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Inici 

Per a que avui puguem celebrar aquest vintè aniversari ha sigut necessari –com diria el 
desaparegut poeta Angel González‐ un ampli espai i un llarg temps... Un ampli espai i 
un llarg temps en els que s’han anat trobant, sumant, transformant i sedimentant, tot 
un  conjunt  d’anhels  i  voluntats,  individuals  i  col∙lectives,  institucionals  i  populars, 
polítiques,  econòmiques,  socials  i  universitàries,  fins  cristal∙litzar  en  aquesta  realitat 
tangible que és, avui, la Universitat Jaume I. 

La pre‐història 

Ara que tenim 20 anys, com deia abans la cançó, és el moment de mirar enrere per a 
recordar el nostre passat. És també, perquè no, el moment de reivindicar el que som, 
tot allò que hem  segut capaços de construir entre  tots  i  totes durant aquestes dues 
dècades.  I  és  el  moment,  també,  de  mirar  cap  el  futur  i  encoratjar‐nos  cap  a 
l’assumpció de nous reptes, cap a  la materialització de nous somnis. Passat, present  i 
futur. 

La Universitat Jaume I és un somni que s’ha fet realitat pel treball  i  l’esforç de tota  la 
societat de Castelló. Mai haguérem pogut arribar fins ací sense arreplegar, com diuen 
els nostres Estatuts, una herència educativa que es remunta a les Aules de Gramàtica i 
de Llatinitat i, sobretot, a l’Escola de Formació del Professorat i al Col∙legi Universitari 
de Castelló (el CUC), pertanyents tots dos, fins al naixement de la nostra institució a la 
Universitat  de  València  (la  nostra  universitat mare).  En  eixe  temps  de  prehistòria, 
abans  de  la  creació  de  l’UJI,  van  ser moltes  les  persones  i  les  institucions  que  van 
col∙laborar per a que el somni de tenir una universitat pública a Castelló fos possible. 
No puc citar‐les a totes. No tenim temps material. Però voldria destacar tots els equips 
de direcció del Col∙legi Universitari i de l’Escola Normal de Castelló, també el paper de 
la Diputació de Castelló, amb tots els seus presidents, el de l’Ajuntament de la Ciutat, 
amb  els  seus  alcaldes  i  corporacions,  i  sobretot  el  paper  de  les  Corts  Valencianes, 
expressió màxima de la voluntat del poble valencià, que unànimement van aprovar la 
creació de l’UJI un 27 de febrer de 1991. També voldria recordar ara l’important paper 
de  les persones  (que van participar de  la Federació d’Associacions de Mares  i Pares 
d’Alumnes,) que van  impulsar tota una campanya cívica a favor de  la creació de  l’UJI; 
de tot el professorat, personal i estudiantat del CUC i de Magisteri, que van lluitar per 
demanar  l’autonomia  universitària  per  a  Castelló,  i  sobretot  de  totes  i  tots  els 
castellonencs  que  van  recolzar‐nos  amb  una  sola  veu  al  crit  comú  de  “Volem 
Universitat per a Castelló”. 

Tot  record està afectat per  la  fragilitat de  la memòria  i  sempre és parcial,  i per  tant 
injust. No voldria per això fer ara un repàs, com a tal, pel que ha estat la història de la 
nostra  institució durant  aquests 20  anys,  ja que  irremediablement  cometria errors  i 
oblits imperdonables. Però si que voldria destacar els que, des del meu punt de vista, 
han  estat  els  principals  fets  i  fites  que  ens  han  permès  arribar  fins  on  estem,  per 
reconèixer  i agrair el  treball  i  l’esforç a  les persones que han anat construint durant 
aquests anys la nostra benvolguda universitat. 
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La primera  referència, per  suposat, ha de  ser per al nostre primer  rector, ara  rector 
honorari, professor Francesc Michavila, que va ser capaç de contagiar  la  il∙lusió d’un 
projecte d’universitat moderna i innovadora, tant a la comunitat universitària com a la 
societat  de  Castelló.  I  que  va  posar  els  principis  sobre  els  que  hem  fonamentat  la 
nostra universitat, assentant  les bases d’un model docent que ha perdurat fins avui  i 
encetant  –amb  la  posada  de  la  primera  pedra‐  la  construcció  d’aquest  magnífic 
campus. Sense el seu treball i el del seus equips mai haguérem arribat a encetar aquell 
curs 1991/1992  com el primer de  la Universitat  Jaume  I de Castelló. Gràcies Rector 
Michavila, gràcies Paco per la il∙lusió que sempre ens has sabut trametre. 

