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INTERVENCIÓ DEL RECTOR, VICENT CLIMENT JORDÀ,
EN EL SOLEMNE ACTE D’OBERTURA DEL CURS 

ACADÈMIC 2013/14

Rector Magnífic de la Universitat de València
Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de València
Excel·lentíssim Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Castelló 
Excel·lentíssim Sr. President del Consell Social
Il·lustríssim Sr. Director General d’Universitat, Estudis Superiors i

Ciència
Sra. Secretària General de la Universitat Jaume I
..................................................

Rector Honorari de l’uji 
Rectora Magnífica de la Universitat Cardenal Herrera - ceu -
Rector Magnífic de la Universitat Internacional Valenciana (viu)
Exrectors, Sr. Fernando Romero, Sr. Celestino Suárez, Sr. Francisco 

Toledo
Membres del Consell de Direcció i del Consell Social
Professor Félix Hernández, amic Félix
Excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats
Comunitat universitària
Senyores i senyors, amigues, amics

Vull començar la meua intervenció felicitant el catedràtic de Química Ana-
lítica, el professor Félix Hernández, per l’excel·lent lliçó inaugural que ens ha 
ofert. Benvolgut Félix, gràcies per la brillant exposició, per aquestes paraules 
en valencià amb accent de Sòria i, especialment, per la temàtica triada.

I és que hi ha tòpics que, per més que es repetisquen, no es corresponen 
amb la veritat i que cal desfer. Quantes vegades s’ha esgrimit, fins i tot pels qui 
més haurien de defensar la universitat pública, que aquesta es troba allunyada 
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de la realitat que l’envolta, o interessada en projectes que no responen a allò 
que la societat li reclama, i l’acusen d’estar aïllada en la seua torre de marfil. 
Aquesta lliçó inaugural d’avui és la fefaent demostració que l’esmentat tòpic 
està molt lluny de ser veritat. No hi ha cap dubte sobre l’actualitat i l’interès 
de la recerca que desenvolupa l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 
(iupa) que dirigeix el Dr. Hernández, i que aglutina conceptes tan necessaris i 
apreciats per a una societat avançada com són la preocupació pel medi ambient, 
la seguretat en els aliments que consumim i, en general, la salut pública.

Gràcies Félix pel teu llarg compromís amb la missió d’una universitat pú-
blica i per haver unit els dos grans béns que atresoren i defensen les societats 
més avançades i de progrés: una educació i una salut (públiques) que volem 
accessibles a tothom.

Gràcies també per la crida que has fet a la importància que tenen els «va-
lors»: la cultura de l’esforç, l’honestedat en la recerca —no supeditar els seus 
resultats als interessos de qui la subvenciona— i la necessitat de mantenir 
sempre l’objectivitat i l’esperit crític universitari pel bé de la societat i del seu 
major progrés.

Al fil d’aquesta darrera reflexió, vull aprofitar aquests minuts per mostrar 
alguns aspectes de la realitat universitària en què ens trobem, assenyalant els 
entrebancs i dificultats que tenim per a complir la nostra missió com a univer-
sitat pública.

En els moments actuals les administracions no poden —no ho han de fer— 
escatimar esforços i recursos en allò que són béns essencials públics, i fona-
mentalment en l’educació i formació de les futures generacions, que Plató ja 
definia com «el més important i principal negoci públic». No podem, doncs, 
acceptar aquesta minva continuada de la inversió pública en educació perquè 
les retallades que estem sofrint com a sistema universitari, tant en l’àmbit de 
l’Estat com de la nostra Comunitat, no ens permeten mantenir els nivells d’ex-
cel·lència, en docència i recerca, que ens exigeix la societat en els moments 
actuals.

A les dificultats econòmiques s’afegeixen entrebancs addicionals generats, 
de manera innecessària, per les noves normatives que, sense cap consens amb 
les universitats, ha anat aprovant el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 
La crue, i les cinc universitats públiques valencianes en particular, ens hem 
manifestat, reiteradament, en contra de la política errònia d’increment de taxes 
universitàries engegada pel Govern central i secundada per la Generalitat Va-
lenciana.

La nova política de taxes ha ocasionat unes desigualtats territorials inad-
missibles, per absurdes i injustes. Així, el cost de la matrícula d’un grau uni-
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versitari pot duplicar-se segons la comunitat autònoma en què s’ubique la uni-
versitat pública.

També ens hem manifestat en contra de la, contestada, política de beques 
impulsada pel ministre Wert, amb requisits acadèmics més exigents per a acon-
seguir-les. Ens oposem conscients del fet que les noves exigències produiran 
un efecte excloent i dissuasiu en l’alumnat, tant en l’accés als estudis univer-
sitaris com en la seua continuació, que afectaran especialment els estudiants 
que provenen de famílies amb unes rendes més baixes. L’aplicació dels nous 
criteris aprovats pel Ministeri suposa que un 47 % de l’estudiantat becat de la 
nostra Universitat deixarà de rebre part d’aqueixa ajuda; en concret, 1369 
estudiants poden veure’s perjudicats. 

Tot i compartir la filosofia de reforçar positivament els estudiants amb 
millor rendiment acadèmic, les universitats públiques creiem que no s’han de 
confondre ni contraposar-se, mai, les ajudes d’excel·lència acadèmica amb les 
ajudes amb un marcat caràcter assistencial —com a instrument d’integració i 
promoció social. Les unes no haurien d’excloure les altres, i atès que l’Estat 
espanyol sols destina al finançament d’ajudes i beques el 0,08 % del pib, davant 
el 0,24 % de mitjana —tres vegades més— que destinen els països de l’ocde 
amb qui ens comparem, s’haurien d’haver potenciat, ara més que mai, ambdós 
sistemes. Cal recordar amb èmfasi que el Govern és el responsable d’assegurar 
el dret a l’ensenyament superior dels nostres joves per tal que no hi haja dis-
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criminació per motius econòmics (i no pot deixar-la en mans del patrocini i del 
mecenatge).

