
 

 

Endavant – 3/10/2018 

El Villarreal manté la seua aposta per 

l'UJI 

El responsable de Relacions Institucionals del 

Villarreal CF, Tino Traver, ha lliurat les beques en 

la Universitat Jaume I 

El responsable de Relacions Institucionals del Villarreal CF, Tino Traver, ha sigut 

l'encarregat de lliurar les beques Càtedra Villarreal CF de l'Esport als esportistes d'elit de la 

Universitat Jaume I de Castelló en un acte presidit per la rectora de la UJI, Eva Alcón, i que 

s'ha dut a terme en el Saló d'Actes de la nova Facultat de Ciències de la Salut. 

A més, l'acte també va comptar amb la presència de Carlos Hernando (director 

del Servei d’Esports de la UJI), Inmaculada Rodríguez (vicerectora de Estudiantado i 

Compromís Social) i Rafael Maig (vicerector de Campus i Vida Saludable). 

Durant l'acte, el representant del Submarí va destacar la voluntat del club de seguir creixent 

“i una de les fórmules per a aconseguir-ho és connectar amb la societat castellonenca, aquest 

és el sentit del Projecte Endavant”. Pel que fa a la beques, Traver es va referir a la voluntat 

expressa del club que la major part dels recursos econòmics siga precisament per a beques 

als esportistes, amb una dotació de 30.000 euros i aconseguint enguany a 50 esportistes que 

conjuminen mèrits acadèmics i esportius. 

El Villarreal CF té en marxa la iniciativa ENDAVANT FORMACIÓ. El club manté acords 

de col·laboració amb diferents centres, com és el cas de la Universitat Jaume I (UJI), de 

la CEU-Universitat Cardenal Herrera i de l'IES Miralcamp. D'aquesta manera, el club vol 

manifestar la seua clara aposta per impulsar el creixement dels esportistes estudiants, així 

com la constant millora de la formació, la recerca, la difusió del coneixement i la innovació 

tant en l'àmbit social com a esportiu. 

Entre les principals línies de treball de l'acord amb la UJI -subscrit al desembre de 2012 i 

denominat Endavant Càtedra Villarreal CF de l'Esport- destaca les beques a esportistes d'elit. 

Amb sis convocatòries ja celebrades, el programa d'ajuda als estudiants esportistes d'elit de 

la UJI ha passat dels 10.000 euros inicials de dotació fins als 30.000 euros. En aquesta ocasió, 

el Villarreal CF ha repartit en beques 30.000 euros entre 50 esportistes d'elit de la UJI.  

 


