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Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana 
Il·lustríssim Sr. Alcalde de l’ajuntament de Castelló 
Excel·lentíssim Sr. President del Consell Social 
Excel·lentíssims Rectors Magnífics de les Universitats de: 
Valencia, Politècnica, Alacant, Miguel Hernandez d’Elx i Catòlica San Vicente Màrtir de Valencia. 
Honorable Conseller d’empresa, Universitat i Ciència  
Il·lustríssim Sr. Secretari General del Consell de Coordinació Universitària 
Il·lustríssima Sra. Secretaria General de la universitat Jaume I 
Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats locals, autonòmiques i estatals. 
Membres del Consell Social i del Consell de Direcció. 
Rectors Romero i Suarez. 
Representants Sindicals. 
Comunitat universitària 
Senyores i senyors, 

Vull començar el meu discurs felicitant el professor Wences Rambla, catedràtic d'Estètica de la nostra 
Universitat i acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carlos de Valencia,  per la magnífica 
lliçó inaugural amb què ens ha obsequiat.  

Tinc la sort de conèixer Wences des de fa molts anys i d'haver estat junts com a vicerectors en el mandat 
de Fernando Romero. Sempre m'ha impressionat el seu saber enciclopèdic i la seua capacitat per a 
connectar idees de diversos i distants àmbits de coneixement, així com per a evidenciar la coherència en 
l'evolució històrica dels temes. Avui, Wences, ens has donat una nova lliçó del teu magisteri fent 
assequible per a tots conceptes que a molts poden ser-los llunyans. 

També voldria destacar i agrair la presència entre nosaltres del Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana i dels rectors que avui ens acompanyen. Francisco Camps és la tercera vegada que assisteix 
a un acte d'inauguració de curs de la nostra Universitat, si bé en les dues ocasions anteriors va estar en 
qualitat de conseller d'Educació. Avui ho està com a president de la Generalitat, complint el seu 
compromís voluntari d'assistir cada any a l'obertura de curs d'una universitat valenciana seguint un ordre 
rotatori, compromís que interprete com una mostra de respecte i estimació cap a les universitats.  

L'inici de curs és un bon moment per a tirar la vista arrere i valorar el camí recorregut i, al mateix temps, 
per a mirar cap avant i valorar els reptes a què ens enfrontem. 

La secretària general de la Universitat, en un lloable esforç de síntesi, ens ha ajudat a recordar els 
principals fets esdevinguts el passat curs. Ha sigut un curs en què hem celebrat el XV aniversari de la 
creació de la Universitat Jaume I i hem pogut sentir orgull col·lectiu de tot allò que s’ha aconseguit, de 
l’estimació que la Universitat té en la societat que l’envolta, de la contribució que ha fet al 
desenvolupament territorial de Castelló i de ser una universitat atractiva per a moltes persones que viuen 
fora de la província de Castelló, incloent-hi també els estrangers que hi estudien i aporten una destacada 
vesant internacional.  

Ha sigut un curs en què he tingut la satisfacció de ser triat, per tercera i última vegada consecutiva, rector 
de la Universitat.  

Vull agrair l'ampli suport rebut i deixar patent el meu compromís, i el de totes les persones amb qui tinc 
l'orgull de compartir tasques de govern, per tal que els pròxims 4 anys siguen encara millors si és possible 
per a la nostra Universitat. 

El curs va començar amb il·lusió per la signatura, entre el president i els rectors de les universitats 
públiques, de tres acords, després de més d’un any de negociacions. Un acord per a la construcció 
d’infraestructures, un altre per a construcció dels parcs científics i un tercer acord sobre finançament 
ordinari que prorrogava el sistema abans vigent i afegia el finançament de l’antiguitat de les plantilles. 
Incomprensiblement, ha passat quasi un any des de la signatura i aquella il·lusió es va anar esfumant 
perquè en les conselleries competents no es va aconseguir desenvolupar els acords.  



Com a conseqüència, la sequera constructora  se va estendre per els campus valencians i en una 
universitat en creixement com la nostra ha segut dur durant tres anys no poder traure a licitació 
infraestructures de què disposa qualsevol universitat. Afortunadament, ahir a la vesprada es van signar 
els acords corresponents per a les inversions i en els pròxims dies esperem signar els dels parcs 
científics. Vull agrair al president el seu interès perquè hi haja sigut possible el desbloqueig, alhora que 
demanar-li que vetle perquè les noves fórmules de finançament que se'ns han proposat no provoquen 
més dilacions en uns processos que porten anys de retard. 

Girant la mirada 180 graus, des d'arrere cap avant, el curs que avui inaugurem estarà ple de novetats. Per 
a començar, hi ha un esborrany de modificació de la LOU que es preveu aprovar durant aquest curs i que 
millora notablement els aspectes deficients de l'actual llei, en particular en allò referit al professorat. 
Aquest esborrany, però, ens sembla insuficient a les universitats; ara, i aprofitant que està entre nosaltres 
el secretari general del Consell de Coordinació Universitària, Félix García Lausín, que va ser professor de 
la UJI, li vull traslladar la necessitat enriquir-lo, en especial pel que fa a la situacions transitòries del 
professorat actual. 

