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La locució llatina honoris causa significa per causa d’honor. Reunint-nos en aquest acte per a nomenar Eric Maskin doctor ho-
noris causa, la Universitat d’Alacant reconeix la seua extraordinària contribució no sols a l’acadèmia i a l’economia, sinó també 

el profund sentit social de les seues recerques.

Vull remarcar, especialment, la seua vinculació amb la Comunitat Valenciana. Fruit d’aquesta implicació personal i laboral amb la 

societat i amb la promoció de la ciència, Eric Maskin és un dels Premis Nobel que forma part del jurat dels Premis Rei Jaume 

I, des de fa ja tretze anys.

Thank you, Eric, for your involvement with the Valencian Community. Your participation as a jury in the Rei Jaume I Awards 
raises the prestige of these scientific awards.
És complex intentar resumir en tan poc temps la figura del professor Maskin, que ha sigut Premi Nobel d’Economia i mestre d’un 

extraordinari grup d’economistes, entre els quals hi ha els Premis Nobel de 2014, Jean Tirole, i de 2019 Abhijit Banerjee. 

Eric Stark Maskin va nàixer a Nova York el 12 de desembre de 1950 en una família amb un intens interès per la música (sa mare 

era pianista i son pare, metge, tocava el violí). Va créixer a Alpine, un poble xicotet a les ribes del riu Hudson, just davant de Yonkers. 

Es va graduar a la Universitat Harvard amb especialitat en Matemàtiques i més tard va obtenir un doctorat en Matemàtiques 

Aplicades (essencialment economia matemàtica) sota la direcció de Kenneth Arrow (Premi Nobel d’Economia 1972). Allí va 

compartir aula amb altres destacats economistes com Roger Myerson (amb qui va compartir el Premi Nobel el 2007) i el 

malaguanyat Jean-Jacques Laffont.

Ha sigut visitant assidu de la Universitat de Cambridge, on va interaccionar amb Frank Hahn, Partha Dasgupta, i amb Peter 

Hammond. Tots ells professors del meu director de tesi, Luis Corchón, al qual dec haver-me transmès tot aquest saber que ell 

havia adquirit amb els grans i el plaer de conèixer un gran mestre com Eric. 

Més tard va fer classes en el MIT, on sovint va compartir taula amb Paul Samuelson, Robert Solow i Franco Modigliani (tots ells 

Premis Nobel). 

Va ser catedràtic a Harvard i a l’Institut d’Estudis Avançats a Princeton (on va viure a la casa que havia pertangut a Albert 

Einstein), i a Harvard una altra vegada.

Gran mestre d’economistes, ha expandit les eines analítiques que ens va donar la ment meravellosa de John Nash a situacions 

dinàmiques, d’informació incompleta i a situacions estratègiques amb discontinuïtats i ha dut a terme una decisiva contribució 

a la teoria del disseny de mecanismes que és la que el va portar a la consecució del premi Nobel.

Aquesta teoria ha produït tres branques de gran impacte pràctic. El disseny de subhastes, el de mecanismes d’aparellament i el 



d’assignació d’aliments per als necessitats. Respecte del primer, n’hi ha prou amb dir que la subhasta de l’espectre radioelèctric 

l’any 2000 a Alemanya va aportar a les arques d’aquell govern quasi 51.000 milions d’euros (a més del Premi Nobel a Milgrom 

i Wilson el 2020). El segon (que també va procurar el Premi Nobel del 2012 a Alvin Roth i Lloyd Shapley) s’usa en molts 

països per a assignar estudiants a escoles, donants a recetptors d’òrgans i interns a hospitals). L’últim té el màxim exponent en 

la reforma del funcionament del Feeding America, organització sense ànim de lucre que té com a finalitat distribuir aliments 

entre els necessitats. El disseny de mecanismes va permetre reformar el funcionament de l’organització per a eliminar el desa-

profitament del menjar donat per restaurants i supermercats i assegurar que els aliments arriben realment a qui els necessita. 

