nou per cent del missatge però vull indicar el meu punt de vista. Alerta amb 
aquells que tenen interès fora d’ací, que entenen d’això poc i volen manipular 
eixe missatge, eixe rigor i des de la institució que ve eixe rigor, de manera 
àmplia i no rigorosa. Vull dir que des de l’ètica, que és fonamentalment una 
qüestió personal i que fonamentalment està lligada a un valor d’educació i que 
no s’acaba ni tant sols en la primària sinó que es continua en la formació uni-
versitària, no ha de jugar absolutament ningú. Evidentment s’han amagat dar-
rere d’institucions, com deia el professor doctor, persones que s’han caracterit-
zat per tindre molt poca ètica, i que hi ha dins de partits polítics i d’institucions 
persones amb molt poca ètica, i que tenim jutges amb molt poca ètica i que 
tenim professors universitaris amb molt poca ètica, i que hi haurà amb tota 
seguretat directors generals amb molt poca ètica, però alerta amb qui juguem 
i que no ens utilitzen aquells que ningú volem i el que menys, el professor que 
ha impartit l’extraordinària lliçó magistral. Sé que eixa és la lliçó que esta 
Universitat vol traslladar a la seua ciutadania i esta és una institució que ha 
d’aportar i aporta cada dia entre altres lliçons importants a la seua ciutadania, 
però que no ha de ser utilitzada per ningú i menys encara per aquells que acre-
diten cada dia tindre molt poca ètica.

Vull felicitar evidentment, a tots els doctors i doctores que han rebut el 
premi extraordinari i em permetreu tots vosaltres que evidentment recorde, 
perquè sé tot el que significa l’esforç, el patiment de deixar aficions, de deixar 
amics, de quan el nuvi, la núvia, l’home, la dona o el company feien una altra 
cosa, tu deies: «No! He de tornar al laboratori, he d’estar a casa.». Enhorabona 
per l’esforç, pel rigor, eixe és el mèrit, això és el que ha de comptar i avui es 
valora públicament en una universitat, el talent, el mèrit, l’esforç personal. Però 
permeteu-me que us felicite a tots vosaltres i a les vostres famílies, i que en 
nom del Govern, agraïsca a esta institució en el seu conjunt l’esforç que fa cada 
dia per a continuar posant al servei de tots els doctors que es formen els mate-
rials i els recursos humans que permeten a través de l’aportació de la societat 
de la Comunitat Valenciana que gent com vosaltres, que gent que ha acreditat 
el talent que teniu vosaltres, hàgeu pogut arribar a este grau, al màxim grau de 
la formació.

Avui no s’acaba res, alguns de vosaltres ja ho sabeu, tot comença, i jo vos 
desitge molta sort. Molt probablement, i això hem de tindre-ho en compte, no 
tots podran ser absorbits per l’acadèmia, no dic els d’esta sala, sinó afortuna-
dament el progrés que la universitat espanyola ha pogut fer en la quantitat de 
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formació màxima del grau de doctor. I per això, com comentava molt bé el 
professor abans quan parlava de l’ètica, hem de retornar allò que la societat ens 
dóna a través de la transferència del coneixement que som capaços de formar. 
Fer veure a eixa societat, a eixa societat empresarial que també té molta, com 
deia el doctor, molta ètica, que eixa gent de talent formada ací seria molt útil 
en la seua activitat empresarial per a desenvolupar, per a generar un altre mo-
del empresarial, per a afavorir la competitivitat de les nostres empreses. I jo 
anime ací i estic segur que tots els que representeu la societat esteu fent-ho 
cada dia, a convertir-vos en un altaveu en les empreses pròximes a esta univer-
sitat en la vostra província, però també arreu de tot el món, que mereix molt la 
pena contractar, provar la capacitat que qualsevol doctor format en una univer-
sitat pot tindre un gran joc en una empresa i afavorir molt el futur d’eixa em-
presa, perquè dir el contrari seria enganyar-nos. Això no és atacar absolutament 
res de l’àmbit públic, és voler continuar afavorint-lo per haver possibilitat la 
democratització en este país amb l’esforç de tots i durant molt de temps que 
tota la gent que valga, puga passar i formar-se fins i tot en el màxim grau de la 
formació. A partir d’ací, voler traure una bandera que tots aquells que formem 
ací tenen cabuda no és correcte, a més, seria mentida i a més, sols els més 
preparats són els que han d’entrar en institucions com esta en la que estem.

Voldria també, molt breument agrair, i per tant també comentar, allò que 
estem fent.

Agrair perquè ho estem fent des del primer dia amb el diàleg, i quant dic 
diàleg no dic dificultat, cada dia les tenim. Avui mateix he tingut la gran opor-
tunitat de transmetre als rectors quan arribava ací que avui a les vuit i mitja 
hem pogut aconseguir la transferència a la universitat. Cada dia estem vivint i 
agraïsc als equips de govern de totes les universitats públiques, i concretament 
avui a la d’ací, l’esforç i la lleialtat institucional amb què estem treballant, i 
vull que em permeta el rector que ho agraïsca a cada un dels membres del seu 
Equip de Govern.

Tindrem problemes, cada dia, però us vull agrair la vostra col·laboració 
perquè la meua feina, almenys des d’este punt de vista, és més fàcil i per això 
la converteix, indubtablement, no sols més il·lusionant sinó molt més útil.

L’única manera que tenim i hem estat tenint fins on hem pogut anticipar-nos 
per fer que els problemes no siguen molt greus, ha sigut gràcies a eixa col·la-
boració lleial, al diàleg, que per part del Consell de la Generalitat Valenciana 
des de la competència autonòmica, les universitats i el Govern, han mantingut 
en allò en què han discrepat, i moltes voltes la discrepància no ha sigut de 
naturalesa sinó que ha sigut de possibilitats. I em referiré ara a la primera.
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Vull traslladar ací públicament que hem hagut de demanar per a mantindre 
l’esforç inversor en les universitats públiques, en el pitjor moment econòmic 
per a les famílies, augmentar la taxa de matrícules a les famílies. No ha sigut 
una voluntat política, ha sigut un acte de responsabilitat perquè considerem que 
com cap altra, apostar per la formació i per les oportunitats que la universitat 
pública d’avui i fonamentalment la de demà ha de donar, és la millor solució 
per a la nostra societat, i encara que evidentment continua sent xicotet, com no 
pot ser d’una altra manera, l’aportació de les famílies al sistema públic, hem 
hagut de demanar eixe esforç.

Després hi ha hagut un altre, que en este sí que hi ha hagut una voluntat de 
dir que aquell que està formant-se i que està rebent els mitjans de tota una 
societat no es pot adormir, i si s’adorm, si no rendeix, evidentment haurà 
d’aportar més al sistema. Ara, junt a tot açò, desgraciadament, hem hagut 
d’aplicar una política de beques, consensuada i treballada amb el sistema uni-
versitari, important. I dic desgraciadament perquè no m’alegre que a la nostra 
Comunitat, un de cada tres alumnes que estudien a les nostres universitats, 
estiga becat, no m’alegre d’això perquè significa que les rendes d’eixes famí-
lies són més baixes del que tots voldríem. El llindar econòmic no està mala-
ment, però no me n’alegre. Ara bé, una cosa és que no me n’alegre i una altra 
cosa és que no sàpien tots que eixe esforç el fa la societat, els ciutadans d’esta 
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Comunitat i que un de cada tres dels 140.000 alumnes que estudien a les nostres 
universitats públiques, està becat.

I a més d’això, sóc molt conscient d’esta dificultat, el que hem fet, també 
des del diàleg, és tindre en compte per a enguany les causes no previstes, és a 
dir, és possible que una família l’any passat no poguera acreditar una situació 
econòmica suficientment desgraciada, per a rebre beca per haver-se produït 
ahir. Hem establit eixa exempció de taxa també per a eixos alumnes i ho tra-
mitarem a través de l’acreditació de la mateixa universitat, l’acreditació de 
l’ajuntament de cada alumne on viu i des de la Generalitat. Eixe és l’esforç 
realment que hem de fer, eixe és l’esforç de l’equitat i eixa i, no una altra, és 
la defensa de l’educació pública.