Davant aquest context, les cinc universitats públiques valencianes reclamà-
rem a la Generalitat Valenciana, per al curs que ara iniciem, la congelació de 
taxes. Agraïm que ho fera en el cas dels graus, però lamentem l’increment 
generalitzat de la matrícula dels màsters a 2750 euros —un 10 %—, augment 
que sens dubte frenarà, per raons òbvies, l’accés a una formació especialitzada 
de molts graduats o llicenciats que necessiten actualitzar els seus coneixements 
o especialitzar-se per a millorar les seues expectatives d’ocupació en els difícils 
temps actuals.

Sincerament, no eren temps d’aplicar totes aquestes mesures, i creiem que 
s’ha actuat en el sentit equivocat.

Aquesta és una reivindicació unànime de la comunitat universitària (i de 
molts agents socials i de la societat civil) que juntament amb altres reivindica-
cions com ara la defensa de l’autonomia universitària i la demanda d’un finan-
çament just i estable per al sistema universitari, compartim plenament amb la 
Plataforma en Defensa de la Universitat Pública, i és que volem una universi-
tat pública, de qualitat, crítica i activa.

El darrer informe anual sobre «La contribución de las universidades al 
desarrollo» —de 2012— elaborat per la Fundació cyd, assenyala que la histò-
ria recent ha mostrat, de manera contundent, que l’èxit econòmic dels països 
està cada vegada més determinat per la seua capacitat de generar, adquirir i 
utilitzar el coneixement. I sosté que hi ha  l’evidència irrebatible que aquells 
països que prioritzen la inversió i la gestió del coneixement i que l’apliquen a 
la producció però també al desenvolupament social, presenten un major crei-
xement econòmic i uns índexs de desocupació i desigualtats més baixos. I 
acaba concloent que: coneixement, ciència i innovació constitueixen el motor 
econòmic del desenvolupament econòmic i que les universitats apareixen com 
un dels components clau.

Per contra, a Espanya, és precisament en l'àmbit de la investigació, on la 
situació de les universitats públiques és també molt preocupant, ja que estem 
sofrint una contínua i dràstica disminució dels recursos que l'Estat espanyol 
dedica a la R+D. Fins a l'any 2010 la Universitat Jaume I va poder incrementar, 
any rere any, els recursos obtinguts de fons estatals per a finançar la investiga-
ció, però aqueix any les convocatòries d’investigació van patir una retallada 
pressupostària del 25 % i una altra del 15 % en les convocatòries de 2011, la 
qual cosa ha representat una retallada acumulada del 40 %.

A més, cal afegir el retard sistemàtic de moltes de les convocatòries minis-
terials, com la convocatòria de projectes d'investigació del Pla Nacional de 
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R+D, corresponent a l'any 2012, que no es va publicar i la corresponent a l'any 
2013, que continua, a hores d’ara, pendent de publicació. De la mateixa mane-
ra, les convocatòries ministerials de beques fpi i fpu pateixen retards de con-
siderable importància que, fins i tot, dificulten la necessària incorporació de 
joves investigadors al sistema de recerca, la qual cosa provocarà la ralentitza-
ció de la investigació i, el que és pitjor, una diàspora de talent, format ací i 
costejat per l’Estat espanyol, cap a altres països.

Continuant amb les dificultats, tampoc s’entén des del context de l’autono-
mia universitària —recollida en la Constitució—, els impediments que l’admi-
nistració central està posant al desenvolupament de la carrera professional  
de tot el personal docent i investigador impedint la convocatòria de places de 
professorat tant funcionari com contractat (i arremetent per la via contenciosa 
administrativa contra les places creades, convocades i resoltes en els correspo-
nents concursos i oposicions). Aquest fet, en el cas de la nostra Universitat, ens 
col·loca en una situació ben complicada, perquè: com podrem fer front a la 
posada en marxa de les noves titulacions (Medicina, Infermeria, Videojocs...) 
sense una plantilla adequada de professorat estable? Quin sentit té no poder 
dotar-se de professorat per a poder implantar unes titulacions que han passat 
els filtres de l’aneca i que han sigut autoritzades per la mateixa comunitat 
autònoma? Com podrem oferir formació i recerca d’excel·lència, com se’ns 
exigeix a les universitats públiques, i competir en els rànquings internacionals 
amb plantilles en precari?

A pesar de les contínues crides d’atenció de les universitats, ni el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport ni el Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques estan donant cap solució a aquest greu problema d’estancament que té 
la universitat espanyola i que, si no es resol, redundarà en una notable pèrdua 
de qualitat i competitivitat.

Davant d’aquest escenari reclame —Sr. Director General— la col·laboració 
de la Conselleria d’Educació amb les universitats públiques valencianes, per-
què en la mesura del que siga possible, trobe solucions a aquest greu problema.

Col·laboració i solucions que sí que hem sabut trobar junts en un altre àm-
bit com el de la formació. Les universitats públiques valencianes hem fet un 
gran esforç de responsabilitat en consensuar i establir, amb la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, uns criteris per a definir una oferta de graus i de 
màsters de qualitat, adequada a la demanda i sostenible. Així, el Mapa de titu-
lacions de les universitats públiques valencianes preveu l'homogeneïtzació i la 
reducció del nombre d'estudis universitaris de les 407 titulacions actuals a un 
total de 188 durant el període 2015-2016. I pel que fa als màsters, es passarà 
de 345 a 282. Aquest nou mapa de titulacions afavorirà, sens dubte, una major 
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cooperació interuniversitària i una oferta sostenible, equilibrada i vertebrada 
al territori.