En aquesta laudatio m’agradaria destacar, tanmateix, la seua implicació política en la reforma dels sistemes de votació perquè 

juntament amb els exemples anteriors , mostra la preocupació social de la investigació, que, més enllà dels despatxos, pot con-

tribuir decisivament a resoldre problemes socials peremptoris, mitjançant la perspectiva de la ciència.

Erik Maskin ha sigut un dels investigadors que ha defensat amb més implicació la iniciativa de votació per ordre de preferència 

(Ranking-Choice Voting, RCV).

La votació per ordre de preferència és un sistema de votació en què els votants poden classificar diversos candidats en ordre 

de preferència. Si un candidat està classificat en primer lloc per una majoria, aquest candidat guanya. Si ningú guanya per 

majoria, s’elimina el candidat que es classifica en primer lloc amb menys freqüència. Els votants als quals se’ls havia eliminat 

la primera opció acumulen el vot instantàniament en la seua segona opció. El procés es repeteix fins que resten dos candidats, 

i el candidat amb una majoria guanya. 

Als EUA, aquest sistema es va establir a Maine el 2018, amb l’anomenada Pregunta 5, i va ser aprovat mitjançant un referèndum, de 

manera que es va convertir en el primer estat que utilitzava la votació per ordre de preferència per a les seues eleccions federals.

Aquesta iniciativa es va intentar implantar en les eleccions generals de Massachusetts de 2020, encara que finalment no va 

prosperar per un escàs marge.

Si s’haguera aprovat, Massachusetts hauria esdevingut el segon estat a adoptar la votació per ordre de preferència per a càrrecs 

estatals i federals.

Els arguments que va defensar Maskin per a la instauració de la votació per ordre de preferència són, entre d’altres, que no 

obri la porta a guanyadors no desitjats o marginals.

En paraules seues: 

Voting is complicated, and Arrow’s theorem assures us that no voting system is perfect, but I concluded by making a modest 

contribution to the RCV initiative in Massachusetts, since RCV reduces the problems caused when multiple similar candidates 

split the vote in our current system of plurality voting.

Però el professor Maskin sempre va més enllà, i en la seua xarrada a la Columbia University el 2021 ja va apuntar que el 

Ranking-Choice Voting no està totalment lliure d’aquests problemes de divisió del vot i va proposar una petita modificació que 

garantia un guanyador per majoria si es donava aquesta majoria.



No em vull estendre més en aquests detalls, però sí que voldria apuntar uns quants impactes de l’ús de Ranking-Choice Voting. 

En els llocs en què s’ha introduït, el percentatge de dones, persones de color, i dones de color que es presenten a un càrrec 

electe local augmenta en comparació amb els llocs que no van adoptar el Ranking-ChoiceVoting. 

Sovint, la percepció social de la recerca i de la ciència fa creure a la ciutadania que viuen apartades de la realitat, especialment 

en àrees no sanitàries, en què els efectes positius de la recerca són més difícils de percebre.

No obstant això, el treball de l’Eric Maskin ens demostra que la recerca que desenvolupem des de les universitats no està aïllada 

de la societat, sinó que naix d’ella i pretén millorar-la des del pensament, el treball i el rigor científic.

Soc professora universitària i investigadora, però actualment, com sabeu, ocupe un lloc de responsabilitat política, amb compe-

tències en Universitats i Recerca.

Aquesta experiència m’ha fet reflexionar molt sobre el paper de la ciència en la política i m’ha portat a assentar la meua 

convicció de la importància d’aquesta implicació de la ciència amb la societat.

Les persones que ocupem llocs de responsabilitat política hem d’escoltar els nostres científics per a millorar les nostres polítiques 

i, per tant, millorar la nostra societat.

I want to thank you for your generosity bringing new idees to the political arena. Great scientists always anticipate changes 

that help societies progress. 

En la part personal, tinc una gran impressió de dos records que vaig poder compartir amb ell. 

