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Saló d'actes Alfons el Magnànim - FCJE  

Excm. Sr. President del Consell Social  
Il·lustríssim Sr. Director General d'Ensenyaments Universitaris  
Honorable Sra. Presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua  
Excel.lentíssims membres del Consell de Direcció de la UJI  
Excel.lentíssimes i Il·lustríssimes autoritats  
Claustre universitari, senyores i senyors,  

Ahir va fer dotze anys que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar la Llei de creació de la 
Universitat Jaume I, després de ser aprovada per unanimitat en les Corts Valencianes. Ho celebrem avui, 
dia 28, i no ahir dia 27, perquè la Junta de Govern va considerar que la celebració en divendres en 
compte de dijous assegurava un millor aprofitament del calendari acadèmic.  

Remarque aquest fet perquè crec que un valor constant de la nostra universitat des de la seua creació ha 
sigut aprofitar cada dia per a progressar. Durant aquests anys hem propiciat consensos col·lectius basats 
en la transparència i l'objectivitat sobre els temes més importants: política de professorat, d'investigació, 
d'ordenació acadèmica, planificació del desenvolupament del campus, assignació de recursos econòmics, 
etc. Això ha permès a la comunitat universitària que ens desenvolupem, en bon ús de la nostra 
autonomia, amb una estratègia a mitjà termini, sabent el que volíem aconseguir i treballant per això d'una 
forma rigorosa i autoexigent.  

Els resultats positius estan començant-se a evidenciar. N'esmentaré alguns: estem construint un campus 
atractiu, ben planificat, habitable i que disposarà de les infraestructures necessàries; cada any tenim més 
estudiants, i s'incrementa la nota d'accés en quasi totes les titulacions respecte del curs anterior i, en 
especial, tenim més estudiants que provenen de fora de la província de Castelló, que en aquest curs 
arriben a ser més del 35% dels de nou ingrés; tenim els índexs més alts d'inserció laboral de titulats, i cal 
destacar que més del 23% dels que fan pràctiques en empreses són contractats en la mateixa empresa 
on han fet les pràctiques; en investigació tenim un bon nivell de producció científica i de consecució de 
finançament extern mitjançant projectes d'investigació i desenvolupament; en l'àmbit sociocultural 
desenvolupem activitats en la majoria dels municipis de la província, i destaca especialment el nostre 
esforç dedicat al món rural.  

Però, aquest il·lusionant projecte col·lectiu no s'està desenvolupant únicament gràcies a l'important i 
imprescindible treball diari del personal docent i investigador, del personal d'administració i serveis i de 
l'estudiantat. S'està desenvolupant gràcies també al suport entusiasta de la societat que ens envolta, que 
ens exigeix i que ens estima, gràcies al patrocini o mecenatge d'entitats com la Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa, BP Oil, les empreses patrones de la FUJIE, la Diputació provincial de Castelló, ajuntaments, en 
especial el de Castelló, la resta de corporacions i altres entitats que donen suport a les nostres seus per la 
província i un llarg etcètera. I per descomptat, gràcies al suport del Govern Valencià, que, tant en l'aspecte 
financer com en el de les noves titulacions ha anat incrementant el seu compromís amb l'UJI, compromís 
que desitgem que continue en la mateixa línia ascendent.  

El fet que fem un balanç positiu no exclou que siguem autocrítics i vulguem seguir millorant. Estem 
compromesos amb la millora contínua, amb aconseguir la màxima qualitat en els nostres processos 
acreditada o certificada externament, amb assolir la màxima notorietat i connexió social i amb assolir 
l'excel·lència en el màxim nombre d'àmbits. I per a això necessitem treballar en el nostre camp, 
necessitem aprofitar cada dia, com deia al principi. I això cada vegada està resultant més difícil pels 
canvis continus en les regles del joc a què ens veiem exposats per les polítiques ministerials, cosa que 
ens fa perdre competitivitat respecte als nostres col·legues de la resta de la Unió Europea. Comentaré els 
que al meu parer provoquen una major pèrdua d'energies col·lectives.  