Esta Comunitat, la nostra, té molts defectes, amb tota seguretat, i n’ha tingut 
inclús, i ho dic amb tota claredat, alguns que han participat en el seu Govern, 
de falta d’ètica. Però esta Comunitat no es mereix, tota la Comunitat en el seu 
conjunt, front a la resta d’Espanya i davant el món, el titular que no té algunes 
coses clares. Esta Comunitat, no el Govern, que és un instrument dels impostos 
dels seus ciutadans, decideix que el 85% del seu pressupost va a polítiques 
socials, el 32% concretament a educació amb 4.500 milions d’euros i d’eixos, 
1.000 milions concretament a les seues universitats. Són suficients? Jo no dic 
que no, jo voldria tindre 1.000 milions més però esta avui no és la qüestió, la 
qüestió és que anem a mantindre’ls i per això hem demanat eixe esforç. Ara el 
que s’ha de saber bé entre uns i altres és què és el que hem de fer amb ells, i 
en això estem, i d’això vos volia parlar en un minut. En un minut, perquè a 
voltes, no és possible arribar afinant el contingut de la informació o a voltes el 
comportament ètic es trasllada algun tipus de notícia no totalment afortunada. 
I vos parlaré de dos qüestions simplement, i amb elles acabe, dirigides a l’aca-
dèmia: una el mapa de titulacions. Que no es preocupe ningú si ho ha sentit o 
s’ha comentat que ací un grau que no té cinquanta alumnes, demà l’han tancat 
i els seus professors al carrer. Ni s’ha dit, ni s’ha plantejat, ni s’ha posat damunt 
de la taula, i la seua afirmació manca d’ètica i de rigor docent i científic. El que 
sí està damunt de la taula i des del diàleg estem fent-ho, i estarà construït la 
pròxima primavera, és un debat profund on participe absolutament tot el món 
per a fer del mapa de titulacions i la seua implantació la vertadera oportunitat 
de transformar fins on es puga. La millora del que estem fent avui, que estem 
fent-ho molt bé però que la meua obligació i la meua il·lusió i la dels vostres 
rectors és millorar i d’això anem a parlar. Un component d’això evidentment 
serà parlar de l’eficàcia del recurs d’algun element molt cridaner, i està ja da-
munt de la taula i conegut, es farà inclús atenent-los geogràficament, és a dir: 
1) apostant perquè en esta Comunitat no hi haja cap titulació que no es puga 
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estudiar; i 2) perquè eixes ineficiències s’estudiaran des de la proximitat geo-
gràfica que representa la unitat d’una província. Però després, i estudiades 
eixes deficiències i ineficiències, del que volem parlar, i hem començat ja a 
parlar-ho, és de la gran oportunitat d'eixe mapa de titulacions i del com s’ela-
bore pot representar per a la mateixa universitat i per a la societat; i fonamen-
talment anem a parlar de la formació de postgrau; anem a parlar de la interna-
cionalització; i anem a parlar de quines qüestions, de manera conjunta, sense 
que cap universitat perda la seua personalitat, poden fer-se i hem de fer. Anem 
a tindre una acció conjunta de marca única en comú per a intentar captar, si les 
empreses volen, si el capital i el teixit productiu vol i té ganes d’utilitzar la 
institució universitària per a captar els fons realment on estan, i eixos estan a 
Europa. Anem a apostar, perquè no pot ser d’una altra manera, o jo almenys 
no ho entenc, encara que algú no ho compartisca amb mi, que el mèrit no sols 
l’ha de rebre la institució, que no ho dubta ningú, sinó que l’ha d’arribar a rebre 
els noms i cognoms d’eixa persona concreta; d’eixa institució i des del Govern, 
des de la Conselleria, des d’esta Direcció General, amb la col·laboració de 
l’Equip de Govern, volem reconèixer, amb recolzaments tant humans com 
econòmics, la llavor distinta que un professor i que un investigador vullga fer, 
perquè té des de l’autonomia la capacitat de voler-la fer amb un grau d’inten-
sitat o amb un altre. El que pensa este director general és que aquell que tinga 
més ganes de córrer, ha de córrer, pel bé d’ell, de la seua institució, però ha de 
ser reconegut i per això va a establir-se, i ho coneixereu amb detall la setmana 
que ve, perquè si ho dic jo, és possible que em cessen abans que acabe este 
acte, ho coneixereu amb profunditat i amb detall la setmana que ve, i perquè 
pensem que eixe coneixement tant extraordinari, i avui ací acabe de sentir que 
es generen prop de 700 publicacions, generem més coneixement pràcticament 
que ningú, com he sentit en alguna ocasió dir a alguns rectors, ocupem la vui-
tena o la novena posició mundial en generació de coneixement, malgrat això 
s’han d’establir les baules de tota eixa cadena, protegir i potenciar aquella 
bàsica que no es compra ni es ven demà ni s’intercanvia i que ens fa avançar, 
evidentment que sí. Però cal apostar per l’altra també com a oportunitats de 
formació del teu alumne, del teu titulat i com a oportunitats de fer avançar la 
teua empresa i de generar noves empreses. I no anem a dubtar ni un minut a 
recolzar de manera clara i seriosa esta, perquè entre altres coses, com bé deia 
el professor, no fer això seria per part del que governa i per part de la institució 
la falta d’ètica respecte de la societat que està recolzant-lo.

Tindria moltes coses més que contar, no vaig a avorrir-los ni el rector tam-
poc m’ho permetria. Dit tot açò, jo vull transmetre-vos que sóc un ferm creient 
en l’autonomia universitària, i no sols ho sóc sinó que ho he fet des que vaig 
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tindre l’oportunitat als 26 anys de començar a viure i a impartir docència i 
després investigar. Jo sé que la veritat absoluta d’eixa autonomia universitària, 
si te la creus i la fas, individualment i institucionalment mai està no acompa-
nyada de problemes de tot tipus, des de faena personal, d’il·lusions truncades 
i de moltes incomoditats que un no es genera. 

Jo vos vull dir en el meu nom i en el nom del Govern de la Generalitat a les 
universitats i als seus rectors, que arrisqueu, que li poseu molta il·lusió. Tin-
guem les dificultats econòmiques que tinguem arribarem com podrem, no serà 
un problema, un dubte, com avui ha passat en el vídeo de neurociències, la 
realitat de l’edifici de Medicina en esta Universitat. Estem treballant el rector 
i este director general, ja fa mesos en esta qüestió, arrisqueu, poseu il·lusió, 
trenqueu barreres, no fan falta seguir tots els formalismes. Per a solucionar els 
formalismes ja estarà este director general, ajudeu-me en eixa il·lusió i en eixa 
capacitat de resistir eixes barreres, a progressar en esta Comunitat. Que sapi-
gueu que em teniu tota la comunitat universitària a través del vostre rector a la 
vostra disposició.

Gràcies pel que heu fet, però fonamentalment vull donar les gràcies a l’aca-
dèmia i als que vénen ací a formar-se pel que feu a partir de demà. Gràcies i 
bon dia. 
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InTERVEnCIÓ dEL RECTOR dE LA UnIVERSITAT 
JAUME I, VICEnT CLIMEnT I JORdÀ

1.  Rectors magnífics de les universitats de:
•	 València
•	 Politècnica

2. Excel·lentíssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Castelló 
3. Excel·lentíssim Sr. President del Consell Social
4. Il·lustríssim Sr. Director General d’Universitat, Estudis Superiors i 

Ciència.
5. Sra. Secretària General de la Universitat Jaume I

Rector Honorari de l’uji
Rector de la Universitat Internacional Valenciana (viu)  
Exrector, Sr. Fernando Romero. 
Membres del Consell de Direcció i del Consell Social.
Professor Domingo Garcia Marzà, amic Domingo.
Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats.
Comunitat universitària. 
Senyores i senyors, amigues, amics.