El primer va ser que vaig tenir el plaer de visitar-lo a l’Institut d’Estudis Avançats a Princeton, el 2010, on passe un dels mesos 

de recerca més agradables que recorde, en un ambient acadèmic molt inspirador i interdisciplinari.

Anys després, després d’un viatge a Madrid, vam poder visitar Toledo i Segòvia.

Recorde les nostres converses sobre les criptomonedes, llavors un fenomen incipient.

M’impressiona que llavors ja es mostrara com un visionari respecte d’aquest tema, en aquests moments de gran actualitat, precisa-

ment per les febleses que ell ja havia assenyalat i per la capacitat d’anticipar-se i saber què podria funcionar, què no i per què.

Aleshores ja va veure que les criptomonedes eren potencialment problemàtiques perquè poden interferir amb les polítiques dels 

bancs centrals, ampliant l’oferta monetària, quan aquests bancs la volen reduir, i afegeixen inestabilitat al sistema, ja que el seu 

valor és impredictible i està subjecte a moltíssima volatilitat. 

Finalment, vull destacar la seua humilitat. Només els veritablement grans són capaços d’escoltar, d’inspirar i de ser mentors 

dels joves amb qui es creuen en la seua activitat docent i investigadora. En vam tenir una mostra quan ens va visitar ací, a la 

Universitat d’Alacant, el 2019, on va conversar llargament amb els nostres estudiants. Unes fotografies a vegades valen més que 

mil paraules, i acabe la meua intervenció amb elles. 

THANK YOU VERY MUCH ERIC FOR ALL YOUR CONTRIBUTIONS TO THE UNDERSTANDING OF THIS DIFFICULT BUT FASCINATING 

SUBJECT, ECONOMICS.

«Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota consideració i 



encaridament que s’atorgue i es conferisca al Dr. Eric Maskin el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat 

d’Alacant.»

Moltes gràcies



Discurs pronunciat pel
Sr. Eric Maskin
amb motiu de la seua investidura
com a doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant

DI
SC
UR

S



És per a mi un privilegi ser investit doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant. Moltes gràcies per aquest gran honor.
Voldria aprofitar aquesta ocasió per a parlar-los una mica d’un tema al qual he dedicat bona part de la meua carrera: el disseny 

de mecanismes. En poques paraules, el disseny de mecanismes és com l’enginyeria de la teoria econòmica. En economia, la major 

part del temps analitzem les institucions econòmiques existents i intentem predir els resultats a què donaran lloc. També podem 

fixar-nos en resultats anteriors i intentar entendre per què s’havien produït. Aquesta és la que es coneix com a part positiva 
o predictiva de la teoria econòmica i té importància en aquest camp. Personalment, però, el que més interessa –i en el que 

se centra el mecanisme de dissenys– és just el procés invers: començar pels resultats. És a dir, primer identifiquem els resultats 

o objectius que volem aconseguir i, a partir d’ací, retrocedim i reflexionem sobre quines institucions, quins mecanismes o quins 

procediments es podrien dissenyar per a arribar a aquests objectius. Aquesta és la part normativa o prescriptiva de l’economia. 

Té menys pes que la positiva, però és la meua favorita.

Com que tot això és molt abstracte, ho concretaré una mica més. Els pose un exemple que ha tingut una importància crucial 

per al món modern: el problema de l’atribució de freqüències de l’espectre radioelèctric a les empreses de telecomunicacions. Fa 

aproximadament trenta anys, molts governs de tot el món es van adonar que ja no tenia sentit que mantingueren el monopoli 

de l’espectre radioelèctric disponible per a la radiodifusió. Era més eficient que, en lloc d’això, hi haguera àmplies bandes de 

freqüència controlades per empreses de telecomunicacions, ja que així es podria estendre l’ús de telèfons mòbils, televisió per 

satèl·lit i la resta de miracles moderns que avui veiem com una cosa natural. En conseqüència, molts governs, també els dels 

Estats Units i Espanya, van decidir transferir bona part de l’espectre radioelèctric del sector públic al privat. Gràcies a aquestes 

transferències es va produir una revolució en el món de la informació i la comunicació. Per a entendre l’èxit d’aquestes trans-

ferències, els posaré un exemple senzill.