Per  arribar  ací,  on  som  ara,  va  ser  necessari,  en  1993,  el  compromís  del  Rector 
Celestino Suárez i del seu equip. Va ser imprescindible la seua aposta per l’autogovern 
i  l’autonomia  universitària,  feta  ens  uns  temps  de  dificultats  pressupostàries  que 
amenaçaven i restringien l’UJI. Gràcies Rector Suárez, gràcies Celes, pel teu esperit de 
servei, per haver convocat  les primeres eleccions democràtiques  i pel teu compromís 
amb l’autonomia universitària. 

També, per  arribar  ací, ha  sigut necessari que el Rector  Fernando Romero,  fora, en 
1995, el primer rector de l’UJI elegit democràticament per la comunitat universitària. 

Amb ell, i amb els seus equips en els que he tingut la satisfacció i l’honor de pertànyer, 
varem  aprendre  a  exercir  l’autogovern,  aprovant,  en  1997,  els  nostres  primers 
estatuts,  amb  els  que  varem  assentar  uns  criteris  de  participació,  integració  i 
dinamització universitària des del  respecte a  la  institució  i a  les persones;  i amb ell, 
també, es va aconseguir la consolidació d’un campus únic, l’actual campus del Riu Sec, 
amb  els  edificis  de  la  FCJE,  ESTCE,  Biblioteca,  l’Àgora  i  Rectorat.  Gràcies  Rector 
Romero,  gràcies  Fernando  per  l’esforç  incommensurable  realitzat  i  la  lliçó  de 
compromís i responsabilitat donada. 

També per a arribar fins ací ha sigut necessària  la contribució des de 2001 fins 2010, 
del Rector Francisco Toledo, i dels seus equips de govern, que van haver d’adaptar els 
Estatuts al nou marc legislatiu fins en dos ocasions el que no va minvar ni el creixement 
ni  la  consolidació espectacular del  campus, amb una  segona  fase d’expansió que  va 
incloure entre d’altres: la FCHS, el pavelló poliesportiu, la zona esportiva a l’aire lliure i 
aquest Paranimf que ens acull avui, impulsant la recerca, la transferència de tecnologia 
i  la qualitat dels  serveis  i dels processos. Gràcies Rector Toledo, gràcies Paco, per  la 
dedicació i l’esforç de tants anys. 

M’agradaria que  vereu  representats en  aquests quatre noms, els noms de  totes  les 
persones,  les  que  hi  som  avui  i  les  que malauradament  ens  han  deixat,  que  hi  van 
treballar conjuntament per a que l’UJI siga avui aquesta realitat que ens enorgulleix a 
tots. 

Campus 

Cóm  no  hem  de  sentir  orgull  d’una  universitat  que  ha  passat  de  tindre  un  campus 
dispers a comptar amb un model de campus únic, ben planificat i urbanitzat, modern, 
sostenible, dissenyat per a que les persones puguen formar‐se i desenvolupar les seues 
activitats  d’estudi,  de  treball  i  fins  i  tot  les  lúdiques  i  socials,  de  la  manera  més 
integrada  i  respectuosa  amb  l’entorn. Un  Campus  ben  comunicat  amb  la  ciutat  de 
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Castelló,  i  que  volem  i  hem  de  millorar,  sobretot,  en  la  seua  connexió  amb  les 
comarques del Nord. 

Un  campus  en  procés  d’adaptació  continua  per  a  fer  un  ús  eficient  i  sostenible  de 
l’energia,  amb  solucions  tecnològiques  que  ens  faciliten  l’estalvi  energètic,  com  ara 
l’edifici Espaitec2, que s’executarà completament aquest any  i que està dissenyat per 
consumir un 40% menys d’energia del que és usual en un edifici semblant. 

Un campus amb unes instal∙lacions docents modernes, amb el 100% de les aules amb 
equipament audiovisual multimèdia. Un campus amb 11.232 llocs en aules, 1.635 llocs 
de lectura en biblioteca i 1.125 llocs d’aules informàtiques, unes xifres que ens situen 
per  damunt  de  la mitjana  espanyola  i  dibuixen  una Universitat  no massificada,  que 
facilita una atenció personalitzada de l’alumnat. 

