
Inauguració de la Fira 25 Aniversari de la Universitat d’Alacant 
 
Alacant, 3 de juny de 2004 
 
Amb gran satisfacció inaugurem avui aquesta Fira de la Universitat al port de la Ciutat d’Alacant.  
 
Representa una gran oportunitat per a reflectir de la millor manera tot el que s’ha aconseguit en aquest 
període de 25 anys d’existència de la UA, que celebrem en 2004.  
 
Durant aquests 25 anys, la Universitat d’Alacant ha evolucionat complint la seua principal missió 
educadora, i es presenta com una universitat oberta, dinàmica i dinamitzadora, amb un potencial rellevant 
per al desenvolupament socioeconòmic. Vull, agrair especialment a l’autoritat portuària la cessió d’aquest 
espai privilegiat per a col·locar un envelat.  
 
La mostra ocupa en aquesta oportunitat una superfície de 800 m2 en la qual es pot observar una 
representació molt àmplia del que és la UA, els òrgans de govern, els centres (facultats i escoles) i un 
punt d’informació general. Tots aquests espais contenen una mostra del que es fa en la Universitat i es 
complementen amb algun més, com ara una cafeteria i una sala de premsa.  
 
La Universitat oferirà diverses activitats durant aquests dies: conferències, exposicions, mostres dels 
resultats de la tasca contínua que es genera al campus. Aquestes manifestacions ens permeten donar 
compliment a l’objectiu principal d’acostar la institució universitària a la societat alacantina.  
 
Volem expressar el nostre agraïment més sincer a tots els responsables de l’organització d’aquesta fira i 
molt especialment a l’Oficina del 25 aniversari, en particular al professor Francisco Llorca, comissari de 
l’esdeveniment.  
 
També agraïm a les autoritats que ens acompanyen i a les empreses col·laboradores la seua presència i 
el seu suport que contribueix a enaltir l’acte.  
 
El desafiament i compromís de la comunitat universitària és seguir en aquesta via. D’aquesta manera, la 
Universitat d’Alacant podrà, sens dubte, continuar contribuint de manera manifesta l’evolució de la societat 
que l’envolta.  
 
Gràcies a tots. 
 