És més, ens agradaria que aquest esforç de racionalitat s’estenguera i s’apli-
cara a tota l’oferta universitària. Que l’autorització per a la implantació de tots 
els nous títols de qualsevol universitat —pública o no—, fóra coherent amb el 
nou «marc de titulacions» amb què ens hem dotat, evitant així duplicitats que 
posen en perill els delicats equilibris entre l’oferta i la demanda dels estudis, 
entre el nombre de titulats d’un títol i el seu nivell d’ocupació.

També ens agradaria, per coherència amb l’esperit del nou mapa de titula-
cions, que la Generalitat Valenciana fóra més exigent pel que fa a la creació de 
noves universitats (privades) a la Comunitat Valenciana, que poden incidir i 
trencar la sostenibilitat d’aquest nou mapa. Noves universitats a les quals, com 
es va observar en el darrer Consell Valencià d’Universitats i Formació Superi-
or, no se’ls exigeix unes mínimes garanties d’experiència en l’àmbit educatiu 
superior, ni tampoc una mínima activitat demostrada en recerca.

Davant d’aquest panorama general poc encoratjador de retallades injustifi-
cades en la formació i la recerca, vull destacar l'esforç econòmic i de gestió 
que l'uji continua realitzant i que, dins de les nostres limitadíssimes possibili-
tats, ens ha permès establir una política pròpia de beques i una decidida apos-
ta per a fomentar la investigació.

INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2013-2014

- 11 -

Mesa presidencial



En coherència amb la nostra reivindicació de més ajudes públiques perquè 
cap estudiant quede exclòs del sistema universitari per una mancança de recur-
sos, enguany hem incrementat les beques pròpies i hem donat 478 ajudes per 
a la matrícula i 414 beques de menjador, la qual cosa ha representat una inver-
sió de més de 300.000 euros, una quantitat que esperem mantenir de nou i, si 
podem, incrementar en el present curs. Des de 2010, el nombre d’estudiantat 
becat amb fons propis s’ha multiplicat per 10, passant de 80 a 892. Així mateix, 
i gràcies a l’autorització de la Generalitat, hem augmentat fins a set el nombre 
de terminis en què es pot fraccionar el pagament de la matrícula, com una 
fórmula per a reduir el seu impacte en les economies familiars.

A més a més, en l’àmbit docent, el curs que ara iniciem serà el de la conso-
lidació definitiva de l’espai europeu d’educació superior, amb tots els graus 
desplegats en tots els cursos i les primeres promocions de graduats. Aquesta 
transformació s’ha fet amb èxit gràcies a l’esforç de tota la comunitat univer-
sitària, esforç que vull agrair des d’ací.

També, a pesar de totes les dificultats, seguim posant en marxa, any rere 
any, el Pla propi de promoció de la investigació, al qual dediquem anualment 
al voltant de quatre milions d’euros de recursos propis. En aquests moments 
aquest pla està suplint la davallada de recursos ministerials.

A més de finançar projectes, contractes pre i postdoctorals i ajudes als grups 
d'investigació d'alt rendiment, a l'uji també estem estabilitzant aquells investi-
gadors del Programa Ramón y Cajal que finalitzen el seu cinquè i darrer any 
de contracte, complint d'aquesta manera els compromisos adquirits pel Govern 
central i que el mateix Ministeri incompleix sistemàticament.

Aquesta persistent política pròpia de suport a la recerca ens ha permès, 
d’acord amb l'informe de la Fundació cyd de 2012 esmentat, arribar a resultats 
tan satisfactoris com ho demostra el fet que ens trobem dins del primer quartil 
del rànquing pel que fa a percentatge d’excel·lència i lideratge en investigació 
en general. I també dins del primer quartil del rànquing de citacions normalit-
zades. En aquests dos indicadors —dels tres que utilitza l’informe— som la 
primera universitat en l’àrea de la química.

No dic açò per autocomplaença, sinó perquè vull transmetre que, amb vo-
luntat i esforç, encara que les circumstàncies siguen adverses, podem aconse-
guir avançar i millorar.

L’any 2013 ha estat un període d'enormes dificultats econòmiques amb  
una retallada de la subvenció de la Generalitat Valenciana de 110 milions d’eu-
ros per a tot el sistema universitari públic valencià i de més de nou milions 
d’euros per a la Universitat Jaume I, retallada que no s'ha vist compensada pels 
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suposats ingressos derivats del desproporcionat augment de les taxes com pre-
veia el Govern valencià.

Els esforços dels darrers anys perquè el romanent de tresoreria tornara a 
tenir un valor de signe positiu, després del desajust que van provocar en els 
nostres comptes els impagaments reiterats del 2004 al 2008 per part de la Ge-
neralitat, ha permès que la Universitat puga planificar el seu futur pressupost 
sense les costoses càrregues econòmiques d'exercicis anteriors, en els quals va 
caldre aplicar un sever Pla de reequilibri econòmic i financer i un Pla extraor-
dinari de mesures econòmiques, molt rígid, que permetia estalviar en consum 
energètic, retallar en despesa corrent i preservar allò que era essencial. En tots 
dos plans ha sigut fonamental comptar amb el suport de tota la comunitat uni-
versitària així com mantenir la confiança del Consell Social i la continuada 
ajuda tant del seu anterior president, Rafael Benavent, com de l’actual i anterior 
vicepresident, José Luis Breva. Per a tots, el meu sincer agraïment.

Però, a pesar d’aquests esforços, encara pesen sobre el present i sobre el 
nostre futur immediat moltes incerteses pel que fa a la subvenció de la Gene-
ralitat Valenciana a l'uji i a tot el sistema universitari públic valencià. 

Així, recordem que la Generalitat Valenciana té un deute històric amb les 
universitats públiques valencianes, reconegut en el conveni, signat el 2008 i 
revisat el 2011, pel qual l’uji hauria de rebre enguany set milions d’euros i 
l’any 2014 tretze milions d’euros (l’anualitat de 2014 i la no satisfeta el 2011).