Un campus que hem estès, en aquests XX anys, a les comarques del nostre entorn. Em 
refereixo a  les seus del Nord (Vinaròs), dels Ports (Morella), de  l’Interior(Segorbe), de 
la  Ciutat  (La  Llotja),  del  Penyagolosa  (Vistabella)  i  del  Camp  de Morvedre  (Sagunt). 
Poden parèixer xicotetes  finestres a  l’UJI, però obrin un món de possibilitats quan a 
estudi,  formació,  investigació  i cultura,  i que posen de manifest  l’estreta vinculació y 
compromís  de  l’UJI  amb  el  seu  territori  i  la  seua  gent.  Un  compromís  que  s’estén 
també  a  les  persones majors  com  ho  demostra  l’èxit  de  la  nostra  Universitat  dels 
majors, amb més de 800 matriculats. 

Docència 

Som  una  universitat  amb  una  oferta  educativa  atractiva  i  variada,  de  27  graus  i  45 
màsters oficials dintre del EEES, amb 12 màsters propis  i 35 cursos d’especialització. 
Uns  graus que  continuen  sent  fidels  a  la  l’esperit de  creació,  a  allò que  anomenem 
l’estil UJI: amb capacitació en noves tecnologies, docència en anglès i educació integral 
i  en  valors,  per  formar  no  sols  professionals  competents  sinó  també  ciutadans 
compromesos. 

Aquest estil educatiu  (que ha perdurat durant aquests  vint anys,) ha permès que el 
100%  del  nostre  estudiantat  realitze  estades  de  pràctiques  en  empreses  gràcies  als 
convenis  que mantenim  amb  quasi  3.000  empreses  i  institucions,  la  qual  cosa  ens 
permet  ser  la primera universitat pública valenciana pel nivell d’inserció  laboral dels 
nostres egresats.  

De la recerca 

En  aquests  20  anys  hem  consolidat  una  capacitat  i  una  qualitat  investigadora 
reconeguda tant a nivell nacional com internacional, que ha permès la consolidació de 
grups  i  d’instituts  punters  com  l’ITC.  Ens  hem  posicionat  en  uns  nivells  de  qualitat 
investigadora semblants o superiors als que tenen altres universitats de l’Estat. Segons 
el  ranquing  Iberoamericà  SCIMAGO 2010  l’UJI es  troba en el  lloc 33 d’entre  les 607 
universitats  Iberoamericanes  analitzades,  i  les  nostres  publicacions  estan  citades  un 
15% més que la mitjana mundial. 
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Tot  i  això,  enguany  hem  donat  un  pas més  incrementant  el  nombre  d’accions  del 
nostre Pla Propi d’Investigació,  impulsant els grups de recerca més competitius  i d’alt 
rendiment  i potenciant projectes en  col∙laboració  amb empreses que donen,  com  a 
fruit,  una major  transferència  de  coneixements.  Fent  així  un  gran  esforç  econòmic, 
especialment en aquests temps. Només una dada: vora 4,3 MM d’euros és la quantitat 
que  l’UJI dedicarà enguany  a  investigació, dels qual 0,6 MM de euros  són  aportats, 
com  es  habitual  des  de  la  creació  de  la Universitat,  per  la  Fundació  Caixa  Castelló‐
Bancaixa.  

Futur 

Aquest ha sigut un breu passeig per  l’UJI dels XX anys. No ho he  fet com un exercici 
d’autocomplaença  fàcil, doncs aquesta a més de ser  inútil debilita, sinó per mostrar‐
vos quantes coses podem aconseguir quan treballem tots plegats i amb il∙lusió. Ho he 
fet per estimular‐nos a treballar com ho hem fet fins avui. 

Ara que tenim 20 anys, ara que encara tenim forces, és el moment per enfrontar nous 
reptes, nous somnis que ens ajuden a definir l’UJI de la pròxima dècada, la Universitat 
Jaume  I  del  futur.  Vullguera  parlar‐vos  sols  d’alguns  reptes  dins  de  les  tres  grans 
misions que té la Universitat. 

