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Rebeu, totes i tots, la més cordial benvinguda a aquest Paraninf, 
espai històric i emblemàtic de la nostra antiga universitat 
on tenen lloc els més solemnes actes acadèmics com és la 

investidura de doctores i doctors “honoris causa”.

I en aquesta ocasió, em complau fer-ho acompanyat de la senyora 
rectora electa de la Universitat de València, professora doctora 
Maria Vicenta Mestre, qui em substituirà d’ací a poques setmanes al 
front d’aquesta històrica Universitat de València que va ser fundada 
en aquest mateix emplaçament a la fi del segle quinzè, universitat 
matriu del sistema universitari públic valencià, referent en docència 
i investigació, en transferència de coneixement, en creació cultural i 
difusió científica i, també, com estableixen el nostres Estatuts, tot un 
referent en valors.

Uns valors arrelats al nostre territori però, alhora, universals. Com 
ho és la nostra Universitat, líder a nivell europeu en recepció 
d’estudiants internacionals, destacada en els rànquings internacionals 
més rellevants, amb acords de col·laboració subscrits amb universitats 
de tots els continents. Una Universitat referent en cooperació 
internacional i en sostenibilitat. I per descomptat, referent en la 
defensa de l’educació com a servei públic, en la conservació del nostre 
patrimoni i memòria històrica, llengua i cultura.
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I com s’ha reiterat recentment, una Universitat compromesa en el valor 
de la igualtat efectiva entre dones i homes. Igualtat que demandàrem a 
aquest mateix edifici la passada setmana amb motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Dona.

Per això me n’orgulleix que hui investim com a doctora “honoris 
causa” la professora Schiebinger, qui destaca, entre altres molts mèrits, 
per la seua direcció del programa Gendered Innovations, acompanyada 
ací per la nova rectora.

Per primera vegada en vora cinc-cents vint anys, la Universitat 
de València ha elegit democràticament una professora per estar 
al capdavant d’aquesta estimada, antiga però alhora moderna, 
Universitat.

Felicitats doctora Mestre, estimada Mavi, per la vostra elecció com a 
rectora de la Universitat de València. Enhorabona!

Hui investim doctora honoris causa la professora Londa Schibinger, 
una “historiadora social, de la cultura i de la ciència”, una dona  de 
trajectòria reconeguda, catedràtica John L. Hinds d’Història de la 
Ciència de la prestigiada Universitat d’Stanford.

Una dona compromesa amb la gestió universitària, dirigint 
els estudis de postgrau del Departament d’Història d’aqueixa 
universitat i compromesa amb la seua institució i amb la societat 
com a copresidenta en els àmbits de sexe i gènere en salut pública de 
l’Stanford Center for Population Health Research. 
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La doctora Schiebinger és, a més, una rellevant investigadora que 
destaca, com he dit abans, per la direcció del programa Gendered 
Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and 
Environment, finançat per el seu govern i per la Unió Europea.
De la brillant trajectòria acadèmica d’aquesta dona, formada a les 
universitats de Nebraska i Harvard, i reconeguda amb nombrosos 
premis i guardons, ens ha fet una apassionada i exhaustiva exposició 
la doctora Capitolina Díaz, professora de Sociologia i Antropologia 
Social. 

Moltíssimes gràcies benvolguda Capitolina per la teua magnifica 
col·laboració en el transcurs d’aquesta cerimònia.

En ella hem pogut gaudir de l’apassionada i interessant lliçó magistral 
de la Dra. Schiebinger, que ens ha permès reflexionar al voltant de 
la importància del gènere en la investigació i, a més, de la important 
dimensió de la política per a millorar les recerques introduint l’anàlisi 
de gènere.

Thank you Professor Schiebinger, for your exciting and dazzling speech. 
Welcome to our academic community, which receives you with respect and 
admiration.

Permeteu-me també agrair la tasca de les professores Ester Alba i 
Pascuala Garcia i dels professors Josep Lluís Barona i Javier Chorro, 
que han format part de la comissió d’acompanyament, així com del 
vicerector Antonio Ariño, per l’apadrinament compartit de la nostra 
nova “honoris”.
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També és aquest moment per reconèixer l’important tasca que realitza 
la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, destacant el treball de 
tot el seu personal tècnic així com el de la seua actual directora i el de 
les directores precedents.

De la mateixa manera, vull agrair l’important esforç per incrementar la 
recerca dels estudis feministes desenvolupada per l’Institut Universitari 
d’Estudis de la Dona del qual estem legítimament orgullosos.

Senyores i senyors, al llarg d’aquests huit anys de rectorat hem treballat 
per recuperar la nostra memòria històrica i social.

Memòria per lluitar contra la desmemòria i per recuperar la veu de les 
dones silenciades al llarg de la història.

A aquest Paranimf, i en reconeixement a eixes precursores, entre la 
galeria de retrats del nostre passat, trobaran Olimpia Arozena, primera 
dona doctora per la Universitat de València.

I em permetran recordar també que la primera dona llicenciada en 
Dret a tota Espanya va ser Ascensión Chirivella, l’any 1922, i ho va 
ser en aquesta Universitat. Malauradament va haver d’exiliar-se, com 
tantes i tants intel·lectuals, a la fi de la Guerra Civil.

Exposicions a aquest edifici com ‘La ciutat de les dones’, ‘Diverses, 
històries de dones’, ‘Dones: territoris artístics de resistència’ i ‘Dones 
en Bioquímica’ han tractat de recuperar la memòria de tantes i tantes 
altres dones.
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I a aquest mateix Paranimf hem volgut reconèixer dones treballadores i 
lluitadores, prestigioses en els seus àmbits. 

Em permetran que les recorde: Carmen Fortes, Maria del Mar Bonet, 
Ana Lluch, Celia Amorós, Carmen Alborch, Antonia Mir, i Isabel 
Morant, guardonades amb la Medalla de la Universitat de València, i 
Seyla Benhabib, Mª Ángeles Durán, Amelia Valcárcel, Saskia Sassen, 
Mª Jesús Esteban, Jocelyn Bell i ara Londa Schiebinger, reconegudes 
amb el doctorat “honoris causa”. 

Senyores i senyors, els agraisc el seu compromís amb la igualtat efectiva 
entre homes i dones expressada d’una manera contundent el passat dia 
8 de març en la concentració davant del rectorat i en les mobilitzacions 
ciutadanes, a les quals participàrem com a universitaris i universitàries. 
Com ens hem manifestat en contra de l’assetjament sexual, de la 
violència masclista i el feminicidi. 

Dissortadament, encara queda molt a fer per lluitar contra les escletxes 
de cura, de desigualtat salarial i laboral i en l’exercici dels drets i dels 
poders.

Hem de continuar avançant en la radical transformació de la societat 
perquè les generacions venidores visquen amb orgull i dignitat el gaudi 
d’una igualtat efectiva.

I acabe ja.
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I ho faig agraint-los a totes i tots vostès que ens hagen acompanyat en 
aquesta emotiva cerimònia, per compartir els valors de la ciència i la 
cultura, impulsant així, com ens ha mostrat la nova doctora “honoris 
causa”, el valor de la igualtat efectiva, i per estimar aquesta històrica 
Universitat de València, que continuarà treballant al servei de la nostra 
ciutadania en una roda del temps que, al llarg dels segles, contribueix 
al progrés i benestar de la societat valenciana.

Moltes gràcies per la seua amable atenció.
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