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Bon dia i gràcies per acompanyar-nos en aquest acte d’inici de curs.
Avui encetem oficialment un nou curs acadèmic, i ho fem amb il·lusió, voluntat de
millora constant i amb la mateixa passió que han demostrat les noves doctores i
doctors, que hui han rebut la seua distinció. Enhorabona a totes i a tots. Vosaltres
sou el millor exemple de la lluita constant contra la foscor i la ignorància. Un
exemple d’eixe engagement del que ens parlava la Dra. Salanova.
Gràcies, professora Salanova, benvolguda Marisa, per la magnífica lliçó inaugural
que ens has regalat. El teu viatge per la Psicologia Positiva és una evidència de
tot el que pot fer la ciència per a millorar la qualitat de vida de les persones. Ja
ens ho va ensenyar Ciceró quan afirmava que el saber ens dona la llibertat, i avui,
amb el teu recorregut per la psicologia positiva, ens has mostrat que només la
ciència ens garanteix una vida plena, i ens apropa a allò que podem anomenar
felicitat.
Gràcies, Marisa, per la teua energia, pel teu contagi emocional positiu, i gràcies
també per ajudar, junt amb el teu grup de recerca, a fer de la nostra Universitat
una organització saludable i resilient.
Deia abans que encetem un nou curs, però també en tanquem un altre en què ens
han deixat el professor Juan Murga, del Departament de Química Orgànica i
Inorgànica, i un membre del Consell Social, el Sr. Rafael Cerdá. Us trobarem a
faltar i sempre formareu part d’aquesta comunitat universitària, que vau ajudar a
construir.
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Perquè l’UJI, ho he dit sempre, és un projecte col·lectiu, l’obra d’un gran nombre
de persones que, amb generositat, heu participat i participeu en la seua
construcció i consolidació. Precisament enguany, que complim 50 anys d’estudis
universitaris a Castelló, podem dir que el Col·legi Universitari de Castelló va nàixer
ja com un projecte col·lectiu.
I el consens ha inspirat sempre la nostra voluntat de servei a la ciutadania, que
reeditem en aquest inici de curs.
D’aquest projecte col·lectiu també forma part el professor Enrique Quintana, nou
ambaixador honorífic de la nostra Universitat. Benvolgut Enrique, estic segura
que, tot i que has passat a formar part de la Universitat Politècnica de València,
mantindràs el teu vincle investigador i la teua estima cap a l’UJI.
Són molts els objectius que vam assolir durant el passat curs i que han quedat
perfectament reflectits en la primera Memòria acadèmica i de responsabilitat
social universitària. Gràcies secretària general i gràcies a totes les persones que
heu treballat, amb generositat i rigor, en aquesta Memòria. L’esforç de síntesi que
heu fet, no ha sacrificat de cap manera el nostre compromís amb la transparència
i la rendició de comptes a la societat.
Entre els nostres compromisos que queden reflectits en la Memòria, vull remarcar
la voluntat de la Universitat Jaume I de complir amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) per al 2030, amb la vocació d’eliminar la
pobresa, i protegir i garantir la prosperitat del planeta.
Avui que s’ha declarat una vaga davant la situació d’emergència climàtica en què
vivim, ens reafirmen en el nostre compromís amb la lluita contra el canvi climàtic
i, entre altres, continuarem avançant cap al repte de consumir el 100% d’energia
renovable.
Tampoc vull deixar de mencionar la implicació de la Universitat amb la lluita
contra la violència de gènere i a favor de la igualtat de gènere.
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Per importància social, per compromís de la Universitat, perquè queda molt per
fer i pel perill d’involució que representen algunes declaracions de representants
de la ciutadania, continuarem treballant a favor de la igualtat de gènere, la inclusió
i el respecte a la diversitat.