Imaginem que hi ha un govern que vol transferir el dret d’ús d’una determinada banda de ràdiofreqüències a una de les em-

preses de telecomunicacions que hi mostren interès. El dret d’ús d’aquestes freqüències es denomina llicència. Suposem ara que, 

d’entre les candidates, el govern vol concedir la llicència a l’empresa que considere que aquesta llicència té més valor, ja que 

és l’empresa que, amb més probabilitat, generarà un benefici més elevat per a la societat. Com aconsegueix el govern aquest 

resultat? Partim de la base que desconeix el valor que cadascuna de les empreses dona a la llicència. Així doncs, com pot saber 

quina és l’empresa per a la qual la llicència val més?

El mecanisme més senzill seria que el govern preguntara a cada empresa quin valor dona a la llicència i que la concedira 

a aquella que hi donara un valor més alt. No obstant això, és fàcil deduir que aquest mecanisme no serà molt efectiu. Cada 
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empresa s’adonarà que, si exagera el valor de la llicència, serà més probable que li la concedisquen, de manera que totes 

les empreses exageraran i el govern no tindrà ni idea de quina és la que realment hi dona més valor. Per tant, necessita un 

mecanisme més sofisticat.

Una altra opció seria que el govern fera que les empreses licitaren per la llicència. En la licitació, cada empresa indicaria quant 

està disposada a pagar per la llicència. Llavors, el govern la concediria a l’empresa que haguera oferit la licitació més elevada, 

i l’empresa guanyadora n’abonaria l’import.

Aquest mecanisme alternatiu és més bo que el primer, perquè les empreses ja no exageraran. Si per a la meua empresa la 

llicència té un valor de deu milions d’euros, no faré una licitació de dotze milions; el motiu és que, si els oferira i guanyara, 

hauria de pagar dotze milions, una quantitat que seria excessiva. Així doncs, les empreses no exageraran si són elles les que 

han d’abonar el preu que oferisquen. Ara bé, aquest mecanisme tampoc funciona, perquè presenta el problema contrari: ara les 

empreses tenen un incentiu per a licitar per menys del valor que consideren que té la llicència. Per què? Imaginem que la meua 

empresa creu que la llicència val deu milions d’euros. Si la meua licitació és de deu milions i guanye, aconseguiré un contracte 

que val deu milions d’euros; però com que he de pagar aquests deu milions, no obtindré beneficis. M’hauria convingut més 

quedar-me a casa i no molestar-me a participar en el mecanisme. La conseqüència és que no faré una licitació de deu milions 

d’euros, sinó d’una quantitat inferior; per exemple, de vuit milions. Potser és més improbable que guanye, però, si ho faig així, 

m’emportaré un benefici. D’aquesta manera, veiem que totes les empreses licitaran per menys del que creuen que val la llicència, 

i, en aquest cas, continuarem sense garanties que guanye l’empresa per a la qual la llicència valga més. 

Arribats en aquest punt, es deuen preguntar si hi ha algun mecanisme que ens servisca. Amb el primer, les empreses exageren el 

valor de la llicència; amb el segon, les licitacions són massa baixes. Hi ha cap mecanisme que incentive les empreses candidates 

a licitar just pel valor que consideren que té la llicència?

Doncs bé, la resposta és afirmativa. La solució és molt senzilla i, alhora, molt enginyosa, com sol passar amb el disseny de 

mecanismes. Per posar un exemple: suposem que totes les empreses han de licitar per la llicència. Com en els casos anteriors, 

se l’emportarà el millor postor. La diferència és que, en lloc de pagar l’import de l’oferta realitzada per l’empresa guanyadora, 

haurà d’abonar el de la segona major oferta. Això és el que es coneix com a mecanisme del segon preu: la llicència es concedeix 

al millor postor, però aquest sols paga el segon major preu oferit.

