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La Universitat Jaume I va commemorat el XXVIII aniversari de la seua creació amb un acte 
acadèmic en el qual s’ha fet lliurament de la Medalla d’Or de la Universitat als exrectors 
Francisco Toledo i Vicent Climent. L’acte  va estar presidit per la rectora, Eva Alcón; el nou 
president del Consell Social, Sebastián Pla; el conseller d’Educació, Investigació i Esport, Vicent 
Marzà; l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco; el rector honorari de l’UJI, Francesc Michavila i 
la secretària general, Cristina Pauner.
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Em permetreu que les meues primeres paraules siguen d’agraïment 
a totes les persones que avui ens acompanyeu en el 28 aniversari de 
la creació de la Universitat Jaume I. 

Gràcies tant als que veniu en representació de les institucions, 
les empreses i de la societat, com també moltes gràcies a tota la 
comunitat universitària. 

La vostra presència és la millor mostra del que som.  Com ens agrada 
dir, somuji, i tenim un fort sentit de comunitat universitària. Una 
comunitat que amb molt d’esforç treballem dia a dia per a millorar 
com a  universitat pública.

El nostre aniversari és un bon moment per a reconèixer el treball ben 
fet de la comunitat universitària. 

Un magnífic exemple d’aquest treball ben fet el trobem en els 
treballadors i les treballadores que, després de 25 anys en actiu, 
continueu amb la mateixa il·lusió i vocació de servei públic.  
Enhorabona i gràcies pel vostre compromís amb la Universitat

Enhorabona al personal jubilat el darrer any. Gaudiu d’aquesta nova 
etapa i no us oblideu que sempre sereu UJI. 

Igualment, vull reconèixer l’estudiantat que cada dia us entregueu 
amb passió a l’estudi i la recerca. Enhorabona a totes i a tots els que 
heu rebut el premi extraordinari en els estudis de grau. Ara teniu al 
davant el repte de construir el vostre futur. Com diu l’escriptor Amin 
Maalouf en el seu assaig Les identitats que maten, «l’avenir n’est 
écrit nulle part, l’avenir sera ce que nous en ferons”. Us assegure 
que és així. Per tant, no tingueu por a prendre decisions ni tampoc a 
equivocar-vos perquè això us ajudarà a dibuixar el vostre futur.
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També vull felicitar de manera molt especial a totes i a tots els 
premiats pel Consell Social en les categories de docència, recerca i 
emprenedoria estudiantil. Sou tot un exemple de l’excel·lència, amb 
la qual estem compromesos com a institució. 

Felicitats també al nou president del Consell Social, el Sr. Sebastián 
Pla. Enhorabona, benvingut a la teua universitat, i no tinc cap dubte 
que treballarem de la mà per a millorar la nostra universitat i la 
societat a la qual servim.  

La celebració del nostre aniversari també és un magnífic moment 
per a reflexionar en veu alta del que som i del que ens agradaria ser.

Si fem un repàs d’aquests 28 anys, sabem que la Universitat Jaume 
I ha anat avançant en les seues missions.

En l’àmbit de la formació, hem format les persones d’aquesta terra 
però també hem acollit el talent d’altres llocs. 

En investigació, ens hem situat en els rànquings més importants del món 
i estem entre les universitats espanyoles capdavanteres en recerca. I, el 
que és més important, hem sabut donar resposta a les necessitats que 
planteja el teixit socioeconòmic i la societat en general.

Igualment, som una Universitat arrelada al territori. La nostra manera 
d’entendre la cultura parteix d’un fort compromís social amb allò que 
tenim més pròxim, com és la nostra llengua, al mateix temps que ens 
projectem cap a un món cada vegada més interrelacionat.

Tot això ho hem aconseguit gràcies al treball col·lectiu. I gràcies 
també a la col·laboració de les institucions, de les nostres fundacions, 
del teixit productiu i de l’ajuda de tota la societat que ens envolta.

Com a mostra de reconeixement a algunes de les persones que han 
ajudat a consolidar el nostre projecte universitari, avui hem atorgat la 
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Medalla de la Universitat als exrectors Paco Toledo i Vicent Climent, 
que van estar al capdavant de la nostra institució 17 dels 28 anys 
que avui celebrem.

