Obertura del Curs Acadèmic 2004-2005
Alacant, 23 de setembre de 2004
Les exigències protocol·làries han marcat sens dubte aquesta obertura de curs. Per això vull agrair-vos a
totes i cadascuna de les persones que esteu ací la vostra presència.
En primer lloc, felicitar el professor Guillermo López Cueto per la sua lliçó magistral que, amb una
capacitat de síntesis que poques persones posseeixen, ens ha aclarit la relació tan peculiar entre la
química analítica i els Premis Nòbel.
Vull també agrair a tota la comunitat universitària, en nom propi i de l’equip que m’acompanya, la seua
comprensió i col·laboració durant aquest curs que acomiadem avui, i que, més enllà dels nostres propòsits
i per circumstàncies que tots sabem, hem hagut de fer front a alguns imprevistos.
Com a rector en funcions, vull també fer palès l’agraïment de la Universitat d’Alacant a tots els seus
creadors i actors, molts d’ells avui entre nosaltres, com Javier Cabo, a qui hem volgut agrair la seua tasca
i dedicació.
Gràcies Javier!
Un record especial per als absents, que, com Brian Hughes, van fer del seu treball un apostolat enriquidor
i exemplar.
La memòria anual ha recollit amb precisió el que hem fet durant el curs passat, i per això no en parlaré,
però sí que vull referir-me a aquest nou curs 2004/2005 que avui inaugurem, ple de noves expectatives,
il·lusions projectes i persones.
Els processos electorals futurs, així com el desenvolupament del nou Estatut, obligaran a un esforç més
gran de la nostra comunitat universitària, ja amb maduresa suficient per a fer front a aquests processos
amb èxit.
El futur Consorci per al Desenvolupament del Parc Científic d’Alacant, encara que manca de la ratificació
formal del Consell de la Generalitat, serà sens dubte una peça clau en el nostre projecte.
Quant a l’ampliació del campus, ahir mateix es va col·locar la primera pedra del baixador del ferrocarril, y
prompte començaran les obres de l’edifici de STIC.
El pla de finançament de les universitats valencianes i la nova Llei d’Universitats generen sens dubte
moltes expectatives en el terreny local.
Per tant, es necessita un consens general de la societat política i civil sobre l’aportació d’excel·lència a la
investigació en la universitat.
S’ha de garantir un finançament públic suficient que, al seu torn, permeta unes condicions democràtiques
d’accés al sistema universitari.
En l’àmbit estatal, no hi ha dubte que l’anunciada reforma parcial de la LOU en una nova etapa de diàleg
ens fa mirar el futur amb un cert optimisme. Per a convertir-se en motor de l’economia i la societat del
coneixement, competitiva, dinàmica i humana, que té l’ambició de ser, la Universitat d’Alacant pot i deu
continuar, en el transcurs dels pròxims anys, amb els seus projectes innovadors i comptar amb tots els
suports institucionals al seu abast.
Impulsar, divulgar, innovar en són, sens dubte, les claus.
Espere i desitge el millor per a aquesta, la meua Universitat, en la consecució d’aquests objectius.
Moltes gràcies.