El més conegut ha sigut la LOU, que ha obligat a fer innecessàries eleccions claustrals, està obligant a fer 
adaptacions d'estatuts i de normatives internes i que ha dissenyat un costós procés centralitzat 
d'habilitació per a l'ingrés en els cossos docents universitaris. Aquest procés en els seus inicis està 
demostrant la seua incapacitat per a convocar les places de professorat que la universitat espanyola 
necessita i per a atraure a la convocatòria un nombre de sol·licitants similar al que atreien en el seu 
conjunt l'anterior sistema distribuït per universitats. Vull matisar això dels seus inicis perquè entenc que 



encara és prompte per a jutjar definitivament un sistema que està hipotecat per la lentitud en el sorteig de 
tribunals per a places convocades abans de la promulgació de la LOU. Així, la nostra universitat encara 
no té sortejats pel Ministeri els tribunals de les places que es van convocar al novembre i desembre de 
2001, i en el conjunt de totes les universitats falten més de 5.000 places per sortejar. Si se segueix a 
aqueix ritme, en el 2004 encara hi haurà universitats que no tindran sortejat el tribunal de places que van 
convocar en el 2001. En la meua opinió, aquest tema ha d'accelerar-se al màxim i s'ha de reflexionar 
ràpidament sobre diversos aspectes de l'habilitació per tal que el sistema no es convertisca en poc menys 
que inviable.  

A més a més de la incertesa i treball innecessari provocats per la LOU, en matèria d'investigació les 
universitats som víctimes d'una política científica impregnada d'improvisació, paràlisi burocràtica i 
polítiques contradictòries entre ministeris, com es ve denunciant reiteradament per part dels vicerectors 
d'Investigació de tot Espanya.  

Ens hem vist sorpresos amb convocatòries que, buscant una presumpta excel·lència, imposen condicions 
restrictives a la sol·licitud dels grups d'investigació requerint, per via indirecta, antiguitat i nombre de 
persones, perjudicant amb això greument a universitats com la nostra. L'excel·lència no es pot mesurar 
amb una mera suma aritmètica del que cada integrant del grup ha fet al llarg de la seua vida, i si es fa així, 
s'està confonent quantitat amb qualitat.  

A tot l'anterior cal afegir el que se'ns acosta en els pròxims anys amb l'adaptació de les titulacions 
espanyoles al procés d'harmonització europea. Aquest procés està començant amb un bon clima de 
consens entre les universitats i el Ministeri, clima que contrasta gratament amb les tensions i 
desconfiances viscudes durant l'últim any. Però, queda tot per fer: determinar el nou catàleg 
d'ensenyaments i títols oficials universitaris, definir les competències genèriques transversals i 
específiques (coneixements, capacitats i habilitats) que pretenen assolir-se en cada titulació, dissenyar en 
aquest marc el que seran els nous estudis de postgrau i doctorat, establir el procés de transició del 
sistema actual al nou, etc.  

El sistema universitari espanyol està potser davant la major metamorfosi de la seua història, metamorfosi 
que a més a més ha de fer en poc de temps i en la qual ens juguem el nostre paper en l'espai europeu 
d'ensenyament superior que s'està construint. El mon universitari tenim que fer-ho bé en aquesta 
oportunitat, i no com el trànsit a plans en crèdits que globalment fou prou insatisfactori.  

I mentre tot canvia o està a punt de fer-ho, en alguns casos per necessitat de progressar, i en altres per 
capritx o falta de mantindre una direcció constant, que de tot n'hi ha, celebrem el dotze aniversari de la 
nostra universitat. Una bona forma de fer-ho és amb l'entrega de les distincions honorífiques com a 
reconeixement a l'excel·lència aconseguida en la investigació, en la gestió i en la docència, tot i que és 
necessari remarcar que la universitat està compromesa amb la consecució de l'excel·lència i que en això 
avui hi són tots els que estan però avui no estan tots el que hi són, ni de bon tros.  