Qualsevol impagament de les anualitats corresponents a l’esmentat deute 
posaria l’uji en una situació de col·lapse pel que fa a les infraestructures ne-
cessàries, entre elles la Facultat de Ciències de la Salut, de la qual hem hagut 
d’alterar el projecte i temporalització inicial per dificultats econòmiques i co-
mençar sols un dels cinc mòduls que conformen tota la Facultat i que serà in-
suficient per a atendre les necessitats de docència i de recerca que comporta 
una facultat d’aquestes característiques. Amb la resolució del deute històric 
l’uji podria emprendre la primera fase d’aquesta infraestructura.

Així mateix, per a poder continuar amb garanties d’èxit el nostre treball 
docent i investigador, sol·licitem de la Generalitat que la subvenció ordinària, 
per a l'any 2014, torne als seus nivells anteriors —abans de les retallades— i 
tendisca a un ajust amb el Pla pluriennal de finançament 2010-2017, un docu-
ment consensuat entre les universitats públiques i la Generalitat que, malaura-
dament, no s'ha activat efectivament. 

Davant la difícil situació econòmica i financera l’uji ha actuat i hem aplicat 
aquelles mesures que podien atenuar els greus problemes. Així, des del prin-
cipi hem mantingut un clar compromís amb les polítiques de reducció del 
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consum energètic i de la despesa corrent. A més, malgrat l'entrada en servei de 
noves infraestructures (el Paranimf, l'edifici d'Espaitec II i les instal·lacions 
esportives), hem aconseguit una reducció del consum elèctric de gairebé un 
20% l'any 2012 respecte al consum que es va produir el 2009, i en els sis pri-
mers mesos d'enguany s'ha pogut reduir la factura en energia (electricitat i gas) 
en quasi 170.000 euros respecte als sis primers mesos de l'any 2012.

En aquesta línia s'engloben accions com ara el recentment instal·lat sistema 
d'activació elèctrica de les aules que acaba d'entrar en funcionament aquest curs. 

Vull manifestar la meua gratitud per la positiva acceptació i suport d'aques-
tes polítiques per part de la comunitat universitària tot i les molèsties que, al-
gunes d'elles, hagen pogut ocasionar. Aquest suport ha estat clau per poder 
dur-les a terme.

Els que tenim el privilegi de servir els altres des d'àmbits de poder, tenim 
la responsabilitat no només de gestionar amb eficàcia els recursos públics, sinó 
sobretot la de posar-los al servei de nous projectes que milloren la societat i 
que, a més a més, resulten il·lusionadors. En aquest sentit, vull aprofitar aquest 
discurs d'inauguració de curs per a anunciar la posada en marxa de la nova 
Escola Superior de Doctorat, que sol·licitarem a la Generalitat Valenciana el 
pròxim mes, i que ens agradaria que es convertira en un planter de joves inves-
tigadors amb el qual combatre l'actual situació d'emigració científica.

Després de l’impacte negatiu de les retallades salarials i de la modificació 
de les condicions laborals del professorat i del pas, cal incentivar els nostres 
treballadors. Així, gràcies a l’esforç i a l’estalvi aconseguit amb una gestió 
eficient, es podrà atendre ara al pla d'incentius propis del pdi —informat favo-
rablement en el Consell Valencià d’Universitats i Formació Superior. Així ma-
teix, volem iniciar amb el pas un procés de millora de les seues condicions 
laborals, molt més necessari després dels desproporcionats decrets dels governs 
central i autonòmic.

També en aquest curs continuarem desenvolupant la línia de promoció in-
ternacional de la nostra Universitat, que té ja una projecció important arreu del 
món, però que volem que siga un vertader pol d’atracció d’estudiants estran-
gers, per a la qual cosa continuarem desplegant la campanya a Xina que vam 
començar el curs passat.

A més, en aquest curs en què, com hem vist, celebrem la creació del primer 
lloc web d'Espanya per part d'un grup de professorat i pas de la nostra Univer-
sitat, l'uji vol continuar avançant en les possibilitats formatives d'Internet  
i anem a potenciar un projecte propi de creació de cursos massius en línia i 
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oberts a tot el món, una iniciativa amb la qual donarem continuïtat a altres 
accions capdavanteres com ara la creació del portal de coneixement lliure  
Libertas.

Abans de finalitzar aquest discurs vull felicitar tots els estudiants que vau 
obtenir, el curs passat, el més alt grau acadèmic que atorga la nostra Universi-
tat: el grau de doctor o doctora.

En la lliçó inaugural d’avui el professor Hernández afirmava que res d’allò 
de què puguem sentir-nos orgullosos es pot aconseguir sense esforç, dedicació, 
il·lusió i, fins i tot, passió. Amb els aplaudiments que us hem dedicat en aquest 
acte volíem reconèixer, a més del vostre talent, tot això.

Com sempre dic, sigueu generosos amb tots aquells que us han ajudat a 
arribar fins ací: professors, companys, amics, famílies... Sigueu generosos tam-
bé amb la societat que us ha donat l’oportunitat de formar-vos. No oblideu que 
ho heu fet en un sistema universitari públic. Especialment en aquests moments 
la societat necessita el vostre compromís, com a ciutadans i ciutadanes, en la 
defensa i millora del servei públic, així com de la vostra generositat envers la 
mateixa societat.

Al juliol de 2012, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar 
l’any 2014 Any Internacional de la Cristal·lografia.

Aquesta resolució de l'onu coincideix amb el centenari d'un dels descobri-
ments més cridaners de la ciència, la difracció dels raigs X en travessar els 
cristalls, que va demostrar la naturalesa electromagnètica d’aquesta radiació i 
va confirmar l’estructura repetitiva i regular dels cristalls.