Una altra novetat que esperem d’aquest curs és que per fi es donen els passos legislatius per a concretar 
la convergència espanyola amb l'espai europeu d'educació superior, i que es donen de forma 
consensuada amb les universitats. Portem anys de retard, i mentre quasi tots els països tenen els seus 
processos en marxa, ací encara no hem passat de projectes pilot. El nou equip ministerial ha decidit 
prescindir del treball fet fins ara, quan pensàvem que estava ja prou madur, i presentar oralment unes 
idees que jo qualificaria quasi de revolucionàries per a desenvolupar en pocs mesos. No puc valorar la 
idoneïtat d'aquesta proposta perquè no està concretada i només s'han descrit idees genèriques, però sí 
que vull constatar que em sorprèn un canvi tan radical i remarcar que, si no es fa amb la convicció de la 
comunitat universitària, serà com si no es fera.  

Cal tindre en compte que ja hi ha moltes persones escèptiques davant tanta dilació i canvis, i cansades 
pel fet que tantes energies col·lectives posades amb il·lusió durant anys no hagen servit per a res. 

La tercera novetat d'aquest curs serà la posada en marxa per primera vegada dels programes oficials de 
postgrau que, pel seu caràcter oficial, introdueixen una complexitat afegida a la universitat espanyola.  

Totes aquestes novetats, totes aquestes fonts de canvi de regles del joc, introdueixen la seua quota 
d'entropia en el sistema universitari espanyol. En el sistema valencià aquesta entropia s'afegirà a la 
creada per l'eventual aprovació d'un paquet legislatiu, per a mi totalment innecessari, i s’afegirà a la 
derivada de la forma de gestionar el projecte de la Universitat Internacional Valenciana.  

Respecte de la creació d'aquesta nova universitat, president, tots els rectors de les universitats públiques 
us volem fer arribar una crítica constructiva que ha d'entendre's com a lleialtat institucional cap al nostre 
govern. Tenim l'obligació de fer-ho. Com recordareu, benvolgut president, vau dir públicament que la 
futura universitat seria un projecte que es faria comptant amb les universitats públiques valencianes i que 
seria complementari a aquestes. Avui podem assegurar que el projecte s'ha fet sense comptar per a res 
amb cap universitat valenciana, és més, sense donar-nos a conèixer la memòria de creació fins a 
divendres passat que es va penjar en la pàgina web de la Conselleria, a pesar d'estar aprovada des del 
24 de juliol i d'haver estat reiteradament demanada per escrit. Ara podem assegurar també que el projecte 
no és complementari a l'oferta de les universitats públiques.  

Dels 12 títols oficials previstos, 11 ja s'estan impartint actualment, 8 en la nostra Universitat, i aquesta 
llista, incomprensiblement, inclou titulacions com la llicenciatura en Dret, la diplomatura en Gestió i 
Administració Pública o la llicenciatura en Humanitats, la demanda actual de les quals està àmpliament 
satisfeta amb les places que s'ofereixen des de les universitats públiques. A més, cap d'aquests 12 títols 
previstos podrà tindre aprovats els plans d'estudi pel Consell de Coordinació Universitària, ja que el Reial 
decret 55/2005, de 21 de gener, estableix textualment que “a partir de l'1 de març del 2005, el Consell de 
Coordinació Universitària, sense perjudici de continuar la tramitació dels expedients que amb anterioritat 
hi hagen tingut entrada, no homologarà plans d'estudi conduents a l'obtenció de noves titulacions”.  

Com a conseqüència d’aquest Decret, en cap universitat espanyola hem pogut implantar noves titulacions 
aquest curs, ni podrem fer-ho fins que no es tracte dels títols de grau dissenyats en el marc de l'espai 
europeu d'ensenyament superior. Com és possible que es plantege la creació d'una universitat que hauria 
de dissenyar-se pensant en el futur i compte amb 12 titulacions del passat de les quals no podran 
aprovar-se els seus plans d'estudi? 

En nom de tots els rectors de les universitats públiques valencianes, de tots els rectors, president, 
coneixedors de la vostra estima pel sistema valencià d'universitats, us demane que paralitzeu aquest 



projecte, ja que en la seua concepció actual serà una font de problemes jurídics i de despesa pública 
innecessària i que debilitarà al sistema universitari, en compte d'enfortir-lo.  

Us demane que el paralitzeu i que el reprenguem més endavant, quan estiga definit l'espai europeu 
d'educació superior, i puguem donar-li forma conjuntament dins de l'esperit de col·laboració entre les 
universitats i el Govern valencià que desitjava el president, que desitgem les universitats. Voldríem que 
fóra un projecte il·lusionant que reforçara el sistema universitari valencià, en lloc de debilitar-lo, que fóra 
una plataforma de col·laboració per a la presència de la Comunitat Valenciana a l'exterior a través del seu 
sistema universitari i res d'això podrà ser-ho amb l’actual concepció. 

Per a acabar, la meua enhorabona a totes les persones que heu aconseguit el grau de doctor i a les que 
heu aconseguit el premi extraordinari de doctorat. Segurament en moltes de les vostres mans estarà el 
futur de les universitats espanyoles que en bona part és el futur del nostre país.  

I el meu agraïment a la comunitat universitària, PDI, PAS i alumnat, que, amb la seua il·lusió, compromís i 
treball ben fet possibiliten que tinguem una Universitat Jaume I compromesa amb la millora contínua. 
Il·lusió, compromís i treball amb què estic segur que comptarem aquest curs que avui comença  
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