El reconeixement en l'àmbit d'investigació l'hem fet amb el lliurament dels premis d'investigació instaurats 
encertadament pel Consell Social de la Universitat Jaume I i que enguany han celebrat la quarta edició.  

Com vaig assenyalar l'any passat, la investigació per a la nostra universitat és molt més que una funció a 
desenvolupar, és una prioritat. Per això tenim tres vicerectorats en aqueix àmbit, un ambiciós pla propi 
d'investigació i un alt nivell d'exigència amb la carrera acadèmica del nostre personal en la vessant 
investigadora. La meua enhorabona als autors i autores dels tres treballs distingits pel Consell Social amb 
els premis d'investigació, d'acord amb les bases de la convocatòria i després d'un procés d'avaluació 
externa. Aquests treballs han tingut la sort, no sempre possible, d'abordar temes d'entitat relacionats amb 
el nostre entorn, com era requisit de la convocatòria, i estic segur que la seua publicació serà de molta 
utilitat.  

El reconeixement en l'àmbit de la gestió l'hem fet amb l'entrega de reproduccions de les primeres 
certificacions de sistema de gestió de qualitat concedides a la Universitat Jaume I en el marc espanyol per 
AENOR i en el marc europeu per IQNet. Vull agrair l'entusiasme amb què es va rebre el projecte per part 
de la direcció de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, per part dels tres directors de 
les titulacions d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Enginyeria Tècnica 
en Informàtica de Sistemes i per part dels responsables dels serveis implicats. Gràcies a l'intens treball 
d'un ampli equip de persones coordinat per la vicerectora de Qualitat Educativa i Harmonització Europea i 
pel vicerector d'Assumptes Económics i Planificació, hem aconseguit certificar tres titulacions i deu 
processos globals, i situar-nos a l'avantguarda de les universitats espanyoles en aquest àmbit, obrint el 
camí per ampliar la certificació a altres titulacions i processos. 



El reconeixement en l'àmbit de la docència l'hem fet amb el lliurament, d'una banda, dels premis 
extraordinaris de fi de carrera als estudiants i estudiantes que han aconseguit un resultat més excel·lent, 
d'acord amb les normes establides, i d'una altra banda, entregant, per primera vegada en aquest acte, els 
premis de millora educativa al professorat a qui se'ls ha adjudicat en aquesta tercera edició. Vull felicitar 
aquest professorat pel treball realitzat i agrair públicament la tasca que la Unitat de Suport Educatiu ve 
desplegant en els distints àmbits de millora docent, incloent-hi la formació permanent del professorat.  

La formació, perquè resulte exitosa, necessita uns estudiants fortament compromesos amb els seus 
estudis i un professorat capaç, amb coneixement permanentment actualitzat, la qual cosa implica un fort 
vincle amb la faceta investigadora. El professorat en aquest acte ha estat representat pels directors i 
directores de centre i de titulació, que són les persones responsables de coordinar la docència, i per 
aquesta labor seua mereixen un reconeixement molt especial. I per acabar, vull expressar la meua 
felicitació, en nom de la universitat, a tots i a totes els distingits amb el premi extraordinari de llicenciatura 
o diplomatura. Ens agradaria comptar amb la vostra experiència en l'aplicació del que heu après entre 
nosaltres i us convidem a continuar vinculats a la Universitat Jaume I a través de la Societat d'Amics i 
Antics Alumnes de l'UJI. Ací estic segur que heu après moltes coses però potser la més important és que 
heu après a aprendre. No perdeu mai el gust per aprendre, perquè en el món actual la necessitat 
d'aprenentatge és contínua. Potser en el futur torneu a la universitat per actualitzar una part del vostre 
coneixement, com sol ser habitual en altres països, i espere que si és el vostre cas, elegiu la Universitat 
Jaume I.  

  

Moltes gràcies  
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