Futur: recerca 

Una  aposta  important  per  al  posicionament  present  i  de  futur  de  l’UJI  passa  per 
aconseguir el reconeixement de Campus d’Excel∙lència Internacional (CEI). Aquest és 
un  reconeixement  que  creiem  què mereixem  i  que  fins  ara  se’ns  ha  negat.  En  els 
propers dies el Ministeri d’Educació obrirà la tercera convocatòria d’aquest programa i 
volem  presentar‐nos  amb  un  projecte  amb  participació  de  les  cinc  universitats 
públiques  valencianes  en  condicions  d’igualtat.  Un  projecte  al  voltant  del  tema 
“Habitat  i  territori”,  un  àmbit  en  el  què  la  nostra  universitat  pot  contribuir  a 
confeccionar un projecte molt  competitiu, que pot  tindre,  sens dubte, un  important 
impacte  positiu  en  el  teixit  econòmic  i  productiu  de  les  nostres  comarques.  Estem 
convençuts  que  el  sistema  universitari  valencià,  el  tercer  en  importància  a  l’Estat 
Espanyol, mereix  aquest  reconeixement  de  Campus  d’Excel∙lència  Internacional  i  la 
Universitat Jaume I farà tots els esforços per aconseguir‐lo. 

Futur: Espaitec  

L’UJI  també haurà de potenciar  i afavorir  la  creació d’empreses de base  tecnològica 
que  exploten  els  resultats  de  la  nostra  recerca  aconseguint  un  increment  del  PIB  i 
creant nous  llocs de  treball d'alta qualificació. Caldrà, doncs, aprofitar el nostre Parc 
Científic, Tecnològic i Empresarial (Espaitec), un projecte desenvolupat en col∙laboració 
amb la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC) per a atreure empreses: empreses 
en  fase d’incubació  i  creixement  (grow‐up), empreses  tractores,  com ara Tissat, una 
empresa tractora en el camp de les TIC.  
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Futur: Docència EEES i Doctorat 

Un altre objectiu prioritari, per als propers anys, ha de  ser  l’acreditació, per part de 
l’ANECA,  de  tots  els  nostres  estudis  de  grau  i  de  màster,  per  tal  que  continuen 
mantenint  el  seu  caràcter  oficial.  Per  a  això,  i  coordinadament  amb  l’AVAP, 
implementarem  aquells  mecanismes  i  sistemes  que  ens  possibiliten  assegurar  i 
millorar  la  qualitat  de  la  docència  d’aquests  títols  i  la  seua  acreditació.  També  en 
aquest  àmbit  haurem  d’adaptar‐nos  al  nou marc  legislatiu  espanyol  dels  estudis  de 
Doctorat  –que  malauradament  ha  esdevingut  tan  variable  en  els  darrers  anys‐  i 
definint el nostre model i estructura d’Escola de Doctorat. 

Pel que fa a l’oferta acadèmica volem implantar, en el proper curs 2011‐2012, els graus 
de Medicina i d’Infermeria, així com abordar el disseny, la planificació i la consolidació 
del nou àmbit de Ciències de la Salut i la creació de la seua facultat. 

Ja  hem  començat  a  dotar‐nos  de  les  infraestructures  adequades  per  a  atendre 
aquestes noves necessitats docents. També hem començat a dotar‐nos dels recursos 
humans capaços de desenvolupar una docència  i una  investigació amb  l’alt nivell de 
qualitat que caracteritza l’UJI. 

Ja vaig advertir fa uns mesos, en l’acte d’obertura de curs, que precisàvem d’una acció 
singular  de  finançament  per  part  de Conselleria,  que  garantira  la  viabilitat  d’aquest 
projecte, especialment en un període en el què l’UJI es troba enfrontant un pla de re‐
equilibri  econòmic.  Durant  aquestes  darreres  setmanes  hem  estat  treballat 
conjuntament  amb  la  Conselleria  d’Educació  amb  la  finalitat  d’acomplir  els 
compromisos que varen adquirir cadascuna de les parts. Ens consta, Conseller, tant al 
President del Consell Social com a mi, de  la voluntat  i dels esforços de  la Conselleria 
d’Educació per trobar una solució, que esperem es concrete en un conveni conjunt al 
llarg del mes de març. Confie en que la sensibilitat de la resta del Govern Valencià, siga 
la mateixa  que  ve manifestant  la  Conselleria  d’Educació  i  què  en menys  d’un més 
puguem disposar d’una  solució definitiva.  Si no  fora  així,  la  societat de Castelló  i  la 
comunitat universitària ni ho entendrien ni ho acceptarien. 