Aquests descobriments, realitzats pel físic alemany Max von Laue, llorejat 
Nobel de Física el 1914, van ser seguits per un conjunt de troballes que van 
canviar el nostre coneixement sobre la matèria. La cristal·lografia ens ha per-
mès adoptar una nova mirada per a poder escrutar la matèria, amb resolució 
atòmica i molecular. Ha fet possible que puguem esbrinar com són els cristalls, 
les molècules, les hormones, els àcids nucleics, els enzims, les proteïnes i els 
virus, i veure o endevinar la seua estructura atòmica.

És per aquest motiu que hem volgut recollir aquesta celebració en el cartell 
commemoratiu del nou curs, que podeu veure projectat a la pantalla.

Fent al·lusió a aquest i adreçant-me a la comunitat universitària, us diré que 
en aquest curs acadèmic que ara iniciem, per a superar les dificultats i afrontar 
els reptes necessitarem adoptar, també, una nova mirada —tal com va succeir 
amb la cristal·lografia—; una mirada nova que complemente l’antiga per a 
poder avançar cap a un futur i una societat més justa i de progrés; des del con-
venciment que l’educació és la millor inversió de futur, tant per a la societat 
com per a les persones.
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Com va dir la reconeguda dibuixant de còmics, d’origen iranià, Marjane 
Satrapi, famosa pel seu llibre Persèpolis, «l’educació és una arma de construc-
ció massiva». 

Utilitzem-la de veritat i posem-nos a construir ja una societat millor!

Moltes gràcies.
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RESUM 
DE LA MEMÒRIA 

DEL CURS ACADÈMIC
2012-2013



I. ACTES PROTOCOL·LARIS

El dia 22 de febrer de 2013, dins de l’acte commemoratiu de l’aniversari de 
la Universitat, es va estrenar Jardí de Saviesa; composició musical de Carles 
Santos, regal de l’autor per a l’obertura dels actes acadèmics de la Universitat 
Jaume I. Aquest dia també va tenir lloc el solemne acte d’investidura com a 
doctor honoris causa, a proposta del Departament de Dret Privat, del professor 
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Estrena de l’obra Jardí de Saviesa



doctor Leopoldo Tullio, catedràtic de Dret de la Navegació de la Universitat 
La Sapienza (Roma). 
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Investidura de Leopoldo Tullio com a doctor honoris causa de la Universitat Jaume I



II. ESTRUCTURA ORGÀNICA

En el curs passat la Unitat d’Igualtat es va integrar orgànicament en el  
Vicerectorat d’Estudis i eees i la professora Mercedes Alcañiz Moscardó va 
ser nomenada  directora d’aquesta Unitat. Al mateix temps, es va crear la nova 
Comissió Assessora de la Unitat i el seu Reglament de funcionament.
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Mercedes Alcañiz, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I



Pel Decret 77/2013, de 21 de juny, del Consell, es va nomenar el nou presi-
dent del Consell Social, el Sr. José Luis Breva Ferrer, en haver finalitzat el 
mandat legal del Sr. Rafael Benavent Adrián.
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Rafael Benavent (esquerra) y José Luis Brera (dreta), expresident i president  
respectivament del Consell Social



III. PRESSUPOST I INFRAESTRUCTURES

La xifra total pressupostada de despeses per a 2013 ascendeix a 
98.109.000,00 €, import inferior al de 2012 en un 6,42 %. 

Al mes d’abril es va aprovar la revisió i cancel·lació del Pla economicofi-
nancer de reequilibri que ha dut a terme l’uji en el període 2010-2013, i que ha 
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Cobriment de la piscina de la Universitat amb una manta tèrmica



suposat la posada en marxa d’importants mesures d’estalvi i l’ajornament d’in-
versions, gràcies a les quals i a l’esforç de tota la comunitat universitària, s’ha 
aconseguit tancar l’exercici de 2012 amb un romanent positiu.

Han finalitzat les obres del Servei d’Experimentació Animal i s’han adju-
dicat les obres de la Facultat de Ciències de la Salut, Fase I-Mòdul MI1, des-
tinat a allotjar laboratoris d’investigació i despatxos d’aquesta Facultat.

A més, s’ha continuat realitzant un conjunt d’actuacions d’eficiència ener-
gètica que han comportat un estalvi superior als 250.000 euros.
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Edifici d’Experimentació Animal



IV. COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

A. ESTUDIANTAT

El total d’alumnes matriculats en graus i primer i segon cicle ha estat de 
12.830; en màsters universitaris 1913 i en doctorat 935. El total d’alumnes 
titulats ha estat de 1793. S’han atorgat 59 premis a l’excel·lència acadèmica 
per a l’estudiantat de grau.
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El nombre d’estudiants matriculats durant el curs 2012-2013 és de 12.830



Per primera vegada s’han publicat dues convocatòries d’ajudes a matrícula 
per un import de 230.000 euros i s’han concedit beques per a menjador per un 
import de 82.800 euros. En aquest finançament ha participat el Consell de 
l’Estudiantat i, a proposta dels sindicats, es van incloure els imports descomp-
tats als treballadors que van secundar les vagues.

S’han gestionat 81 beques Santander-crue-cepyme per a la realització de 
pràctiques en pime. En total s’han beneficiat 29 estudiants del programa Eras-
mus-Pràctiques i 35 titulats del programa Leonardo 2011.

Entre altres actuacions cal fer esment de la celebració del I Congrés d’As-
sociacions de la Universitat Jaume I i de les I Colònies Científiques. Dins del 
Programa «Sóc Olímpic» s’ha incorporat la primera edició de l’Olimpíada en 
Valencià.

Cal destacar l’autorització a l’uji per part del servef com a agència de 
col·locació, així com el nou programa increa-Networking, que busca la col·la- 
boració activa de l’empresariat per a incentivar l’emprenedoria entre l’estu- 
diantat.