Sobre la lliçó inaugural

Vull començar la meua intervenció felicitant el professor Domingo García 
Marzà per la magnífica lliçó inaugural que ens ha impartit: per la seua brillant 
exposició i, particularment, per l’encert en escollir el tema: l’ètica versus la 
crisi, i el paper clau que té la distribució de la responsabilitat entre tots.

Ara més que mai sentim veus que critiquen la falta de compromís de la 
universitat amb la societat, acusant-la d’implicar-se poc en trobar solucions als 
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problemes actuals. Amb aquesta lliçó impartida des del coneixement se’ns han 
donat claus i pautes per aconseguir una societat civil i democràtica més com-
promesa, participativa, solidària i de progrés. Amb això, una vegada més, l’uji 
demostra, igual que ho fa la resta d’universitats públiques valencianes, que es 
troba implicada amb la societat valenciana i que està al seu servei.

Si en aquests moments tots coincideixen en el fet que és molt important 
“sanejar i fer sostenibles” les nostres economies i finances —les públiques i 
les privades—, resulta més urgent encara lluitar contra la desmoralització que 
hi ha a la nostra societat. Necessitem recuperar la nostra dignitat —com a 
persones i com a poble—; recuperar el nostre poder i capacitat per a transfor-
mar aquesta realitat dolenta, com ha dit el professor García-Marzá.

Com a institució pública, ho farem aplicant l’esmentat “principi de respon-
sabilitat” que hem après en aquesta primera lliçó del curs i que es definia de 
forma breu com que

la confiança és directament proporcional a la rendició de comptes. La responsabilitat 
entesa com la suma de transparència i de participació

I us puc assegurar que aquest principi guia la nostra universitat i també que 
treballem per aconseguir nous models de governança que aconseguisquen una 
universitat més eficient però sense menyscapte de l’autonomia i independència 
acadèmica.

Benvolgut Domingo, en aquesta lliçó has unit el teu coneixement acadèmic 
amb el teu compromís cívic. D’aquest últim —del compromís cívic—, els qui 
et coneixem d’anys enrere ja n’érem sabedors, pel teu treball en la construcció 
de l’uji: des de l’antic cuc i per les responsabilitats que has anat desenvolupant 
a la nostra universitat des de la seua creació.

Com a representant d’aquesta institució vull manifestar-te públicament el 
nostre agraïment.

Al voltant dels lamentables incidents

Al fil d’aquesta primera lliçó voldria fer una breu reflexió sobre els lamen-
tables incidents violents que van tindre lloc dilluns passat, durant la inaugura-
ció de l’edifici Espaitec 2 del Parc Científic i Tecnològic. Com sabeu, una 
concentració de vora cinquanta persones a favor de la universitat pública i en 
contra de les retallades, va derivar en una protesta, amb un comportament 
antiuniversitari, amb llançament d’objectes a persones, i representants polítics, 
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acadèmics i socials, primer, i amb un intent d’entrada per la força —segons el 
servei de seguretat— d’estudiants i d’altres persones a l’interior de l’edifici 
que —per raons de seguretat— tenia l’accés limitat, i que va donar pas a una 
actuació policial —excessiva segons els representants estudiantils— que va 
finalitzar amb un guàrdia de seguretat ferit, amb catorze persones identificades, 
amb una persona detinguda i uns pocs de danys materials en l’immoble. No és 
aquest el mal, és el que hauria pogut ser...

Deia el prolífic escriptor de ciència i ciència-ficció Isaac Asimov, que

la violència és sempre l’últim recurs dels incompetents

Jo afegiria que moltes vegades és l’únic.
La violència no condueix més que a més violència. Si volem generar canvis 

positius i permanents en la universitat i en la societat, hem de partir, com hem 
vist en aquesta primera lliçó sobre ètica, d’una reflexió i assumpció personal 
dels nostres deures i responsabilitats. La Universitat Jaume I, des dels seus 
Estatuts, es ve caracteritzant per la defensa d’una cultura de pau, respecte i 
diàleg. Som i volem continuar sent un espai on imperen la reflexió, el conei-
xement, les idees: l’espai on s’oficie la paraula i l’argumentació. Volem con-
vèncer amb la paraula, mai vèncer per la imposició i la força.
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No hi ha lloc en aquest campus per a cap tipus de violència —vinga d’on 
vinga— i sempre es trobarà amb el contundent rebuig de l’equip rectoral i de 
tota la comunitat universitària, a la qual faig una crida a la convivència pacífi-
ca en aquest nou curs.

Centrant el discurs

Voldria ara, i lligat també amb la lectio que hem escoltat, aprofitar el meu 
discurs per a mostrar-vos que hi ha altres camins per a fer les coses, que l’es-
talvi ben entès no vol dir renunciar al futur i que, des de l’uji, estem donant 
proves que es pot retallar en el prescindible per a mantenir allò que és impres-
cindible, com ara l’educació i la investigació. Per això, em permetreu primer 
que us dibuixe l’horitzó en què ens trobem. I us mostraré després allò que es-
tem fent per a millorar i allò que necessitem per a continuar fent-ho.

L’escenari: mancança d’inversió en R+D

Des de fa uns anys ens troben en una situació financera, econòmica i soci-
al difícil i complexa: amb unes xifres d’atur alarmants, unes retallades dramà-
tiques en les prestacions socials, una desconfiança —com s’ha esmentat en la 
lliçó— dels ciutadans envers les institucions...

Probablement —d’acord amb la lliçó—, tots tenim una part de responsabi-
litat per haver arribat a aquesta situació. Però, sens dubte, uns moltíssim més 
que altres: no és, ni de bon tros, equitativa la responsabilitat, la culpa, però sí 
que són additives les conseqüències. Totes sumen —les grans i les insignifi-
cants— per a formar aquesta “tempesta perfecta” en què ens trobem ara. Para-
frasejant l’estadista i científic Benjamin Franklin, podríem dir que:

ens hem dedicat a comprar allò que és superflu, i ara ens toca vendre el que és necessari.

Per tal de sortir d’aquesta situació el més aviat possible i no ensopegar dues 
vegades amb la mateixa pedra, convindrà distingir bé allò prescindible del que 
no ho és.

En aquest sentit, quasi totes les veus apunten a migrar cap allò que s’ha 
donat en dir un nou model productiu, més sòlid i sostenible basat en el conei-
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xement, amb empreses amb capacitat d’innovar i de competir internacional-
ment. Per a la qual cosa resulta prioritari mantenir —ara més que mai— l’im-
puls de l’educació, i en particular, de la formació universitària i el foment de 
la investigació i la innovació.

Així, els informes de la Fundació cotec atribueixen clarament la pèrdua de 
competitivitat de les nostres empreses justament al fet de no haver sabut can-
viar significativament, i a temps, el nostre model productiu; i destaquen que la 
contribució al nostre pib dels sectors d’alta tecnologia –les empreses Hi-Tech– 
està per sota de l’1%, mentre que la mitjana europea és tres vegades superior. 
I proposen, entre els 10 objectius per incrementar la nostra competitivitat: 
millorar el sistema educatiu i aconseguir que la universitat i la investigació 
pública donen solució als problemes del seu entorn.

Tots hem escoltat aquestes receptes, repetides fins a la sacietat, però final-
ment no sols no es posen en pràctica, sinó que, fins i tot, s’acaba actuant en 
sentit contrari. Així, el sistema espanyol de r+d ha retrocedit, almenys, una 
dècada, d’acord amb l’Informe 2012 de la citada Fundació. La despesa públi-
ca en r+d a Espanya no ha superat l’1,4% del Producte Interior Brut (pib) en 
2010, la qual cosa ens situa a la cua d’Europa, on la despesa mitjana dels Estats 
membres és del 2%. La Comunitat Valenciana, amb un 1,09% del pib, queda 
per sota la mitjana espanyola.