Futur: Seus 

També  haurem  d’enfrontar  en  els  pròxims  anys  serà  el  de  l’ampliació  de  la  nostra 
presència a  la ciutat de Castelló, com  ja ho hem  fet en altres municipis a  través del 
programa Campus Obert. Els nostres tècnics estan treballant colze amb colze amb els 
de  l’Ajuntament de Castellón, on hem  trobat un aliat  fidel,  i al  llarg del pròxim  curs 
podrem començar les obres de rehabilitació de l’antiga delegació d’Hisenda a Castelló, 
a  la  plaça  Hort  del  Corders,  que  es  convertirà  en  un  gran  centre  de  dinamització 
cultural i educativa al servei de tota la societat de Castelló.  

En els propers anys haurem d’implementar un model d’espais docents més adaptats a 
l’esperit de Bolonya, en el que qualsevol aula docent siga utilitzable com un espai on 
treballar  amb ordinadors,  amb  connexió  sense  fils  a  la  xarxa.  També un nou model 
d’accés als recursos informàtics de l’UJI des de qualsevol lloc del món, dins del que es 
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coneix com “informàtica al núvol”. Som  la primera universitat espanyola en signar un 
acord amb Google per a que tota  la comunitat universitària puga traure profit de  les 
noves  eines  que  desenvolupa  aquesta  companyia,  referent  mundial  en  Internet. 
Aquestes  ens  ajudaran,  sens  dubte,  a  ser  més  productius,  però  també,  i  molt 
especialment, a innovar i millorar la nostra docència i a facilitar el treball col∙laboratiu 
amb investigadors de tot arreu. Una vegada més, l’UJI ha de saber respondre àgilment 
als desafiaments del canvi tecnològic. 

Aquest són sols alguns dels reptes que haurem d’enfrontar en aquesta segona dècada 
del  segle  XXI.  Treballant  conjuntament  i  amb  il∙lusió,  com  ho  hem  fet  fins  ara, 
aconseguirem tindre èxit en tots ells. 

Reconeixement al personal jubilat 

En aquest acte hem volgut retre homenatge a les persones que s’han jubilat en aquest 
curs. Les professores Elvira Gual, Rosa Mª Grau, Mª Luisa Villanueva  i Mary Farrell‐
Kane  i  els  professors  Juan  José  Saura,  José  Luis  Palacios,  Romualdo Gil,  Francisco 
Javier  Sanhauja  i  Álvaro  Remolar.  A  totes  i  a  tots  el  nostre  agraïment  i  la  nostra 
estima. Gràcies per haver‐nos acompanyat en aquesta empresa, en aquest repte: la de 
construir l’UJI. Sense la vostra dedicació i treball no ho haguérem aconseguit. 

No  volem  dir‐vos  adéu  sinó  un  fins  sempre  doncs  volem  continuar  contant  amb 
vosaltres, amb la vostra experiència i el vostre suport, volem que continueu vinculats a 
l’UJI, al nostre campus  i a  les  seues activitats, a més de  fer‐ho a  través de SAUJI  (la 
societat  d’antics  alumnes  i  amics  de  l’UJI)  de  la  que  des  del moment  de  la  vostra 
jubilació ja formeu part. 

Reconeixement als col∙lectius 

Si  un  actor  fonamental  en  la  construcció  d’aquesta  universitat,  ha  sigut  el  poble 
valencià  què  sobirana  i  lliurement  va  decidir,  ara  fa  vint  anys,  la  creació  de  la 
Universitat  Jaume  I,  l’altre és  la pròpia comunitat universitària, açò és, els el conjunt 
dels seus tres estaments: el personal docent i investigador, el personal d’administració 
i  serveis  i  l’estudiantat.  Tots  tres  han  fet  possible  la  realitat  que  avui  és  l’UJI,  ells 
representen l’esperit d’aquesta universitat, el pols que l’alimenta i l’alè que l’espenta. 
Hem  volgut  reconèixer‐vos  amb  els  nostres  aplaudiments  abans  i  amb  aquesta 
felicitació ara, els anys que heu dedicat a  la docència  i  la  recerca uns, al  treball  i  la 
formació altres, i a l’estudi aquells qui, com a estudiants, heu dipositat la confiança en 
nosaltres  per  aconseguir  una  capacitació  professional  amb  la  que  poder  servir  a  la 
societat. Gràcies a tots tres. 