El premi del Consell Social a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil en la 
seua cinquena edició va ser concedit ex aequo a Alfredo Raúl Cebrián Fuertes, 
de l’empresa Soluciones Cuatroochenta S.L., i a Cristina Castellanos Tarancón, de  
l’empresa Diseño Low Cost, pel seu esperit emprenedor i innovador.

B. PDI

A l’inici del curs 2012-2013 van promocionar, d’acord amb els criteris del 
Document de carrera docent i investigadora, un total de 31 professors de la 
Universitat Jaume I. En concret, 3 a la figura d’ajudant doctor, 11 a la de pro-
fessor contractat doctor, 7 a la de titular d’universitat i 10 a la de catedràtic 
d’universitat. També es va produir la incorporació de 30 nous professors a 
temps complet per necessitats docents: 17 ajudants, 10 professors ajudants 
doctors, 2 professors contractats doctors i una catedràtica d’universitat en co-
missió de serveis. Pel que fa al personal investigador a càrrec del programa de 
recerca propi, s’han mantingut 38 contractes de personal doctor i s’han realit-
zat 12 noves contractacions predoctorals. A més a més, s’han formalitzat 14 
contractacions postdoctorals i 18 predoctorals en el marc de convocatòries 
autonòmiques i nacionals.

D’acord amb aquestes dades, la Universitat Jaume I ha comptat amb un 
total de 1425 membres del personal docent i investigador, dels quals 1323 
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corresponen a professorat i 102 a personal investigador en formació. Entre el 
professorat, aproximadament el 66 % és personal a temps complet, mentre que 
el 34 % ho és a temps parcial.

Dins del Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educa-
tiva (2011-2014) s’han organitzat fins a 46 activitats formatives, a les quals han 
assistit 475 docents diferents, i 60 pdi novells han participat activament en el 
Programa de formació de novells sota la tutorització de 50 pdi amb experiència 
docent. A més, s’han concedit 85 ajudes per a projectes d’innovació educativa 
amb importants novetats, com ara establir una línia de finançament exclusiva 
per als grups d’innovació educativa (gie) i els seminaris permanents d’innova-
ció educativa (spie).

El Consell Social, en la quarta edició del Premi a l’Excel·lència Docent 
Universitària, va guardonar els professors Carmen Lázaro Guillamón, Merce-
des Marqués Andrés i Juan Carlos Palmer Silveira.

C. PAS

El nombre total de persones treballant a la Universitat com a personal d’ad-
ministració i serveis, incloent-hi els contractes a càrrec de projectes d’investi-

RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2012-2013

- 26 -

La Universitat Jaume I compta amb 1425 membres entre personal docent i investigadors



gació, és de 621. Al llarg del curs s’han realitzat 32 convocatòries de processos 
selectius que afecten un total de 34 places, de les quals, 23 corresponen a 
projectes d’investigació. 

S’han portat a terme 44 accions formatives, amb un total de 815 inscrip-
cions.
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Aula de formació per al Personal d’Administració i Serveis



V. DOCÈNCIA: TITULACIONS I PLANS D’ESTUDIS

A. ENSENYAMENTS DE GRAU I DE PRIMER I SEGON CICLE

L’uji ha continuat el procés d’implantació de l’espai europeu d’educació 
superior amb la incorporació dels graus en Gestió i Administració Pública i 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs, i que suposen una oferta total de 31 
graus. També s’ha elaborat el pla d’estudis del grau en Ciències de l’Activitat 

- 28 -

Inauguració de la IV Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris



Física i l’Esport. A més, s’han tramitat les modificacions de 19 plans d’estudis 
de grau.

El nombre total de crèdits impartits en títols oficials de grau i de primer i 
segon cicle ha sigut de 14.763,60; és a dir, 254,21 crèdits més que en el curs 
2011-2012.

Cal destacar la celebració de la IV Jornada Nacional d’Estudis Universi-
taris.

B. MÀSTERS I DOCTORAT

El total de màsters oficials amb docència a la Universitat Jaume I ha sigut 
de 41, amb un total de 3913,11 crèdits impartits. S’han modificat els títols de 
màster de procediment abreujat i completat la memòria de verificació adapta-
da al RD 1393/2007 per tal de renovar-ne l’acreditació. També s’han elaborat 
dos títols nous: el Màster Universitari en Enginyeria Industrial i el Màster 
Universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries.
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Material informatiu sobre màsters i doctorats de la Universitat Jaume I



El total d’estudis de doctorat ha estat de 33. A més, s’han elaborat els nous 
programes de doctorat adaptats al Reial Decret 99/2011 per a iniciar la implan-
tació d’aquests programes el pròxim curs.

C. DOCÈNCIA NO REGLADA

Respecte de la docència no reglada, cal esmentar els 9 màsters propis i els 
18 cursos d’especialització amb 286 alumnes; així com 47 cursos de formació 
continuada i específica amb l’assistència d’un total de 925 alumnes. A més, 
s’han realitzat cursos en línia oberts massius (Massive Open Online Courses, 
mooc).

Menció a part mereix la Universitat per a Majors, que ha comptat amb un 
total de 918 estudiants.
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Formació presencial no reglada en la Universitat Jaume I



VI. INVESTIGACIÓ

En el camp de la investigació i el desenvolupament tecnològic, el curs 
acadèmic 2012-2013 ha estat marcat per la decidida aposta dels nostres grups 
d’investigació per les oportunitats de finançament de la ciència que ofereix 
Europa dins del setè Programa marc de la Unió Europea, així com altres pro-
grames europeus davant la caiguda de fons estatals i autonòmics.
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El desenvolupament tecnològic, una aposta decidida de la Universitat Jaume I



El nombre de projectes d’investigació públics concedits a la nostra Univer-
sitat l’any 2012 ha sigut de 67, amb un import de 4,1 milions d’euros. Durant 
el 2012 s’han subscrit 448 contractes a l’empara de l’article 83 de la lou, per 
un import d’1,6 milions d’euros. Si a aquestes xifres se suma l’import obtingut 
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Presentació d’un projecte d’investigació

Lectura d’una tesi doctoral



per al desenvolupament d’altres accions d’investigació, l’import de recursos 
captats durant 2012 va ascendir a 7,5 milions d’euros.