I en aquest escenari, la secretària d’Estat d’Investigació, Desenvolupament 
i Innovació afirmara en un article d’opinió en la prestigiosa revista científica 
Nature que el sistema espanyol de ciència i tecnologia havia d’«aprimar», 
assenyalant que era important reduir la quantitat d’investigadors però no la 
qualitat. Explicava d’aquesta manera les retallades en el finançament de la r+d 
en 2012. Un pressupost que s’ha reduït pel que fa a subvencions per a investi-
gació en un 22,5%. I aquesta política s’aplica a pesar de trobar-nos, pel que fa 
a la proporció de científics sobre la població activa, per sota de la mitjana dels 
països de l’ocde i molt lluny d’aquells països amb els quals sempre se’ns 
compara i als quals ens agradaria emular en l’àmbit universitari.

Moltes veus s’han pronunciat en contra d’aquestes retallades: plataformes 
d’investigadors, acadèmics i ací, a la Comunitat Valenciana, els 22 premis 
Nobel que formen part del jurat dels premis Jaume I, que també van manifes-
tar la seua preocupació per les retallades en educació i en ciència. També hi ha 
veus de l’àmbit empresarial valencià, com ara la del president de la Confede-
ració d’Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana, que fa uns 
dies advocava per a sortir de la paràlisi econòmica actual, per invertir en inno-
vació i en formació, dues coses, al meu parer, ben inherents a la universitat.
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A la vista de tot el que s’ha exposat, m’agradaria recollir la reivindicació 
que en la lliçó inaugural de l’any passat feia, de manera ferma però molt emo-
tiva, la professora Escribano, quan adreçant-se al màxim responsable de la 
Generalitat Valenciana —qui va presidir l’acte— li va dir:

Por favor señor presidente, incremente las dotaciones en el sector público de sanidad, 
educación e investigación. Son garantía de nuestro futuro

Certament, si volem una societat en què cada generació progresse i vaja 
més lluny que l’anterior no podem deixar de costat aquesta reivindicació.

L’escenari: la pujada de taxes

Però allò que ens trobem és tot just el contrari. En lloc d’invertir en forma-
ció i investigació, s’apugen les taxes universitàries en un context de gran difi-
cultat per a les famílies. Les cinc universitats del sistema universitari públic 
valencià ja ens vam manifestar en contra del decret de mesures extraordinàries 
publicat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports —sense comunicació prè-
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via a les universitats espanyoles— en el qual, entre altres mesures, s’establia 
la pujada de les taxes universitàries.

Es cert que a la Comunitat Valenciana no s’han aplicat els increments mà-
xims que permetia el Ministeri, però tampoc s’han aplicat els mínims —com 
recomanàvem les universitats.

I tot i que s’incrementaran els recursos per a beques (encara que des del 
Ministeri s’han endurit les condicions per accedir-hi i per mantenir-les), cre-
iem que no era el moment oportú per a encetar aquesta política que aconsegui-
rà discriminar entre estudiants d’igual capacitat i mèrit, simplement pel seu 
poder adquisitiu. Gràcies per tindre la sensibilitat en les coses sobrevingudes. 

Amb aquesta mesura, a la Comunitat Valenciana, ens endinsem en un esce-
nari amb un gran nivell d’incertesa, perquè la forta pujada de taxes i les difi-
cultats econòmiques per les quals travessem, faran que la matrícula es ressen-
ta. En definitiva, aquest increment de taxes suposarà un major cost per a 
l’estudiant però també, paradoxalment, pot suposar una davallada de crèdits 
matriculats, i per tant,  de subvenció privada en el pressupost de la nostra uni-
versitat, cosa que també patiran la resta de universitats públiques valencianes.

L’escenari: dificultats financeres i de diàleg

Juntament amb la falta d’inversió en r+d, amb la pujada de taxes i la dava-
llada d’ingressos, hem finalitzat un curs en el qual hem hagut de vèncer moltes 
dificultats, i que en el cas de les universitats s’han vist incrementades —en la 
meua opinió— per la falta de diàleg amb les universitats per part del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, i del Govern Central i pels canvis legislatius que 
aquest ha anat aplicant, retallades retributives (acumulades), qüestionament-re-
troactiu de l’autonomia universitària.

És cert que no és aquest —la falta de diàleg— el cas de la Generalitat Va-
lenciana —on el diàleg i la comunicació són fluids—, però podríem recordar 
aquell vell dit castellà de “obras son amores i no buenas razones”; i és que 
estem patint endarreriments i retallades en la subvenció ordinària que ens allu-
nyen cada vegada més de l’horitzó del Pla Pluriennal de Finançament (ppf 
2010-2017), que és el marc de finançament que vam consensuar la Generalitat 
i les cinc universitats del sistema universitari públic valencià al setembre de 
2010 —encara no fa dos anys— i al qual desitgem arribar el més aviat possible.

En general, les cinc universitats del sistema universitari públic valencià, i 
l’uji en particular, estan demostrant un compromís i un bon fer exemplar pel 
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que fa al servei que, particularment, en aquests moments ens reclama la soci-
etat valenciana a la qui servim. Va dir Einstein que,

donar exemple no és la principal manera d’influir sobre els altres, és l’única manera

Per això, m’agradaria posar de relleu alguns fets.

El que hem fet per a millorar: la docència

I és que, malgrat totes aquestes dificultats, la nostra universitat ha continu-
at avançant en la qualitat del seus estudis, que tenen una magnífica acceptació. 
Així, l’uji ha oferit, en aquest curs que anem a iniciar, 3.095 places d’estudis 
de grau, de les quals s’han adjudicat en la preinscripció de juny 3.006, cobrint 
així el 97,48% de les places oferides en les 31 titulacions. Hem incrementat en 
un 1,7% l’índex d’ocupació respecte de l’any passat¸amb un 40,8% de preins-
cripcions de fora de les comarques de Castelló. I això a pesar d’haver augmen-
tat la nostra oferta amb dos nous graus (gap i Disseny de Videojocs).

Aquest èxit en les noves matriculacions, a més, ve acompanyat d’una altís-
sima valoració per part de l’estudiantat de segon i posteriors cursos, que en el 
81% dels casos assegura que recomanarien l’uji com a centre d’estudis supe-
riors. Aquesta és la principal conclusió d’una enquesta que es va realitzar a 
8.356 estudiants en la qual han destacat com a factors amb els quals se senten 
més satisfets: el campus i les instal·lacions, la reputació i la imatge de la Jaume 
I, l’oferta cultural i esportiva i, per descomptat, la qualitat dels seus estudis.

He de dir que aquest èxit no és espuri, ni atzarós, sinó que és conseqüència 
de l’esforç de l’uji, i en particular dels seus centres, per adaptar la nova oferta 
de graus a la demanda: no sols pel que fa al nombre de places, sinó també pels 
continguts dels plans d’estudis, amb una formació més pràctica i més propera 
a l’exercici professional. Ha sigut conseqüència de l’esforç dels centres i de-
partaments per acostar l’oferta formativa als centres d’educació secundària, 
per donar-nos a conèixer en les jornades de portes obertes i en les activitats 
organitzades conjuntament. També és resultat d’altres accions per a estar més 
prop de l’alumnat, amb el desenvolupament de l’Estatut de l’Estudiant, la re-
visió de normatives i la creació d’un programa propi de beques de matrícula. 
A més a més, hem aprovat un nou model educatiu de l’uji que permet establir 
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les bases de la diferenciació de la nostra oferta educativa, que hem ampliat i 
volem continuar ampliant, ja que estem treballant ja en un nou grau de Cièn-
cies de l’Activitat Física i l’Esport, uns estudis vinculats amb el clúster de 
salut que, amb altres institucions com ara la Diputació i l’Ajuntament, volem 
impulsar com a alternativa de creixement i desenvolupament sostenible per al 
nostre territori. I és que davant la crisi no podem quedar-nos aturats, sinó que 
hem de respondre amb nous projectes, amb noves iniciatives.

