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Benvingudes i benvinguts al Paranimf de la Universitat de València, a l’emblemàtic edifici
de La Nau, seu històrica de la Universitat de València.
Permeteu-me que inicie la meua intervenció donant les gràcies i l'enhorabona
a totes les persones que hui reben un reconeixement institucional a la seua dedicació
professional a aquesta institució.
Una dedicació que no sols és professional, sinó que també és personal, en la mesura en que
la vostra implicació ha contribuït a construir el present i dissenyar el futur d’aquesta
institució.
Gràcies pel vostre compromís i lligams amb aquesta Universitat que ha contribuït al
progrés i desenvolupament de la societat valenciana al llarg dels segles.
Eixe progrés de la ciència, que, com ha assenyalat en la seua intervenció el nostre nou
honoris, i cite textualment, ‘no està barallat amb la tradició’.
Una tradició i cerimonial preservats per no oblidar els nostres arrels com a universitat
d’origen baix medieval i renaixentista, fundada pels Jurats de la Ciutat de València, pel
poder civil, per tal d’enfortir el saber dels ciutadans i ciutadanes i garantir una ciutat millor
formada que avançara per la sendera dels nous temps.
En eixa tasca hi treballaren generacions de valencians i valencianes, persones que han
contribuït a la formació de generacions que han ocupat les més rellevants posicions en els
àmbits científics, professionals i polítics.
Hui reconeixem en aquest Solemne Acte Acadèmic, la contribució de totes les persones
que han prestat servei a la Universitat de València i que han finalitzat la seua activitat
professional.
A totes i tots vosaltres us vull agrair la vostra dedicació i, com he assenyalat abans, la vostra
implicació personal.
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Moltes gràcies i esteu ben segurs que aquesta continua essent la vostra Universitat, la vostra
alma mater, i que deixeu a casa vostra molts amics i amigues, a més de companys i
companyes, que us recordaran per sempre més.
Amics i amigues, companys i companyes, que han dedicat molts anys a fer realitat el somni
que un dia va ser la Universitat de València.
Una Universitat que els Jurats de la ciutat volien que estigués entre les més destacades del
seu temps i que hui, tot i les incerteses econòmiques i financeres dels temps estem vivint,
d’aquesta profunda crisi econòmica, financera i fiscal de fondes implicacions socials,
continua essent una entre les millors universitats europees en els rànquings internacionals, i
continua essent líder en recepció d’estudiants internacionals.
Hui reconeixem l’experiència universitària: la dedicació al llarg d’un ample període vital en
qualsevol dels àmbits d’activitat.
Persones que han complit quaranta anys de serveis a la nostra Universitat.
Al llarg de les darreres quatres dècades, la Universitat ha experimentat un gran canvi.
Un canvi en la seua manera d’organitzar-se i auto-governar-se, canvis en els estudis i en les
polítiques de recerca, canvis en les polítiques culturals, que ens han permès reprendre la
memòria col·lectiva i recordar els nostres arrels i cultura pròpia, canvis d’obertura al món
que ens han convertit en una institució cosmopolita i globalitzada, canvis en la incorporació
de noves tecnologies que ens permeten parlar d’una universitat digital, i canvis en les
infraestructures.
Sapientia edificavit, espais per a complir les més antigues de les funcions de les universitats:
l'ensenyament superior i la cerca del coneixement formant noves generacions de
professionals qualificats i ciutadania amb pensament crític i capacitat de desenvolupar-se en
un món creixement complex.
Els que hui heu rebut el reconeixement a l’experiència universitària heu fet possibles eixos
canvis.
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Heu estat protagonistes dels canvis.
Sou per tant els artífex de la Universitat del present que es projecta cap al futur, al cor
d’una societat avançada, articulada en el marc d’un model social europeu: creixement
intel·ligent, sostenible, i inclusiu.
En aquest sentit hui també hem reconegut la llarga/dilatada trajectòria investigadora de les
nostres científiques i científics.
Persones que han aconseguit el sisè sexenni investigador.
Com a mínim trenta-sis anys d’investigació reconeguda i acreditada.