Posem per cas que hi ha tres candidates. La licitació de la primera és de deu milions; la de la segona, de vuit milions, i la de 

la tercera, de cinc milions. La guanyadora serà la que va fer la licitació de deu milions, ja que aquesta és l’oferta més elevada, 

però només haurà de pagar vuit milions, la segona més alta.

Considere que, amb el mecanisme del segon preu, les empreses licitaran pel valor exacte que donen a la llicència, ni superior ni 

inferior. No licitaran per menys perquè, de totes maneres, no pagaran l’import que oferisquenn, sinó el segon més alt. És a dir, si 

per a mi la llicència té un valor de deu milions i la meua oferta és de 8,5 milions, no pagaré 8,5 milions en cas de guanyar; 

si la segona major licitació és de vuit milions, això és el que pagaré. Baixant la meua licitació fins als 8,5 milions, no reduiré 



gens ni mica l’import que he de pagar i, fins i tot, podria acabar perdent la llicència. Per exemple, si la meua licitació és de 8,5 

milions, perdré si la d’una altra empresa és de nou milions. Si la meua licitació no és de 8,5 milions sinó de deu, exactament 

el que al meu entendre val la llicència, superaré la licitació de nou milions i guanyaré. A més, m’emportaré un benefici d’un 

milió d’euros, la diferència entre els deu milions i els nou que he de pagar. La conclusió és que, amb el mecanisme del segon 

preu, les empreses mai ixen guanyant si liciten per menys del que creuen que val la llicència. Si la seua licitació és massa baixa, 

potser acaben planyent-se per haver perdut una llicència de la qual podrien haver obtingut un bon benefici. És evident que no 

licitaran per menys del valor que creuen que té la llicència. 

Tampoc faran licitacions excessivament altes. Vegem-ho: per a mi la llicència continua valent deu milions, però exagere i presente 

una oferta de dotze. Amb això, em podria beneficiar? Bé, si la meua oferta és de dotze milions i la d’una altra empresa és 

d’onze, jo guanye, però hauré de pagar onze milions; una quantitat excessiva, perquè per a mi la llicència només val deu mi-

lions. Si exagere, m’arrisque a pagar un valor superior al que crec que té la llicència. En definitiva, no em convé que la meua 

licitació siga ni massa alta ni massa baixa: serà exactament de deu milions, el preu que considere que val la llicència. Si totes 

les empreses actuen amb aquesta lògica, la que realitze la major licitació serà, en efecte, aquella per a la qual la llicència valga 

més, de manera que l’empresa adequada obtindrà la llicència. Fi del problema.

L’atribució de freqüències de l’espectre radioelèctric no és més que una de les moltíssimes qüestions per a les quals el disseny 

de mecanismes pot contribuir a trobar una solució. Sempre que hàgem de prendre una decisió en l’àmbit públic i ens manque 

informació fonamental sobre el valor que els ciutadans donen a cadascuna de les opcions disponibles, el disseny de mecanismes 

ens pot servir d’ajuda. En aquesta línia, tenim el gran desafiament del canvi climàtic: sabem que hem de reduir de manera 

dràstica les emissions de diòxid de carboni si volem aturar el calfament global, però no sabem en quina mesura està disposat 

cada país del món a contribuir a aquest objectiu. Per dissort, encara no tenim un mecanisme per a resoldre el problema del 

canvi climàtic, però estic convençut que la solució arribarà i que l’aportació del disseny de mecanismes serà molt significativa. 