El que hem fet per a millorar: la gestió

Si governar és establir prioritats, i particularment en aquestes circumstàn-
cies, he de dir que les prioritats de l’equip de govern actual són: mantenir una 
oferta formativa i docent de qualitat completant la implantació dels nous graus 
i màsters i doctorat en el marc de l’espai europeu d’educació superior (eees), 
potenciar la internacionalització dels nostres estudis i les competències lingüís-
tiques dels estudiants, consolidar els estudis de Ciències de la Salut —amb la 
consolidació dels estudis de Medicina i Infermeria—, i mantenir una progres-
sió —com fins ara— en la millora de la investigació fent, a més, que aquesta 
done solucions als problemes del teixit productiu i a la societat mitjançant la 
transferència de coneixement i la potenciació de la innovació.

És per això que l’uji va aprovar un Pla Econòmic de Mesures Extraordinà-
ries (peme) que perseguia un estalvi mitjançant el control de la despesa corrent 
i l’eficiència i la captació de recursos amb l’oferta de serveis. Aquest esforç 
per ser més eficient al llarg d’aquests dos darrers cursos és inqüestionable: hem 
tancat el campus tres setmanes d’agost, la qual cosa, juntament amb altres 
mesures de control de la despesa energètica, ens han permès estalviar més de 
175.000 euros. Però al mateix temps, estem dedicant més diners a formació, a 
beques pròpies o a ajudes per a menjador, ja que entenem que no podem per-
metre que ningú es quede sense possibilitat de formar-se per motius econòmics.

Per això, i seguint les directrius del Claustre, la Jaume I continuarà apostant 
per una política de beques, ajudes i accions  com ara el fraccionament de la 
matrícula en quatre terminis que hem establert enguany, que facilite l’accés a 
la formació superior dels joves.

Per tant, eficiència sí, però retallades en formació, no. I entenem que aques-
ta hauria de ser també la política del Govern, tant autonòmic com nacional, si 
volem tindre alguna oportunitat en el futur de desenvolupar un nou model 
productiu més sostenible.
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Aquest esforç per ser més eficients ens permet prioritzar i continuar enda-
vant amb accions i projectes que són fonamentals:

A banda del nou edifici Espaitec 2, inaugurat aquesta setmana i concebut 
com un centre d’intercanvi de coneixement i innovació, amb el qual es pretén 
continuar impulsant el Parc Científic i Tecnològic de l’uji, continuem poten-
ciant la consolidació de la nova Facultat de Ciències de la Salut amb la licita-
ció de l’edifici de l’estabulari, obra que començarà en aquest darrer trimestre.

El que estem fent per a millorar: la recerca

Pel que fa a l’esforç en investigació, cal recordar que d’acord amb el darrer 
informe anual elaborat per la Fundación CyD,  pel que fa a l’impacte norma-
litzat per mida de la producció científica total hem passat d’ocupar el lloc 
número 13 en el rànquing de les universitats espanyoles en 2010, a ocupar el 
lloc número 6 en 2011.

I açò s’ha aconseguit prioritzant, a pesar de tot, polítiques d’estímul a la 
investigació de qualitat i a la consolidació de grups d’investigació competitius 
mantenint un “Pla propi de promoció de la investigació” amb una aportació de 
vora quatre milions d’euros  en fons propis.

Així mateix, hem continuat apostant pel nostre compromís amb la qualitat 
i l’excel·lència, que ve recollit en els Estatuts. Un compromís que ens ha per-
mès renovar fa uns mesos, per tercera vegada, el Segell d’Excel·lència de la 
Fundació Europea de la Gestió de la Qualitat efqm 500+ —sent l’única uni-
versitat pública espanyola que el manté.

Aquesta enumeració de fites posa de manifest que hem sigut gestors efici-
ents —especialment en uns temps difícils— i a més, amb una gestió ben trans-
parent, com es dedueix dels informes de les dues auditories a què estem sot-
mesos cada any i en els quals no es registra cap excepció.

Amb les retallades que ens han aplicat fins ara hem fet una gestió bastant 
exemplar perquè ara, per a l’exercici 2013, se’ns premie amb una altra retalla-
da important de la subvenció a les universitats valencianes. Resulta un contra-
sentit.

Reivindicacions: allò que necessitem per a continuar millorant

Governar, com he dit abans, és establir prioritats. Crec que resulta difícil 
d’entendre per als valencians —i per als universitaris i famílies de Castelló— 
que les retallades prioritzen certes infraestructures, esdeveniments i activitats 
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per davant d’una Facultat de Ciències de la Salut que sí té a veure, i molt, amb 
el futur d’aquestes comarques.

Ja vaig apuntar en el discurs de l’any passat que iniciàvem els graus de 
Medicina i Infermeria, i ho fèiem en una seu provisional, per la qual cosa 
s’havia previst començar ja la construcció de l’edifici definitiu de la Facultat 
de Ciències de la Salut i que, per tal de ser conseqüents amb l’austeritat del 
moment i els recursos disponibles, havíem planificat construir-lo en dues fases, 
la primera de les quals havia d’estar operativa abans de l’estiu de 2014, la qual 
cosa requeria licitar l’obra dins d’aquest any.

Sabem de la difícil situació financera de la Generalitat, i les universitats del 
sistema universitari públic valencià hem donat suficients mostres de lleialtat 
institucional i de confiança. A hores d’ara hi ha endarreriments, almenys, de 
dues mensualitats, en la subvenció ordinària i ja se’ns ha anunciat un possible 
nou ajornament del pagament de les anualitats del deute històric, a més d’una 
retallada del pressupost ordinari de vora 120 milions d’euros per al sistema 
universitari públic valencià —12 milions d’euros, aproximadament per a 
l’uji—, que difícilment es veurà compensada per l’increment de les taxes uni-
versitàries. I tot açò quan les universitats del sistema universitari públic valen-
cià ja havíem tancat la planificació d’aquest curs. Aquests endarreriments i 
retallades en el pressupost —que s’acumulen als de l’any passat— ens situen 
en dificultats molt serioses:

Benvolgut Sr. Director General, entenem l’austeritat i la practiquem: no 
demanem fons addicionals, però sí disposar a temps d’una part dels fons con-
signats en el pla d’inversions per tal de poder licitar la primera fase de la Fa-
cultat de Ciències de la Salut i acomplir els compromisos adquirits amb la 
societat de Castelló i amb les seues institucions. Confiem en la sensibilitat, 
respecte d’aquest tema, de la Conselleria i del Govern Valencià.

The End

Vull finalitzar felicitant, en nom de la comunitat universitària, els 75 estu-
diants i estudiantes que en el curs passat, van assolir el grau de doctor o doc-
tora, el màxim grau acadèmic que atorga la universitat.

Som conscients que heu aconseguit aquest grau per mèrits propis; gràcies 
a les vostres capacitats, força de voluntat, estudi i treball. També sabem que 
heu recorregut aquest camí amb el suport incondicional de les vostres famílies 
i d’aquells qui us estimen, i també, sens dubte, heu pogut arribar fins ací grà-
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cies als docents que heu tingut en les diferents etapes de la vostra educació: als 
mestres i les mestres, als professors i professores de l’ensenyament secundari 
i batxillerat i formació professional, i també al professorat universitari. Per a 
tots ells reclame un reconeixement públic per la seua tasca fonamental en la 
formació de les persones. Com sempre dic, sigueu generosos amb tots ells, així 
com amb la societat que us ha donat l’oportunitat de formar-vos.