S’han llegit 72 tesis doctorals i s’han reconegut 50 sexennis d’investigació 
al professorat funcionari. Així mateix, s’han avaluat favorablement 18 períodes 
de professorat contractat per temps indefinit.

A l’inici del curs es va inaugurar el Centre d’Intercanvi de Coneixement i 
Innovació (Espaitec2), edifici del Parc destinat a empreses de base tecnològica 
en fase de creixement i consolidació. Al tancament de l’exercici 2012, Espaitec 
comptava amb 45 empreses (16 físicament instal·lades en el parc i 29 vincu-
lades de forma virtual). Cal esmentar especialment el Projecte e’LivingLab, 
que en la primera fase ha posat en marxa 16 projectes.

El Consell Social va atorgar el XIV Premi d’Investigació a la Trajectòria 
Investigadora al professor Juan Bautista Carda Castelló per la repercussió dels 
resultats de la seua investigació en la millora de la qualitat de vida, en el medi 
ambient i en el desenvolupament industrial.
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El profesor Juan Bautista Carda Castelló, distingit amb el XIV Premi  
a la Trajectòria Investigadora



VII. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS I ESPORTIVES

A. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS

Gairebé 20.000 espectadors van assistir a les activitats del Paranimf en el seu 
quart any d’existència, juntament amb la Mostra de Teatre Reclam en el  
seu vintè aniversari.
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Concert en el Paranimf



L’Aula de Fotografia ha complit el desè aniversari d’Imaginària-Fotografia 
en Primavera, amb el suport de diferents institucions. També l’Aula de Cinema 
i Creació Juvenil ha mantingut la seua oferta.

El Programa d’Extensió Universitària ha continuat desenvolupant el seu 
projecte «Laboratori Patrimoni i País Rural», per al foment de la formació i la 
cultura en diverses facetes al llarg de les nostres comarques.

Cal ressenyar la segona exposició del fons artístic propi de la Universitat i 
l’exposició «Empresa, disseny i innovació»; a la Llotja del Cànem s’han ex-
posat diverses mostres fotogràfiques com la dedicada a Joan Fuster, amb motiu 
del 50é aniversari de Nosaltres els valencians.

Quant a música, cal destacar el procés formatiu i continu de la Big Band i 
l’Orfeó Universitari, que va consolidant-se i permet poder gaudir dels seus 
concerts diverses vegades al llarg del curs. 

B. ACTIVITATS ESPORTIVES

El Servei d’Esports ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de l’Esport 
2012 del Consell Superior d’Esports. En concret, l’uji ha rebut el premi en la 
categoria Trofeu Joaquín Blume en reconeixement de la tasca de promoció i 
foment de l’esport.
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Premi Nacional de l’Esport 2012 concedit a la Universitat Jaume I



A més, el Servei d’Esports ha organitzat el Campionat Autonòmic d’Esport 
Universitari i s’han incrementat les inscripcions.

Cal destacar dues medalles d’or i quatre d’argent obtingudes en els Campi-
onats d’Espanya Universitaris.

Per últim, s’ha realitzat la 16a edició de l’Escola d’Estiu per a Xiquets i 
Xiquetes amb 553 participants, i la primera edició d’Estiu Jove.
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Alberto Fabra, president de la Generalitat Valenciana, i Vicent Climent, rector



VIII. RELACIONS INSTITUCIONALS I INTERNACIONALS

A. RELACIONS INSTITUCIONALS

S’han signat 18 convenis de col·laboració empresarial, 23 contractes de 
patrocini, 7 acords de donació i 12 convenis de col·laboració que ofereixen 
avantatges a la comunitat universitària i permeten la realització de projectes i 
activitats d’interès general.
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Signatura d’un conveni de col·laboració



La Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Castelló i BP Oil España, han 
constituït la Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valen-
ciana, iniciativa de recerca i transferència amb l’objectiu d’impulsar solucions 
energètiques innovadores i projectes d’interès per a la ciutat en l’àmbit de la 
sostenibilitat.

B. RELACIONS INTERNACIONALS

Els programes d’intercanvi han experimentat la major participació d’estu-
diantat ixent des de l’inici d’aquests programes a l’uji, superant la xifra de 500 
estudiants, nombre que representa que aproximadament un 22% dels titulats 
de l’uji haja realitzat una estada d’estudis a l’estranger. No obstant, el nombre 
total d’estudiantat entrant procedent d’altres universitats ha estat de 216, infe-
rior al curs anterior.

S’ha realitzat la sol·licitud de la Carta Erasmus d’Educació Superior per al 
nou període 2014-2020, la qual permetrà la participació de l’uji en el nou pro-
grama d’educació de la Unió Europea Erasmus Plus.
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Constitució de la Fundació per a l’Eficiència Energètica de la Comunitat Valenciana



L’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (oapee) ha con-
cedit a la Universitat Jaume I tres programes intensius Erasmus com a univer-
sitat coordinadora per al curs 2013-2014. Es tracta de la renovació del progra-
ma intensiu de desenvolupament local i de dos nous programes intensius en 
els àmbits de la identitat global i de la gestió forestal sostenible en àrees rurals; 
els dos primers vinculats a l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Lo-
cal.