Així mateix, ens reafirmem en els nostres valors. Entre totes i tots hem fet de l’UJI
un ecosistema perfecte per a desenvolupar una cultura de la pau, una ciutadania
crítica, tolerant i inclusiva. En aquest sentit, davant la incertesa generada per la
crisi de valors, la crisi migratòria i potser també la crisi europea, tenim la gran
oportunitat de reafirmar la nostra identitat com a Universitat pública de Castelló.
Una Universitat que aposta per Europa, per eixe projecte comú de valors
compartits, i una Universitat que va de la mà del Consell Social, i de la societat en
general, per a ser motor de transformació social.
En el resum projectat hem mostrat els objectius assolits, però també som
conscients que no podem caure en l’autocomplaença. A continuació destacaré
algunes fites aconseguides i altres compromisos de futur.
En l’àmbit dels estudis, els resultats de la matrícula d’aquest curs ens mostren
una tendència a l’alça, tant en els estudis de grau com en els estudis de màster,
cosa que confirma com d’atractiva és la nostra oferta. Aquest fet també està en
consonància amb els bons resultats que la nostra Universitat ha obtingut al
rànquing Times Higher Education, on l’UJI es consolida entre les millors
universitats europees joves amb una docència excel·lent.
Per això, amb la satisfacció del treball ben fet, estem ja treballant en nous títols
que tenim la intenció d’implantar en els anys vinents.
Així mateix, som una Universitat orgullosa d’estar a l’avantguarda en l’ús de la
tecnologia en la gestió i en la formació, i ens comprometen a promoure la
transformació digital i l’emprenedoria. Cal que ho fem així perquè, fent meues les
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paraules del pedagog nord-americà, John Dewey, avui sabem que si ensenyem
als joves d’avui dia com ho fèiem ahir, els estarem furtant el seu futur.
Si parlem de recerca, i tal com queda constatat en els més coneguts i influents
rànquings universitaris, ocupem posicions d’avantguarda dins del sistema
universitari espanyol. La qualitat de la nostra activitat científica per al període
2014-2018 se situa un 22% per damunt de la mitjana mundial, fet que ens
posiciona com la segona universitat valenciana en aquest aspecte.
Aquests bon resultats són, sens dubte, fruit de l’esforç de la comunitat
universitària i l’esforç inversor en ciència de la societat, l’administració pública i el
teixit productiu. Ara bé, aquesta inversió és insuficient, especialment si ens
comparem amb els països veïns de la Unió Europea on la inversió se situa en el
2,7% del PIB, és a dir, 1,5 punts per damunt d’Espanya.
La Universitat Jaume I també ha enfortit la seua projecció internacional. La
captació de 10 milions d’euros de fons del Programa Horitzó 2020 de la Unió
Europea ens permetrà donar un nou impuls a la internacionalització de la nostra
Universitat.
A la satisfacció que sentim per la qualitat de la nostra recerca, s’uneix l’impuls
que des dels nostres laboratoris estem donant a la innovació tecnològica. (Em
permetreu una menció especial a l’Institut de Tecnologia Ceràmica que aquest
any 2019 celebra el seu 50 aniversari).
Les fites aconseguides en l’àmbit de la recerca ens motiven a planejar-nos nous
reptes. Així, en els pròxims anys desplegarem, en combinació amb empreses i
universitats de l’àmbit internacional, projectes emmarcats dins d’alguns dels
ODS, com ara els d’energia assequible i no contaminant, d’acció pel clima, de
salut i benestar, de producció i consum responsables, d’educació de qualitat i
d’innovació i infraestructura, entre altres.
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En aquest inici de curs també ens reafirmen en el nostre compromís amb la
societat, la nostra cultura i la nostra llengua Aquests són trets inherents de la
nostra Universitat.
Com també ho és la nostra autonomia universitària. Per això, rebutgem qualsevol
classe d’ingerència, ja que entenem que aquesta autonomia és necessària per a
desenvolupar les missions pròpies de la Universitat: la formació, la generació i
transferència del coneixement, la innovació i l’extensió de la cultura.
