Commemoració del 25 Aniversari de la Universitat d’Alacant
Alacant, 23 de setembre de 2004
La Universitat d’Alacant, amb les de Cadis i Lleó, va ser creada a través de la Llei 29/1979 de 30
d’octubre.
Des d’aleshores, aquesta Universitat ha aconseguit ser un referent en molts camps, i alguns projectes,
com per exemple la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://cervantesvirtual.com) tenen un ampli
reconeixement internacional i l’han donat a conèixer en tot el món.
En aquest passat que recordem ara, la relació dels poders públics amb aquesta Universitat no ha estat
sempre caracteritzada per un diàleg fluid i un esperit constructiu, etapa actualment superada. Per això
s’han dedicat molts esforços a aconseguir que aquesta Universitat continuara creixent en un entorn
estable i de qualitat acadèmic i humà.
Vull manifestar, en un dia com avui, l’agraïment de la Universitat d’Alacant a tots els seus creadors i
actors.
Gràcies a la societat per haver donat suport a aquesta iniciativa des de tots els àmbits i representacions,
conscient de com d’important era per a Alacant tenir universitat.
Gràcies als rectors Gil Olcina, Martín Mateo, Pedreño i Ordóñez, i als seus equips, per haver conduït
aquest projecte per bon camí, de vegades en situacions dificultoses i adverses, però amb els bons
resultats que tots podem veure actualment.
Gràcies, en fi, a totes i cadascuna de les persones que han format part de la comunitat universitària en
aquests 25 anys: professorat, personal d’administració i serveis, alumnat, familiars i amics, per confiar en
aquest enriquidor projecte.
Transcorreguts aquests 25 anys, ens enfrontem ara als nous reptes que té la nostra Universitat; entre
d’altres, preparar el futur professional dels nostres joves alumnes, transmetre’ls els coneixements però
sobretot les destreses i habilitats que marca el sistema de convergència europeu, afavorir les
competències socials i participatives al voltant del concepte de ciutadania.
L’Espai Europeu és, sens dubte, un dels reptes fonamentals per als pròxims anys. Significa, primer de tot,
transcendir l’Europa del Mercat Comú, la dels mercaders. Es tracta ara de l’Europa dels ciutadans, de la
cultura, de la ciència, el coneixement, la investigació i l’educació.
Les universitats tenen un paper fonamental en aquest procés, que es concreta en tres aspectes:
1) La investigació i el desenvolupament dels seus resultats a través de la indústria i les empreses.
2) L’educació i la formació, en particular la formació d’investigadors.
3) La contribució al desenvolupament regional i local.
En aquest repte per a Europa, basat en el coneixement i el saber, la universitat té al seu abast multitud
d’oportunitats, però també de desafiaments.
La Universitat d’Alacant està preparada per a fer front als pròxims 25 anys.
Podem encarar aquest futur amb optimisme, arribar a fer realitat les nostres fundades aspiracions al
voltant de noves instal·lacions que permeten una connexió més clara amb el teixit industrial, amb la
societat i la ciutat, que han de rebre suport per a disposar de nous espais divulgatius que milloren la
nostra oferta.
Senyores i senyors, benvolguts i benvolgudes alumnes, amigues i amics. En el nostre món globalitzat, el
coneixement i el saber són avui la base de tots els discursos per al desenvolupament i el creixement de la
nostra societat. En aquest context, la Universitat d’Alacant té un paper social determinant: donar valor al
coneixement, saber transferir-lo i continuar exercint com a fòrum de reflexió davant els nous reptes en què
la ciència i la tècnica tinguen també una faceta humana en l’economia del saber.
Voldria concloure fent una referència, en aquesta celebració, al IV centenari del Quixot que s’acosta, tot
pensant que la Universitat té alguna cosa de quixotesca quan aquest personatge diu:

«Don Quijote soy, y mi profesión, la de andante de caballería. Son mis leyes, el deshacer entuertos,
prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi
propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto y mentecato?»
Moltes gràcies.