A més a més, l’uji participa com a sòcia en el projecte Hèrcules i s’ha ad-
herit a dos projectes més sobre recursos humans i sobre turisme. Finalment, 
cal destacar com a novetat la participació d’estudiants i professors de la  
St. Edward’s University (Austin, Texas) en el programa formatiu intensiu Stu-
dy Abroad Doing Business in Spain dins de l’àmbit de Global Business, Ma-
nagement and Ethics. El programa va incloure classes i seminaris impartits per 
professorat de l’uji i visites a empreses i organismes representatius del sector 
econòmic i industrial de Castelló.
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Estudiants estrangers durant una estada en la Universitat Jaume I



IX. NOVES TECNOLOGIES

En noves tecnologies s’indiquen, com a fets més destacables:

• La implantació de mitjans electrònics en la contractació i l’entrada en 
producció del servei de pagament telemàtic en l’e-UJIer@.

• L’entrada en servei del Projecte de mesures per a controlar la despesa 
en telefonia fixa, que ha permès un estalvi de més del 60 % respecte de 
l’any anterior.
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El portal corporatiu www.uji.es, adaptat als dispositius mòbils



• Al juny de 2013 es va fer el canvi del disseny i de la gestió del portal 
corporatiu (www.uji.es). A més, el web està adaptat a la utilització dels 
dispositius mòbils, per als quals també s’han dissenyat dues apps. Amb 
aquesta iniciativa l’uji ha commemorat el vintè aniversari de la posada 
en marxa del primer web a Espanya, que va ser justament el de la nostra 
Universitat.
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X. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

S’ha continuat la labor de gestió d’accions de cooperació universitària al 
desenvolupament i de compromís social, entre les quals cal destacar el progra-
ma uji-Voluntària, amb la participació de quasi 300 estudiants.

S’ha dut a terme, gràcies al finançament de la Fundació La Caixa, el Curs 
de competències de tècnic d’inserció laboral del programa Incorpora.
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Accions de cooperació al desenvolupament i compromís social en la Universitat Jaume I



S’ha iniciat el treball per a crear un Observatori Psicosocial de Recursos en 
Situacions de Desastre (opside) a la Universitat d’Antioquia a Colòmbia; i 
l’Observatori Permanent de la Immigració (opi-uji), en col·laboració amb la 
Direcció General d’Integració i Cooperació de la Generalitat Valenciana, ha 
posat en marxa el I Curs de formació contínua en mediació intercultural.

«L’estat de la cooperació al desenvolupament. Situació actual i perspecti-
ves» ha sigut el tema de la XIV Jornada de Cooperació Internacional i Solida-
ritat, a partir del qual s’ha iniciat la línia de gestió de projectes internacionals. 

El compromís de l’uji amb l’entorn social de Castelló s’ha posat de manifest 
a través de la consolidació del Programa «Pisos solidaris» del barri de Sant 
Llorenç en col·laboració amb l’Ajuntament i amb l’Institut Valencià de la Vi-
venda.

Des del Programa d’Atenció a la Diversitat s’han iniciat tres noves accions:
• «Pensa amb els peus», projecte que pretén millorar l’accessibilitat del 

campus a les persones amb diversitat funcional i sensibilitzar la comu-
nitat universitària sobre els problemes d’accessibilitat.

• La creació del compte de Twitter @PAD_UJI per a l’orientació, disca-
pacitat/diversitat/necessitats educatives especials i universitat.

• La participació en el Projecte «Campus inclusiu, campus sense límits», 
amb la subvenció de la Fundación once i de la Fundación Repsol.

RESUM DE LA MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2012-2013
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El programa Pisos solidaris s’ha consolidat durant el curs 2012-2013



XI. POLÍTICA LINGÜÍSTICA

En l’àmbit de la promoció lingüística s’han dut a terme les habituals cam-
panyes de promoció del valencià a la comunitat universitària, però cal destacar 
l’esforç especial en el rellançament de les activitats del voluntariat lingüístic. 
Així mateix, s’ha ampliat l’oferta de cursos d’idiomes que, com a novetat, 
s’han obert a tota la societat. El treball principal s’ha centrat, sobretot, en les 
actuacions derivades de la posada en marxa del Pla pluriennal de multilingüis-
me. També s’han posat en marxa el nou Programa d’assessors i mentors lin-
güístics, el Programa de reconeixement i suport de la docència en valencià i en 
anglès i el Programa de reconeixement intern de coneixements lingüístics per 
a la docència multilingüe.
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Posada en marxa del Pla Plurianual de Multilingüisme



XII. PLANIFICACIÓ, QUALITAT I GESTIÓ 
MEDIAMBIENTAL

En l’àmbit de la qualitat s’ha continuat treballant en la implantació dels 
programes audit i Docentia i en el desenvolupament de les eines informàtiques 
per al suport en la gestió d’aquests, així com en el procés de seguiment dels 
títols oficials de la Universitat en el qual han participat 54 títols oficials, 27 
graus i 27 màsters, dels quals 25 ho han fet per primera vegada.
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La Universitat Jaume I ofereix 54 títols oficials, 27 graus i 27 màsters



Dins de la tercera edició del programa de seguiment dels títols integrats a 
l’eees, per part de la comissió d’experts externs nomenada per l’avap, s’ha 
avaluat la gestió de la qualitat de 20 graus i d’11 màsters de l’uji. Com a no-
vetat, s’ha publicat la carta de serveis del grau en Traducció i Interpretació.

Aquestes són algunes de les fites assolides i els fets més rellevants de l’ac-
tivitat de la Universitat Jaume I durant el curs passat, gràcies al treball i a 
l’esforç de tots els membres de la comunitat universitària. És impossible reco-
llir en un resum tots els esdeveniments i les accions que s’han dut a terme; això 
no obstant, queden reflectits en la memòria del curs 2012-2013 que tindreu al 
vostre abast en els pròxims mesos.

Moltes gràcies per la vostra atenció.
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Acte d’inauguració de les Jornades Científiques en la Universitat Jaume I
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