Al vent del món

Dins d’aquest curs —en 2013— es compleix el cinquantè aniversari de la 
gravació, edició i difusió de la cançó “Al vent”, que quatre anys abans havia 
escrit el cantautor de Xàtiva, Raimon.

“Al vent, 
la cara al vent, 
el cor al vent, 

les mans al vent, 
els ulls al vent… 
al vent del món”

La lletra d’aquesta cançó mítica ha inspirat enguany el nostre cartell d’ini-
ci de curs que, any rere any, dissenya i confecciona Amat Bellés, membre de 
la comunitat universitària i famós pintor, a qui felicite pel seu treball. Que 
l’al·legoria pictòrica que recull el cartell i que podem veure projectat, una jove 
universitat encarant (i superant) amb serenitat i dignitat els forts vents del món, 
ens anime a tots els membres de la comunitat universitària a encarar i superar 
aquest difícil curs amb renovada il·lusió, esperança i esforç. Estic convençut 
que entre tots ho aconseguirem. Us desitge un bon curs 2012-2013.

Moltes gràcies
14 de setembre de 2012
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I. ACTES PROTOCOL·LARIS

El passat curs com a conseqüència de la jubilació del gerent Antonio Mon-
tañana es va produir una remodelació del Consell de Direcció, sent nomenat 
nou gerent de l’uji Andrés Marzal Varó i vicerector de Campus, Noves Tecno-
logies i pas, Pablo Aibar Ausina, amb una redistribució de funcions dels mem-
bres del Consell de Direcció:

•	 Antonio Barba Juan, vicerector d’Investigació i Postgrau.

•	 Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de Cooperació, Relacions In-
ternacionals i Institucionals i Multilingüisme.

•	 Miguel Ángel Moliner Tena, vicerector de Planificació Estratègica, Qua-
litat i Comunicació.

•	 Mª Ángeles Fernández Izquierdo, vicerectora de Fundacions i Respon-
sabilitat Social.

•	 Wenceslao Rambla Zaragozá, vicerector de Cultura i Extensió Universi-
tària.

•	 Francisco López Benet, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

•	 Pilar García Agustín, vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa.
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•	 Aurelia Bengochea Morancho, vicerectora d’Estudis i Espai Europeu 
d’Educació Superior.

•	 Mª Victoria Petit Lavall, secretària general.
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II. ESTRUCTURA ORGÀnICA

El dia 17 de maig es van celebrar les eleccions a l’estudiantat del Claustre, 
el resultat de les quals va ser: dels 37 estudiants claustrals, 28 del Front d’Es-
tudiants per a la Universitat Pública i 9 d’Unió Universitària, la qual cosa ha 
comportat la conseqüent modificació de la composició dels diferents òrgans 
de la Universitat on aquest col·lectiu té representació.
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S’ha renovat parcialment la composició de la Junta Electoral amb l’elecció 
d’una nova Presidència, a més de la representació del personal docent i inves-
tigador i de l’estudiantat. La composició de la Junta Electoral després d’aquests 
canvis és la següent:

President:

Joaquín Castelló Benavent (pdi)

Vocals:

Beatriz Tomás Mallent (pdi)
Manuel Orenga Suliano (pas)
Soledad Ten Bachero (pas)
Alba Valle Mas (Estudiant)
Víctor Villanueva Carmena (Estudiant)

Per Decret 123/2012 de 27 de juliol, del Consell, s’ha creat l’Institut Uni-
versitari de Dret del Transport (idt).
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III. PRESSUPOST I InFRAESTRUCTURES

El pressupost per a l’exercici 2012 ascendeix a 104.841.000,00 €, un 8,54% 
menys que el de l’any passat. 

Al mes d’abril es va aprovar la revisió del Pla Economicofinancer de Ree-
quilibri (2012-2014), tenint en compte la retallada de la subvenció nominativa 
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ordinària de la Generalitat Valenciana i els ajornaments del deute d’aquesta 
amb les universitats. L’uji ha complit les mesures que s’hi preveien.

A més s’ha realitzat un conjunt d’actuacions d’eficiència energètica que ha 
permès un estalvi de 148.503 euros.

Durant aquest curs han finalitzat les obres del segon edifici del Parc Cien-
tífic i Tecnològic (Espaitec 2); el primer edifici públic de la Comunitat Valen-
ciana amb una qualificació energètica tipus b.
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IV. COMUnITAT UnIVERSITÀRIA

A. ESTUDIANTAT

El total d’alumnes matriculats en graus i primer i segon cicle ha estat de 
13.159, en màsters 1.865 i en doctorat 714. El total d’alumnes titulats ha sigut 
de 1.100.
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Entre els fets a destacar:

•	 3.601 estudiants han gaudit de l’assignatura Pràctiques Externes, dels 
quals 36 estan al Programa Erasmus Pràctiques i 35 al projecte Leonardo 
da Vinci. 

•	 S’han concedit els premis d’excel·lència acadèmica i rendiment acadèmic 
i els premis als millors expedients en la prova d’accés, que van ser ator-
gats en un acte el passat 27 de juny.

•	 Han participat en les Olimpíades de secundària un total de 300 alumnes, 
destacant un finalista en la fase nacional en Física.

•	 2000 estudiants s’han inscrit en la borsa en línia que es va posar en fun-
cionament el curs anterior.

També s’ha aprovat el nou Programa de coordinació de l’ensenyament/
aprenentatge secundària-universitat, amb la finalitat d’encetar un pla de treball 
conjunt entre el professorat de secundària i el pdi de l’uji perquè s’inicien 
projectes que milloren l’adaptació de l’estudiantat de secundària als requisits 
dels graus.
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Per últim, el Consell Social va convocar el v Premi del Consell Social a la 
Iniciativa Emprenedora Estudiantil, i va atorgar el iv Premi a Laura Monfort 
Colomer i a Mª Isabel Marcilla Córdoba pel seu esperit emprenedor i innova-
ció, materialitzat en l’empresa Psicosaludcreativa, C.B.

B. PDI

El curs 2011-2012 la Universitat Jaume I ha comptat amb un total de 1.460 
persones docents i investigadores, de les quals 1.312 corresponen a professorat 
i 148 a personal investigador en formació. Entre el professorat, aproximada-
ment el 57% és personal a temps complet, mentre que el 43% és a temps par-
cial. Pel que fa a la distribució per sexe, un 56,4% són homes i un 43,6% dones.

Dintre de la política de suport a la investigació cal ressaltar que al llarg del 
curs passat s’han dut a terme, en el marc del programa d’investigació propi, un 
total de 18 contractacions de personal doctor per a suport dels grups de recer-
ca de l’uji, així com 34 contractacions derivades de beques predoctorals prò-
pies. A més a més, s’han formalitzat 37 contractes derivats de beques predoc-
torals de programes del Ministeri d’Educació i de la Generalitat Valenciana, 
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així com 12 contractes postdoctorals dintre de programes com el Ramón y 
Cajal o el Juan de la Cierva. També s’han realitzat 21 contractacions de perso-
nal investigador a càrrec de projectes d’investigació.

En relació al professorat cal ressaltar l’aprovació d’un nou Document de 
Carrera Docent i Investigadora, en el qual s’estableixen les línies bàsiques per 
a la definició de la carrera acadèmica a la Universitat Jaume I. Aquest docu-
ment estableix els principis pels quals s’ha de regir l’uji per a la dotació, con-
tractació i promoció del pdi, sempre amb l’objectiu d’un creixement planificat, 
racional i sostenible, al mateix temps que concreta els requisits que s’han de 
complir per part del pdi per tal desenvolupar de forma satisfactòria les seues 
funcions.

El Consell Social de la Universitat Jaume I va convocar la tercera edició 
del Premi a l’Excel·lència Docent Universitària, i van estar guardonats els 
professors Jesús Lancis Sáez, Catedràtic d’Universitat de l’àrea d’Óptica;  i 
Joan Andreu Traver Martí, Professor Titular d’Universitat de l’àrea de Teoria 
i Història de l’Educació.