Premi de reconeixement al Projecte d’Adaptació i Convergència Europea  

Vull felicitar el professor Andreu Beltrán, del Departament de Traducció i Comunicació, 
pel Premi de Reconeixement al Projecte d’adaptació  i Convergència Europea, que ha 
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sigut fruit del treball de coordinació del projecte ECTS en la Llicenciatura de Traducció i 
Interpretació.  Gràcies  professor  Beltrán  per  aquest  treball  que  se’ns  dubte  ens 
permetrà construir millor eixe nou espai que és l’EEES. 

II Premi a l’Excel∙lència Docent Universitària 

Aquest any, el Consell Social ha continuant reconeixent la importància i el valor que té 
a les nostres aules les bones pràctiques docents del professorat convocant, en la seua 
segona  edició,  el  Premi  a  l’Excel∙lència  Docent  Universitària  que  han  obtingut  les 
professores  María  Calzada  Pérez,  Catedràtica  d’Universitat  del  Departament  de 
Traducció i Comunicació, i Beatriz Campos Sancho, Professora Titular del Departament 
de  Matemàtiques;  enhorabona  a  les  dos  i  gràcies  pel  vostre  exemple,  què  ens 
enorgulleix i ens servirà d’estímul. 

III Premi a la Iniciativa Emprendedora Estudiantil 

Vull  felicitar  també  els  estudiants  de  l’UJI,  Jacobo Avariento Gimeno  i Ángel  López 
Domenech,  que  amb  la  materialització  del  seu  projecte  empresarial  “SOFISTIC 
TELEMATIC  SECURITY  S.L.” han obtingut  el premi que  el Consell  Social  atorga per  a 
fomentar la iniciativa empresarial i l’esperit emprenedor dels estudiants de l’UJI i dels 
seus egressats. Que  la vostra experiència  siga un exemple que estimule  i motive als 
futurs  estudiants  de  la  universitat  a  emular  el  vostre  camí,  tant  necessari  en  els 
moments actuals. 

Premi Consell Social: A la trajectòria Investigadora 

També  vull  felicitar,  en  nom  de  tota  la  comunitat  universitària,  el  professor  Juan 
Andrés Bort, que ha sigut mereixedor del premi de major tradició del Consell Social, el 
Premi d’Investigació, en  la seua XIII edició, en reconeixement a  la seua  trajectòria. A 
més  a més  de  tindre  un  currículum  i  una  trajectòria  investigadora  excel∙lent  per  la 
qualitat  i per  la quantitat de  les seues publicacions,  la seua  iniciativa  i mestratge, ha 
permès que es consolidaren uns grups de recerca, en l’àmbit de la química‐física, tant 
teòrica com aplicada, que conten amb una reputació  i reconeixement  internacionals. 
Gràcies Dr. Andrés, gràcies  Juan, pel  teu exemple de  treball. Llunys queden  ja aquell 
anys  de  la  prehistòria  de  la  UJI,  aquells  anys  del  CUC,  en  que  a més  d’incerteses, 
cabòries  i  també  de moltes  il∙lusions  pel  futur,  compartíem,  amb  altres  companys 
(Puri, Josep, Miguel, Juan...), un cotxe  i viatges, molts viatges al campus de Burjassot 
de la Universitat de València per a treballar en les nostres tesis doctorals. Trajectes en 
els que parlàvem de ciència, però en els que també, com diu  la cançó, amunt  i avall, 
parlàvem de tot. Enhorabona; que el teu exemple ens servisca a tots: al més joves per 
mostrar‐los el camí i a la resta per estimular‐nos a fer millor la nostra tasca. 

Medalles de la Universitat: Srs. Montero i Breva 
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Al  llarg d’aquestes dues dècades, els membres de  la comunitat universitària, però en 
particular aquells qui hem exercit la seua representació en les diferents èpoques, hem 
convingut  en  una  mateixa  percepció:  el  suport  i  l’estima  que  la  societat  sempre, 
sempre ens ha manifestat. i que han sigut especialment encoratjadors en els moments 
de major dificultat. 