Gràcies



Discurs de benvinguda al  professor
Eric Maskin
al Claustre de Doctors de la 
Universitat d’Alacant, per part de la
rectora de la UA,
Amparo Navarro Faure
en la cerimònia d’investidura
del 8 de juny de 2022
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Siguen les meues primeres paraules per a agrair-los a tots vostès la seua presència en un acte en què coincideix la solemne 

clausura del curs acadèmic amb dos fets joiosos per a la Universitat d’Alacant: la investidura de seixanta-quatre nous/ves doc-

tors/es i la solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Eric Maskin. Iniciaré, per tant, la meua intervenció 

amb una calorosa felicitació als/a les nous/ves doctors/es i al nostre nou doctor honoris causa, al qual em permetreu que em 

referisca en primer lloc.

El meu agraïment, també, i la meua felicitació a la padrina del nou doctor, la professora Carmen Bevià, professora de Fonaments 

de l’Anàlisi Econòmica i secretària autonòmica d’Universitats per la seua magnífica laudatio carregada d’emoció i de coneixement 

de la vida i obra del nostre honoris. També, la meua enhorabona al Departament de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica per 

l’oportunitat de la proposta d’investir doctor honoris causa el professor Eric Maskin, confirmada per unanimitat pel Claustre de 

la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i pel Consell de Govern de la Universitat d’Alacant.

Dr. Maskin, my congratulations on behalf of the University of Alacant, which I represent, for your excellent academic, professional 

and research career, for your contributions to the Economy, society and democracy, for your close relations with our University 

and, of course, for your extraordinary speech. Receive our warm welcome to our University. From now on, the University of 

Alacant will be jour university for ever.

(Dr. Maskin, les meues felicitacions de part de la Universitat d’Alacant, a la qual represente, per la seua excel·lent trajectòria 

acadèmica, professional i investigadora, per les seues contribucions a l’economia, societat i democràcia, per la seua pròxima 

relació amb la nostra universitat i, per descomptat, pel seu extraordinari discurs. Reba la nostra calorosa benvinguda de la nostra 

universitat. Des d’ara, la Universitat d’Alacant serà per sempre la seua universitat.)

La carta de presentació del Dr. Maskin com a catedràtic de la Universitat Harvard, una de les millors universitats del món, i com 

a premi Nobel d’economia, seria suficient perquè ens sentírem summament honrats d’incorporar-lo al nostre Claustre, però al 

meu entendre, eixos dos mèrits són només el resultat d’una llarga trajectòria acadèmica i investigadora que, com ens ha ressaltat 

la professora Bevià, ha estat al servei del bé comú i de la societat. L’economia és una ciència social tot i en els seus aspectes 

més quantitatius i matemàtics, i per això ha permès el Dr. Maskin desenvolupar investigacions que han donat lloc a aportacions 

molt rellevants per al foment de la igualtat i de la democràcia. Especialment exemplificadores han sigut les seues eines per a 

l’assignació d’aliments a persones necessitades o el seu model de votació per ordre de preferència (Ranking-Choice Voting, RCV) 

que ha llançat com a resultat en els estats en què s’ha implantat una major participació de les minories.

M’agradaria ara, Dr. Maskin, explicar-li el que és un doctor honoris causa per a la Universitat d’Alacant. En la Universitat en la 
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qual creem, l’èxit no es valora en benefici econòmic, ni tan sols en l’impacte numèric d’una plataforma tecnològica, es valora 

en excel·lència acadèmica i en aportacions investigadores que ens ajuden a conèixer el món i la societat que ens envolta. Els 

honoris representen els valors de bondat, solidaritat i servei públic que només homes i dones com vostè representen. Si avui 

utilitzàrem el vot de preferència, vostè seria la nostra primera opció.

I ara em dirigiré als/a les nous/ves i joves doctors/es que avui, per primera vegada, heu rebut els atributs que a partir d’ara 

identificaran el vostre rang acadèmic: el birret, que, com ha dit la secretària general, representa la distinció i la protecció en la 

millora de la ciència; els guants blancs, símbol de la fortalesa i dignitat amb la qual s’han de conservar les vostres mans, i la 

medalla doctoral, símbol de la vostra incorporació al Claustre de doctors i doctores de la Universitat d’Alacant.