Pel que fa a la formació del professorat cal destacar com a novetat l’apro-
vació del “Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educa-
tiva (2011-2014)”. A més, s’ha obert, per primera vegada, la “Borsa de forma-
dors i formadores en docència universitària” per tal que el pdi sènior de l’uji 
propose accions formatives per a impartir-les en el Pla de formació del profes-
sorat.

S’ha oferit la convocatòria d’ajudes per a projectes d’innovació educativa 
amb importants novetats, com ara establir, per primera vegada, quatre línies 
d’ajudes independents: pdi novell; projectes generals; constitució de seminaris 
permanents; i difusió de resultats de projectes anteriors. A més a més, s’ha 
llançat el nou «Programa de reconeixement de Grups d’Innovació Educativa i 
Seminaris Permanents d’Innovació Educativa de l’uji» , amb el reconeixement 
oficial el 2012 de 65 grups docents.

C. PAS

El nombre total de persones treballant a la Universitat com a personal d’ad-
ministració i serveis, incloent-hi els contractes a càrrec de projectes d’investi-
gació és de 623, de les quals, un 42,7 % són homes i un 57,3 % són dones.

El total de personal d’administració i serveis de nou ingrés (tant funcionari 
com laboral) ha estat de 44, sent la majoria per a suport a la investigació.
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S’han portat a terme 41 accions formatives, entre les quals destaquen les 
relacionades amb la formació necessària en les noves eines informàtiques deri-
vades del que es coneix com «migració al núvol».
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V. dOCÈnCIA: TITULACIOnS I PLAnS d’ESTUdIS

A. ENSENYAMENTS REGLATS DE PRIMER I SEGON CICLE I 
GRAU

L’uji ha continuat desenvolupant el procés d’implantació de l’espai europeu 
d’educació superior amb la incorporació dels graus de Medicina i Infermeria, 
i que suposen una oferta total de 29 graus. S’han realitzat els tràmits dels graus 
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en Gestió i Administració Pública i Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
per tal d’implantar-los ja en aquest curs.

A més, s’han tramitat les modificacions de 14 plans d’estudis de grau per 
tal d’adequar-los a les noves normatives i donar resposta a les recomanacions 
de l’informe de verificació del Consejo de Universidades.

B. MÀSTERS I DOCTORAT

S’han oferit 43 estudis de màster universitari totalment adaptats a l’espai 
europeu d’educació superior i 33 programes de doctorat regulats pel rd 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, el període de formació dels quals el constitueix els màs-
ters universitaris.

C. DOCÈNCIA NO REGLADA

Respecte de la docència no reglada, cal esmentar els 8 màsters propis i 17 
cursos d’especialització amb 271 alumnes. A més, hi ha hagut 64 cursos de 
formació continuada i formació específica amb un total de 1.114 alumnes.
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Menció apart mereix la Universitat per a Majors, ja consolidada a la nostra 
Universitat, que ha comptat amb un total de 937 estudiants i estudiantes.
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VI. InVESTIGACIÓ

En el camp de la investigació i el desenvolupament tecnològic, el curs 
acadèmic 2011/2012 ha estat marcat pel reconeixement a la qualitat investiga-
dora de la Universitat Jaume I. El Rànquing Iberoamericà Scimago, en l’edició 
de 2012, situa l’uji la setena entre les 1.401 institucions d’educació superior 
analitzades de 44 països en els indicadors tant de ràtio d’excel·lència com de 
qualitat científica mitjana, que tenen en compte la qualitat i l’impacte de les 
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publicacions científiques de cada centre de forma proporcional a la seua di-
mensió i volum de producció. Entre les universitats espanyoles, l’uji ocupa la 
posició sisena, i la primera entre les valencianes, segons el rànquing de la 
Fundación Conocimiento y Desarrollo.

El nombre de projectes d’investigació públics concedits l’any 2011 ha sigut 
de 90 amb un import de 4,9 milions d’euros. La situació dels contractes d’in-
vestigació signats durant el 2011 a l’empara de l’article 83 de la lou queda 
pràcticament al nivell de l’any anterior, amb un total de 413 per un import de 
2,8 milions d’euros. Així mateix, l’àrea de r+d+i de la fue va signar un total 
de 87 convenis de col·laboració i assistències tècniques.

El curs acadèmic 2011/2012 també ha estat el curs de consolidació de les 
dues iniciatives pròpies de la Universitat llançades durant el curs anterior i 
destinades a millorar els resultats de l’uji en matèria de transferència de tecno-
logia: el Programa StartUJI de Valorització de Resultats d’Investigació, en el 
qual es concedeixen ajudes per a la realització de projectes de prova de con-
cepte o de desenvolupament de prototips a partir de resultats d’investigació 
universitària, que ha finançat dos projectes actualment en marxa; i el Programa 
StartUJI de Creació d’Empreses, ambdues iniciatives empresarials sorgides 
dels laboratoris de l’uji.
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Les publicacions de l’any 2011 que s’han arreplegat en el sistema de dades 
d’investigació són 646 articles científics en publicacions periòdiques, 33 llibres 
amb isbn, 150 capítols de llibre i 425 ponències a congressos publicades amb 
isbn.

S’han llegit 73 tesis doctorals.
S’han reconegut 160 sexennis d’investigació al professorat funcionari. Així 

mateix, el nombre dels períodes que s’han avaluat favorablement del profes-
sorat contractat per temps indefinit ha sigut de 20.

A més del Servei Central d’Instrumentació Científica, que dóna suport als 
grups investigadors de la Universitat, així com a altres institucions públiques 
o privades i a la societat en general, s’ha creat el Servei d’Experimentació 
Animal que comptarà amb noves instal·lacions que donaran suport a la inves-
tigació i la docència amb animals.

El Consell Social va aprovar les Bases del xiv Premi d’Investigació Trajec-
tòria Investigadora, i va atorgar ex aequo el xiii Premi als doctors Celestino 
Suárez Burguet, catedràtic d’Economia Aplicada i Juan Bisquert Mascarell, 
catedràtic de Física Aplicada de la Universitat Jaume I de Castelló.
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VII. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES

A. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

El Paranimf continua abordant una línia de millora permanent com a servei 
públic cultural i de prestigi que acompleix una funció social imprescindible.

El nombre de espectadors el 2011 ha arribat a quasi 21.000. Podem destacar 
entre 112 activitats, a més dels congressos o tallers i conferències en ell realit-
zades, obres en teatre com: Hamlet? Això ho pague jo o Tríptic lorquià: Tres 
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mirades a Federico García Lorca; en música com: Antònia Font, grup Al Tall 
en el seu 35 aniversari, i Gospel Soul; o en cinema Inside.

Quant a cursos d’estiu cal dir que es van realitzar 18, i s’ha arribat a un 
total de 508 assistents; s’ha presentat una vegada més un conjunt de cursos 
segons una oferta apropiada per a satisfer la demanada de la comunitat univer-
sitària i la de la societat pròxima a ella. D’entre ells mereixen destacar-se els 
titulats: Esclerosi múltiple o Investigació i Desenvolupament i innovació en 
salut a Espanya.

Entre les exposicions, seguides o no de tallers i conferències, destaquen les 
viii Jornades de Còmic, l’exposició d’escultura de Fanny Galera, la multidis-
ciplinària Naturalezas urbanas, consecuencias del consumismo en el hábitat 
o la mostra de fotografia Jóvenes obreros en el paraíso.

El Programa d’Extensió Universitària (peu) en cooperació amb els agents 
de desenvolupament local de cada localitat i institucions com la Diputació 
Provincial de Castelló, ha complit el seu vintè aniversari i ha rebut el Premio 
Onda Cero de la Cultura. En aquests vint anys el peu ha arribat a 70.000 per-
sones, i ascendeix a 2.000 el nombre total de conferències, tallers, exposicions, 
tutories i altres accions formatives. Gaudeixen d’aquest programa 116 pobles 
de menys de 5.000 habitants de la nostra província.