Rector Toledo, Benvolgut Paco, gràcies per la teua dedicació a la 
Universitat Jaume I. Sempre tens l’UJI en el teu pensament, des del 
temps del CUC, i ara des del port. Vaig tindre el plaer de compatir 
nou anys de govern amb tu i els teus equips. Gràcies a totes i a 
tots pel temps compartit. No ens correspon a nosaltres, com a 
equip, fer balanç de les nostres legislatures, però avui la comunitat 
universitària reconeix al rector Toledo l’impuls que va donar a la 
nostra Universitat. Gràcies, Paco, per la teua dedicació i també per la 
valentia a l’hora de prendre decisions que ens va permet créixer com 
a universitat.
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Rector Climent, benvolgut Vicent, gràcies per tota una vida dedicada 
a la Universitat Jaume I, des dels temps del CUC, fins ara, quan has 
tornat a la teua càtedra de Física. La comunitat universitària avui 
reconeix al rector Climent el seu esforç per fer créixer la universitat 
en temps de grans dificultats econòmiques. Gràcies, Vicent, pel teu 
treball, el teu compromís i el teu seny. I gràcies també a totes les 
persones que t’han acompanyat, especialment als teus consells de 
direcció, i a la teua família, que com t’agrada dir, ha sigut sempre 
incondicional a l’hora de donar-te suport i estima. 

Em permetreu també que faça un reconeixement al nostre rector 
honorari Paco Michavila, i als antics rectors Celestino Suárez i 
Fernando Romero. Ells ja han rebut la màxima distinció de la nostra 
institució, però a ells i al Sr. José Luis Breva, president del Consell 
Social fins fa uns dies, els vull transmetre, el reconeixement de la 
comunitat universitària i el meu agraïment personal. 

Encara que podem estar satisfets de les fites aconseguides, avui, com 
passa cada vegada que complim anys, també és un bon moment per 
a plantejar-nos reptes de futur. Vuit són els reptes que m’agradaria 
que ens plantejarem per a fer avançar la nostra universitat. 
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En primer lloc, tenim el repte d’oferir una formació que done resposta 
a les necessitats canviants de la societat. I per això, cal revisar la 
nostra oferta, sent imaginatius, com estem fent per a ampliar els 
dobles graus, o com hem fet recentment amb la proposta de Ciències 
de l’Activitat Física i l’Esport. 

Tot l’estudiantat, independentment del seu origen social, hauria de 
trobar en la universitat pública una oferta atractiva i una finestra 
d’oportunitats. Això és una responsabilitat de la qual no podem fugir.

El segon dels reptes és la internacionalització. La universitat, per 
definició, és una institució que transcendeix els límits del nostre 
territori. Produïm ciència i formem estudiantat que haurà de treballar 
en un món global. En uns temps convulsos com els d’ara, necessitem 
visibilitzar la nostra aposta per Europa, i buscar polítiques d’aliances 
amb altres institucions internacionals. Això cal fer-ho al mateix 
temps que treballem en col·laboració amb altres institucions, com 
l’Ajuntament i la Diputació, a qui avui vull agrair la seua col·laboració 
per a transformar el nostre territori.

En tercer lloc, cal tindre una estratègia per a captar Talent. La 
Universitat Jaume I és conscient de l’esforç que l’administració 
estatal i autonòmica ha fet per posar en marxa diferents programes 
d’atracció de talent investigador.  

I avui vull agrair al conseller i a la directora general d’Universitats, 
l’esforç que han fet amb la posada en marxa del programa Generació 
Talent. Un programa altament competitiu i on l’UJI ha obtingut uns 
excel·lents resultats.  També us anuncie que ja estem treballant en el 
programa propi UJI Talent.

D’altra banda, cal fer una aposta decidida pel personal investigador 
més jove. I així ho farem. Mitjançant el programa propi de promoció de 
la investigació, facilitarem que lideren nous projectes d’investigació, 
amb la finalitat d’afavorir la seua acreditació i estabilització. 
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El quart repte que tenim al davant és que la igualtat i la inclusió 
siguen una realitat a la nostra Universitat. Hem de trencar la bretxa 
de gènere que persisteix des de fa anys en els àmbits de la ciència, 
la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques. També hem d’acabar 
amb estereotips i prejudicis que tenen un impacte en la trajectòria 
professional de les persones. Sols així podrem avançar cap a una 
societat més inclusiva i amb una major igualtat. Com a espill en el 
qual es mira la societat, el repte de la igualtat no és una opció, sinó 
una obligació.