Enhorabona, és un orgull poder presidir aquest acte i acompanyar-vos, com a rectora, en un moment tan important en les 

vostres vides.

Aquesta és una celebració que té un important significat per al món acadèmic, ja que aconseguir el grau de doctor és el màxim 

títol acadèmic que les universitats podem atorgar.

El grau de doctor/a s’aconsegueix, no fa falta que us ho explique massa, després d’un llarg procés de maduració acadèmica amb 

una formació específica i una primera i imprescindible incursió en la investigació que culmina amb la defensa de la tesi doctoral.

Tots i totes vosaltres heu passat per eixa àrdua però apassionant tasca i per això mereixíeu aquesta celebració, aquesta posada 

de llarg que és la investidura com a doctors i doctores per la Universitat d’Alacant.

Sabeu que etimològicament la paraula doctor defineix la persona que genera coneixement, el mestre, el professor… una paraula 

que en els nostres dies implica el reconeixement de les atribucions docents i investigadores per a l’educació superior.

Implica la materialització d’una vocació que rares vegades sorgeix en l’adolescència o la primera joventut. Són vocacions que 

naixen i es desenvolupen en la seua màxima esplendor durant l’etapa universitària, quan es decideix consagrar la vida professional 

a l’estudi, la ciència i el magisteri en el sentit més ampli dels termes.

Finalment, vull fer referència al curs que avui acaba amb aquest acte. Ha sigut el curs de la presencialitat, de la desitjada 

normalitat, que ens ha permès tornar a la universitat que som i que volíem. De totes les qüestions que ens han succeït i que 

de segur que en l’obertura de curs donarà complit compte la secretària general, no puc deixar de fer referència a l’autorització 

del grau en Medicina per a la Universitat d’Alacant.

El grau en Medicina és un grau més per a la Universitat d’Alacant, encara que ens alegrem de no tenir un grau de menys. La 

formació superior que ofereix una universitat després d’haver obtingut tots els informes favorables acadèmics, tècnics i polítics 

no són de ningú, són de tota la societat, siga quina siga la ciutat d’origen. La Universitat oferirà noves possibilitats de formació 

i contribuirà amb professionals qualificats, en aquest cas per al sistema sanitari, com ho fa des de fa més de quaranta anys en 

altres camps. Compartim des de fa anys títols, projectes, grups d’investigació i infraestructures amb altres universitats veïnes i 

llunyanes, nacionals i internacionals. La fortalesa del sistema universitari valencià va créixer i va augmentar la qualitat perquè 

som més, no perquè som menys. Així continuarà sent i eixe és el camí que cal seguir: les sinergies, la col·laboració, l’assistència 



mútua, el treball conjunt per a escometre els nous reptes de la universitat en tots els camps. En les coses bones es comparteix, 

en les coses dolentes es lluita junts, eixe és l’esperit universitari que ens ha de guiar en el treball que assumim amb respon-

sabilitat i amb il·lusió.

Finalment, em dirigiré a la nova consellera, la professora de la Universitat d’Alacant Josefina Bueno. La nostra més sincera 

felicitació, companya, consellera, en nom de la Universitat d’Alacant. T’agraïm la teua presència en aquest entranyable acte i et 

desitgem els majors èxits en la responsabilitat que emprens. Saps que comptaràs amb la lleial col·laboració de la Universitat 

d’Alacant per a tot allò que redunde en la millora del nostre sistema universitari valencià.

Vull acabar aquest discurs com vaig començar, a tots i a totes i també als vostres padrins i a les vostres padrines que us han 

acompanyat en aquest camí, reiterar-vos la meua felicitació, la meua més sincera enhorabona i el meu agraïment per compartir 

aquest assoliment amb la vostra Universitat. La meua més sincera enhorabona de nou, Dr. Maskin, la faig extensiva als seus 

familiars i amics i a tota la Universitat d’Alacant per poder comptar amb vostè entre els nostres més il·lustres doctors.

Moltes gràcies i feliç final de curs!
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