Una àmplia experiència en una trajectòria de compromís amb la investigació.
Una investigació que contribueix a donar resposta, des de les qüestions més bàsiques que
formen part de les incerteses dels humans en els seus orígens com a éssers vius fins a la
seua organització social, des de les qüestions més complexes de la tecnologia fins a
l’organització de les molècules, des de les normes i estructures de la societat fins la
distribució dels seus recursos, des de les formes de comunicar-se fins les creacions
artístiques, des de la seua salut física fins la seua salut mental.
Una recerca que ens permet situar-nos com a institució de referència en l’àmbit
internacional per la qualitat de la nostra producció científica.
Rebeu per tant el reconeixement i agraïment institucionals per la vostra contribució al
progrés de la ciència i la cultura.
Pas ara a felicitar al nostre nou doctor honoris causa.
La trajectòria del professor Eduard Vieta, que combina l’exercici de la professió mèdica en
l’àmbit de la Psiquiatria junt a una intensa activitat investigadora i docent, ha estat
esplèndidament presentada pel Dr. Rafael Tabarés en una laudatio que ha acomplit
esplèndidament la seua funció de presentació, davant de la comunitat universitària, dels
destacats i rellevants mèrits que fan al Dr. Vieta mereixedor d’aquesta distinció acadèmica,
la més elevada de les que confereix la Universitat.
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Vull agrair al professor Tabarés la seua laudatio i també als padrins i membres de la comissió
d’acompanyament, professors de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de
València, una de les facultats fundacionals de la nostra Universitat i un centre de destacada
activitat docent i de recerca que treballa colze a colze amb els i les professionals del sistema
sanitari públic, constituint conjuntament, com bé coneixen ambdues conselleries, un dels
millors sistemes de salut per la qualitat de l'assistència i de la recerca traslacional i clínica,
àmpliament reconegudes a nivell estatal i internacional.
En la seua magnífica lectio, el Dr. Vieta ha destacat diverses qüestions que són claus per al
futur de la ciència: d’una banda les diferents dimensions de creixement professional i
d’investigació en els àmbits de l’especialització, de la tecnificació i de la personalització que
es requereix conforme s’eixampla la base de coneixement.
En definitiva, contribuir a millorar el benestar de la nostra societat.

En eixe sentit sorgeixen, com assenyalava el professor Vieta,
dilemes ètics que ens han de fer reflexionar com a societat, com és el cas, entre uns altres,
de l'accés als medicaments en els països en desenvolupament.
La nostra és una universitat compromesa que es troba en les primeres posicions en
cooperació. Perquè contribuir al progrés i al desenvolupament humà i material i dels pobles
es troba als Estatus de la Universitat de València, acordats per la comunitat universitària.
Contribuir al progrés en un context de recursos escassos. L’assignació de recursos en
l’àmbit de la salut ha estat assenyalat pel Dr. Vieta com un dels reptes per als pròxims anys.
Però ens trobem en un moment de recursos escassos i de polítiques de consolidació fiscal
que ens han conduit a l’emigració del talent a joves promeses del nostre sistema d’I+D+i i
que han enterbolit el futur de línies d’investigació punteres.
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Acabe aquest discurs amb la reivindicació expressada pels nostres òrgans de govern d’un
canvi d’aquestes polítiques i l’articulació d’un pacte per l’educació que abaste tots els nivells
educatius, així com una política científica i d’investigació que ens permeta assolir noves
fites en la recerca que suporten un nou vector de creixement.
No voldria que aquestes darreres paraules, que són una demanda d’aquesta comunitat
universitària als poders legislatiu i executiu, ens allunyaren del dia de goig que hui celebrem.
Un dia de festa acadèmica, en la mesura en què investim un nou doctor ‘honoris causa’, i
d’agraïment envers totes les persones que han dedicat a fer de la Universitat de València
una institució de referència internacional.
Que continuem totes i tots defensant els valors d’una universitat com la nostra: pública i de
qualitat, valenciana i internacionalitzada, compromesa i solidària.
Moltes gràcies per la seua amable atenció.
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