53

B. ACTIVITATS ESPORTIVES

Durant el passat curs el Servei d’Esports ha assumit la presidència i la se-
cretaria del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari. A més, ha sigut guar-
donat per la Diputació Provincial de Castelló en la seua gala anual així com 
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José Emilio Bellido com a millor esportista universitari. També el director del 
Servei, Carlos Hernando, va rebre la medalla de bronze al mèrit esportiu per 
la seua trajectòria professional i la seua aportació a l’esport espanyol. 

Com a novetats, s’ha obert una línia esportiva per a xiquets i xiquetes de la 
comunitat universitària per tal d’afavorir la conciliació familiar; s’han dut a 
terme diverses col·laboracions amb l’Associació d’Esclerosi Múltiple, la Fun-
dació Borja Sánchez i el Club Esportiu Marató i Mitja.
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VIII. RELACIOnS InSTITUCIOnALS I InTERnACIOnALS

A. RELACIONS INSTITUCIONALS

Al llarg del curs s’han signat 14 convenis de col·laboració empresarial, 9 
contractes de patrocini i 17 acords de col·laboració que ofereixen avantatges 
a la comunitat universitària i permeten la realització de projectes i activitats 
d’interès general.

S’han creat dues noves càtedres: la Càtedra Intercoop d’Economia Social, 
que té com a finalitat promoure el desenvolupament de les diferents activitats 
dirigides al foment de l’Economia Social i a establir la difusió, promoció i 
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creació del model empresarial cooperatiu; i la Càtedra del Banco de España, 
que s’emmarca en la segona edició del programa Banco de España-Excelencia 
en educación e investigación en Economía Monetaria, Financiera y Bancaria. 
També l’Aula de Medi Ambient Luis Batalla, va nàixer el curs passat i té com 
a objectiu desenvolupar activitats al voltant de la formació, sensibilització i 
investigació en temes mediambientals.

B. RELACIONS INTERNACIONALS

Respecte a les activitats de l’Oficina de Relacions Internacionals, durant el 
curs 2011/2012, 419 estudiants han dut a terme part de la seua formació d’es-
tudis en una altra universitat estrangera o espanyola en programes d’intercan-
vi i han sigut 249 els estudiants que han vingut a l’uji. S’ha ampliat l’oferta de 
destinacions en programes de mobilitat amb convenis amb Mie University a 
Japó i University of Malaya a Malàisia. També cal assenyalar l’impuls de la 
mobilitat del professorat mitjançant el nou programa per a estades docents 
breus de professorat visitant per a fer docència en anglès a la nostra universitat. 
A més a més, cal destacar l’esforç per la internacionalització d’alguns graus 
mitjançant programes intensius com el de turisme sostenible en què ha parti-
cipat la nostra Universitat per segon any; i el nou programa en desenvolupa-
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ment local, que lidera la Universitat Jaume I i en el qual participen cinc uni-
versitats europees més. Cal afegir també el conveni amb via University 
College a Dinamarca signat per a un doble diploma en Enginyeria de l’Edifi-
cació. Per últim, s’ha llançat el “Programa d’ambaixadors i ambaixadores de 
l’uji” que té com a objectiu fonamental la promoció de l’oferta formativa de 
l’uji a l’estranger.
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IX. nOVES TECnOLOGIES

En noves tecnologies destaquen com a fets més importants:

•	 La renovació per segon any, per part d’aenor, de la certificació del Sis-
tema de Gestió de la Seguretat de la Informació, sota la norma ISO27002, 
en compliment del Esquema Nacional de Seguridad, sent l’uji l’única 
administració que la té.
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•	 La extensió de Google Apps a tota la comunitat universitària.
•	 Amb la finalitat d’impulsar i promoure l’administració electrònica, s’ha 

iniciat l’expedient de contractació de les obres de construcció del Servei 
d’Experimentació Animal exclusivament per mitjans electrònics, a traves 
de la plataforma VortalGov.

•	 L’aprovació del Reglament de les eleccions electròniques de l’uji (e-vot).
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X. COOPERACIÓ I SOLIdARITAT

S’ha continuat desenvolupant la tasca de gestió d’accions de cooperació 
universitària al desenvolupament i de compromís social, entre les quals cal 
destacar el curs d’especialització de postgrau “Especialista en Integració La-
boral” del programa incorpora gràcies al finançament de la Fundació La 
Caixa i la col·laboració de l’Observatori d’Economia Solidària.

A més de la consolidació de diversos projectes internacionals i d’assesso-
rament en desastres, s’han format estudiants, professionals i cossos d’interven-
ció a la unan-León de Nicaragua.
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En col·laboració amb la Direcció General d’Integració i Cooperació de la 
Generalitat Valenciana, s’ha posat en marxa el primer curs de formació en 
mediació intercultural. Els Drets Humans i el Desenvolupament ha sigut el 
tema del ii Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament. El com-
promís de l’uji amb el comerç just s’ha posat de manifest tant en la V Fira 
d’ong, Comerç Just i Ecològic, com en el ii Mercat Agroecològic realitzat en 
col·laboració amb la Xarxa Agroecològica de Castelló.
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XI. POLÍTICA LInGÜÍSTICA

En l’àmbit de la promoció lingüística, les activitats s’han emmarcat, sobre-
tot, en el desenvolupament del Pla pluriennal de multilingüisme. Cal destacar 
la creació de l’Observatori Lingüístic; la col·laboració amb els departaments 
per a l’elaboració de les guies docents en les tres llengües prioritàries de l’uji; 
l’elaboració del Manual d’usos lingüístics; i la Guia de docència en anglès; així 
com la coordinació de l’elaboració dels plans de multilingüisme propis dels 
departaments i dels graus.
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Una de els accions del Pla de multilingüisme és l’ampliació de l’oferta de 
cursos i proves d’acreditació de llengües. Han sigut 63 els cursos que s’han dut 
a terme en set llengües diferents, i als quals s’han inscrit 1.752 persones. A més 
a més, la Universitat Jaume I ha passat a formar part de l’Associació de Centres 
de Llengües en l’Ensenyament Superior (acles), el que ens garanteix un reco-
neixement extern de les nostres proves d’acreditació lingüística. El passat curs 
han sigut dotze les proves de cinc llengües organitzades en les quals han par-
ticipat 134 persones.
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XII. PLAnIFICACIÓ, QUALITAT I GESTIÓ  
MEdIAMBIEnTAL

Al desembre de 2011 es va aprovar el Pla de Màrqueting uji 2014 amb 
l’objectiu d’estretir les relacions amb la societat.

Al juliol de 2012 es va aprovar la revisió del Model Educatiu on s’expliquen 
els principis rectors de la docència de l’uji.

El passat mes de juliol l’uji va passar la tercera avaluació externa efqm, 
revalidant una vegada mes el segell 500+ del Club Excelencia en Gestión. 
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XIII. dESEnVOLUPAMEnT nORMATIU

El passat curs ha estat marcat pel desenvolupament normatiu dels Estatuts 
adaptats al nou marc legal, i en aquest àmbit s’han aprovat, entre altres normes, 
el Reglament marc de Centres i els consegüents reglaments de cada centre, 
així com el Reglament marc sobre funcionament dels Departaments de l’uji.

Aquestes	són	algunes	de	les	fites	assolides	i	els	fets	més	rellevants	de	l’acti-
vitat de la Universitat Jaume I durant el curs passat, gràcies al treball i a l’esforç 
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de tots els membres de la comunitat universitària. És impossible recollir en 
un resum tots els esdeveniments i les accions que s’han dut a terme; això no 
obstant,	queden	reflectits	en	la	memòria	del	curs	2011/12	que	tindreu	al	vostre	
abast en els pròxims mesos.

Moltes gràcies per la vostra atenció.
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