Així doncs,  resulta natural  i comprensible que el Consell de Govern de  la Universitat 
Jaume I, vullguera tornar a agrair, eixe ampli suport social, mitjançant la concessió de 
la Medalla de la Universitat, la nostra màxima distinció, als Srs. Rafael Montero i José 
Luis  Breva,  ambdós  vicepresidents  del  Consell  Social,  en  reconeixement  de  la  seua 
tasca personal  i col∙legiada dintre del Consell Social per  impulsar  i donar  suport a  la 
nostra universitat. 

Medalla de la Universitat: Fundació Caixa‐CS 

Així  mateix,  el  Consell  de  Govern  ha  volgut  reconèixer  també,  en  el  seu  vintè 
aniversari, a una altra entitat què, coses de l’atzar, també celebra enguany els seus vint 
anys d’existència. Amb la concessió de la Medalla de la Universitat a la Fundació Caixa‐
Castelló Bancaixa volem reconèixer‐li la ingent obra social que ha promogut i impulsat 
als nostres pobles  i comarques, així com agrair‐li  l’aposta  inicial  i continuada en favor 
de l’UJI, donant suport i patrocini continuat a programes relacionats amb la difusió del 
coneixement  científic  i  de  la  cultura,  amb  la  mobilitat  de  l’estudiantat  i  amb  la 
internacionalització  i  consolidació  dels  grups  de  recerca.  Benvolgut  President  de  la 
Fundació  Caixa  Castelló‐Bancaixa  us  desitgem  en  aquests  moments  de  canvis  i 
d’incerteses el millor per a la Fundació perquè sabem que això és el millor per a l’UJI i, 
per suposat, per a la societat de Castelló.  

Premis Extraordinaris Final de Carrera 

Finalment, felicitar d’una manera ben especial els estudiants que han obtingut el Premi 
Extraordinari Final de carrera. Heu demostrat en la vostra trajectòria universitària una 
voluntat  i  una  capacitat  per  a  l’estudi  mereixedores  de  tot  reconeixement.  Un 
reconeixement  que  va  adreçat  a  vosaltres  i  que  també  volem  que  siga  un  gest  de 
reconeixement a la cultura de l’estudi i de l’esforç. Us donem l’enhorabona per aquest 
premi  i  feu‐la extensiva a  les vostres  famílies què,  se’ns dubte, hauran col∙laborat al 
vostre  èxit.  Us  desitgem  un  futur  tant  brillant  com  les  vostres  trajectòries 
acadèmiques. 

Fi del discurs 

El premi Nobel de Física Albert Einstein va afirmar en una ocasió: 

“hi ha una  força motriu més poderosa que el vapor,  l’electricitat  i  l’energia atòmica: 
aquesta és la voluntat.” 
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I estava en allò que és cert. Ací, a Castelló de la Plana, en 1991, amb totes les voluntats 
sumades  ‐estaven totes  i no en faltava cap‐, varem convertir en realitat un somni de 
molt de temps: el fer realitat una universitat com aquesta, què fins i tot ha superat el 
nostre somni. 

Clar que sí, clar que, també amb açò, tenia raó, l’Einstein. Mireu, amb la suma de totes 
eixes  voluntats  es  varen moure  terres,  es  varen  alçar edificis,  construir  vials  i  s’han 
impulsat  projectes  tangibles  i  intangibles  què,  la  força  del  vapor  no  ho  haguera 
aconseguit.  Amb  la  conjunció,  a  més,  d’aqueixes  voluntats  avui  disposem  d’una 
universitat a  les nostres comarques que actua com una central difusora  i generadora 
de  coneixement,  amb  una  potencia  transformadora  superior  a  la  d’una  central 
d’electricitat. I pel que fa a la comparació, que feia l’Einstein, amb l’energia atòmica..., 
deixeu, deixeu córrer vint anys més  i ho comprovareu, comprovareu  la raó que tenia 
l’Einstein. 

Parafrasejant el  cantant  “Joan Manuel Serrat” m’agradaria dir en nom de  totes  i de 
tots, en aquest acte de celebració, allò de: 

“Ara que tenim vint anys/ ara que encara tenim forces/ que no tenim l’ànima morta/ i 
ens sentim bullir la sang”. Continuem....continueu, us anime a que continuem tots junts 
fent UJI, fent Universitat Jaume I! 

Moltes  gràcies  pel  vostre  suport  a  l’UJI,  en  aquests  XX  anys.  Us  demane  que  el 
continueu mantenint altres XX anys més. 

Gràcies per la vostra atenció. 

 