Per altra banda, a la Universitat sempre donem la benvinguda a la col·laboració
institucional i social. Aprofite per agrair el suport de l’Ajuntament i la Diputació al
Programa de la universitat de majors i al Programa d’extensió universitària, entre
altres. Així com també vull agrair el suport que hem rebut de la Generalitat
Valenciana per avançar en la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut.
De la mateixa manera, la Universitat Jaume I es complau a donar suport a les
institucions. Recentment ho hem fet amb les ciutats d’Onda i Castelló, que ja
formen part, juntament amb Vila-real, de la xarxa “Ciutats de la Ciència i la
Innovació”.
Aprofite per a felicitar-les per la seua recent incorporació a la xarxa, al mateix
temps que felicite ESPAITC pel sòlid treball desenvolupat en l’àmbit de la ciència i
la innovació.
Fins ací he esmentat algunes de les fites aconseguides i dels compromisos de
futur, però per a fer realitat aquests compromisos vull reiterar que necessitem una
major inversió pública en l’educació superior. En el darrer informe de l’Institut
Valencià d’Investigacions Econòmiques queda constància que els recursos
destinats a les universitats tenen un impacte molt positiu en l’economia. Així com
es constata que la formació universitària contribueix a conformar una societat
millor.
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Precisament per això fa temps que les universitats demanem el desenvolupament
d’un nou model de finançament per al sistema universitari públic valencià. I ho
demanem simplement per poder complir amb el nostre compromís de servei
públic.
En aquest sentit, és una notícia esperançadora l’anunci que va fer el president de
la Generalitat, en l’acte d’obertura de curs del sistema universitari Valencià, sobre
la imminent constitució de la Comissió per a l’Estudi del Finançament Universitari.
Com també ho és la reunió que per tractar aquest tema ha convocat la Conselleria
d’Innovació, Universitats, Ciència i Social Digital.
Juntament amb el finançament universitari, reivindiquem incrementar la
competitivitat del nostre sistema universitari. Necessitem continuar formant i fent
ciència al més alt nivell, així com atraure i retenir talent. Per això la cooperació de
l’administració central i autonòmica és fonamental, com també ho és el consens
parlamentari que requereix l’aprovació d’una nova llei d’universitats, que ja fa tant
de temps que les universitats estem demanant.
Per anar acabant, som conscients que el més important de qualsevol organització
són les persones. Així, per la nostra part, continuarem defensant la Universitat
com a bé públic, i reivindicant allò que és l’essència de la Universitat pública. Em
referisc a l’accés equitatiu de l’estudiantat.
Així mateix, tot i el context d’inestabilitat política en què vivim, no deixarem de
reivindicar el que és just per a les treballadores i els treballadors de l’UJI.
Respecte al personal d’administració i serveis, ens marquem com a objectius la
seua estabilització, reduir la taxa de temporalitat i millorar les seues condicions
econòmiques i socials. També continuarem lluitant per buscar una solució al
nostre professorat acreditat, a qui, injustament, se li impedeix la promoció. I
buscarem, mitjançant el conveni col·lectiu, solucionar situacions com la que
pateix el nostre professorat associat.
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Vull finalitzar la meua intervenció reiterant les felicitacions a les doctores i
doctors que han rebut el premi extraordinari de doctorat i expressar el meu
agraïment ben sincer a tota la comunitat universitària.
Agraïment pel vostre compromís amb la institució i pel vostre treball durant
aquest curs que tanquem. I agraïment a tota la societat pel vostre suport.
En nom de tot el Consell de Direcció, a qui vull agrair la seua generositat, treball i
suport, us desitge un bon curs 2019-20, especialment a l’estudiantat que per
primera vegada us incorporeu a aquesta Universitat.

Eva Alcón Soler,
Rectora de la Universitat Jaume I
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