El cinquè dels reptes que us vull plantejar és l’impuls digital. 
Necessitem formar ciutadans i ciutadanes digitalment competents. 
Des dels inicis, la Jaume I ha sigut una universitat a l’avantguarda en 
l’ús de les noves tecnologies. Però també sabem que podem millorar. 

I aquest impuls digital ha d’anar de la mà d’un sisè repte: ser una 
universitat sensible a les necessitats de les persones i oberta a la 
societat. 
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Per a això, cal posar en valor el millor que tenim, allò que ja hem 
consolidat, i transferir-ho a la societat. Sí, cal transferir els resultats 
de la nostra investigació, l’estima per la nostra llengua i la cultura, 
i també els nostres valors. Una manera de fer-ho és mitjançant el 
projecte Cultura Científica i Ciència ciutadana, que ja ha començat 
a caminar. En els pròxims mesos també presentarem el projecte 
Universitat d’Estiu. Un projecte que naix amb la voluntat de fer 
arribar el coneixement a la societat i amb el desig de col·laborar amb 
diferents institucions.

El setè repte que tenim és posar en valor la universitat com a bé 
públic. Per a aconseguir aquest repte, garantir l’accés equitatiu de 
l’estudiantat ha de ser una prioritat. Com podem fer-ho? La resposta 
és comptant amb un bon sistema de beques perquè cap persona que 
vulga estudiar es quede fora del sistema universitari. Sense dubte, 
hem avançat en equitat. Les beques salari i el programa propi de 
beques que acaben d’aprovar van en aquesta direcció, però ara cal 
que continuem amb el treball que hem fet. 

Si volem apostar per la universitat com a bé públic, també cal 
reafirmar-nos en el nostre compromís social, impulsant nous 
projectes de voluntariat i d’aprenentatge-servei, que ajuden a 
transformar el món en què vivim. 

Al mateix temps, tenim l’obligació moral de formar persones crítiques 
i reflexives, capaces de reaccionar davant possibles populismes i 
agitacions polítiques i mediàtiques, que, de vegades, distorsionen la 
realitat, posen en perill la convivència, i fins i tot la nostra democràcia.

I en vuitè lloc, per portar endavant tots aquests reptes, necessitem 
planificar el futur. I no ens enganyem, no podem planificar el nostre 
futur sense un nou sistema de finançament. Totes i tots coincidim 
que l’educació superior i la recerca són pilars fonamentals de la 
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nostra societat. Però perquè açò siga real, necessitem un major 
finançament universitari i un finançament més just i equitatiu per a 
la nostra Universitat. 

Aquest és un repte que va més enllà del que nosaltres, com a 
Universitat Jaume I, podem fer. Per a aconseguir aquest repte 
necessitem la Generalitat Valenciana. 

Vull reconèixer públicament l’esforç del consell per a iniciar les 
obres que ens permetran finalitzar la facultat de salut. També ens 
consta el compromís del president, i del mateix conseller amb les 
universitats públiques valencianes, però, per favor, no ens oblideu 
en aquests moments, on encara tenim incerteses en alguns àmbits, 
com per exemple, l’ordenació de les pràctiques sanitàries. Ara 
teniu l’oportunitat de demostrar, una vegada més, la vostra aposta 
per l’educació pública. En aquest cas, per la Universitat pública de 
Castelló. 

Per a finalitzar, vull reiterar que l’UJI és un projecte col·lectiu, construït 
a poc a poc entre totes i tots. El meu desig en aquest aniversari és 
que ens hi bolquem amb dedicació i il·lusió. També us demane que 
no dubteu a fer arribar suggeriments al Gabinet de Rectorat, o a 
l’Equip de Direcció, als quals vull agrair públicament el seu treball, 
dedicació i il·lusió. Us ho demane perquè estic convençuda que sols 
amb esperit crític i afany de superació, la nostra Universitat podrà 
seguir avançant.

Moltes gràcies, feliç aniversari i que per molts anys  totes i tots 
puguem continuar fent UJI.

Eva Alcón 
Rectora de la Universitat Jaume I




