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LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA SIGNA QUE TE SIGNA CONVENIS: ARA AMB EL MINISTERI DE DEFENSA  
 
A data 17 d’abril d’enguany, el Gabinet de la Rectora ens comunicava que s’havia signat un conveni de col·laboració base 
entre la Universitat de València i el Ministerio de Defensa. Conveni, en el marc del qual, es podran tancar projectes de 
col·laboració específics per a l’organització conjunta de cursos de post-grau, conferències, seminaris, publicacions, 
assessorament científic i tècnic, formació de PDI, realització conjunta de projectes acadèmics, intercanvi d’alumnat en 
pràctiques, ús comú d’instal·lacions...  
 
La nostra Rectora afirma que aquest conveni pretén desenvolupar interessos comuns en temes de ‘defensa, pau i seguretat’. 
Paraules semblants foren emprades per Tinent General Gan Pampols, en nom del Ministerio de Defensa, considerant aquest 
conveni   “una oportunitat, sens dubte única, per a aprofundir en aspectes relacionats amb la pau, la seguretat i la defensa”. 

Aquesta fita esdevingué al Convent de Sant Domènec, seu de la Caserna General d'Alta Disponibilitat –CGTAD- (recomanem 
el visionat de les fotos de l’event al portal UVNOTICIES) 
 
Sembla ser que l’elecció del lloc no ha estat ‘casual’. De fet, en el Boletin de Tierra del Ministerio de Defensa la notícia de la 
signatura del conveni s’encapçalava així “El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad – CGTAD- colaborará 
estrechamente con la Universidad de Valencia” (portal de l’exèrcit).  
 
I què és això del CGTAD amb qui anem a col·laborar ‘estretament’? Aquesta Caserna General, entre altres tasques, forma 
part de les forces d’intervenció ràpida de l’OTAN. Amb aquestes paraules ens ho expliquen a la seua web oficial: 

“También materializa el compromiso que España tiene con la OTAN, a través del Cuartel General de Cuerpo de Ejército de 
Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica […]  donde una gran parte de los hombres y mujeres de este Cuartel General 
trabajan codo a codo con personal aliado de diferentes naciones” 
 
I si seguim navegant un poc més a dita web oficial, a l’apartat d’activitats que destaquen ens trobem la darrera activitat 
introduïda, del 2018, que ens la detallen així: 

“Del 20 al 28 de mayo se realiza la fase de ejecución del ejercicio VALIANT LYNX 18, el mayor y más importante compromiso 
del Ejército de Tierra con la OTAN durante el presente año, organizado y liderado desde el campo de maniobras de Chinchilla 
por el Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP en sus siglas en inglés).  
En este ejercicio despliegan 5000 militares principalmente en los campos de maniobras de Chinchilla (Albacete) y San 
Gregorio (Zaragoza), y se desarrolla en dos fases, una CPX asistida por ordenador, y otra fase LIVEX con despliegue real de 
fuerzas desplegando en San Gregorio la Brigada Guadarrama XII de la División San Marcial, con carros de combate Leopard 
2E y vehículos Pizarro, junto con helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y aviones de combate 
del Ejército del Aire, todas ellas dirigidas desde Chinchilla por el HQ NRDC-ESP.” 
 
Per a ‘blanquejar’ aquest conveni, per part de la Universitat de València, en l’acte de signatura estigueren presents Javier de 
Lucas i Consuelo Ramón, Director de l’Institut de Drets Humans i Coordinadora del Programa de Doctorat en Drets Humans, 
Democràcia i Justícia Internacional respectivament. 
 
Sra. Rectora: quins són eixos ‘interessos compartits’ que tenim a un ent con el CGTAD? 
Aquest conveni signat amb el Ministerio de Defensa està en la línia dels que ja té signats amb altres universitats públiques 
així com amb altres institucions educatives, amb el ferm propòsit de fer propera la cultura militar i les forces armades a la 
ciutadania. Però, al nostre parer, Els valors que transmeten les institucions militars, l’obediència, la disciplina, el patriarcat, 
l’androcentrisme i especialment el recurs a la violència com a mètode per a la resolució dels conflictes, contradiuen els valors 
de pau i diàleg que han de regir la nostra universitat i la societat en general, i que apareixen contemplats als propis estatuts 
de la Universitat de València. 
 
Desmilitaritzar l’educació per a desmilitaritzar la societat és el camí. 
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