Discurs del Rector de la Universitat de
València en el Solemne Acte d’Investidura
com a Doctora ‘Honoris Causa’ de la
Prof. Dra. Maria Jesús Esteban per la
Universitat de València

València, 17 de maig de 2017

Senyores i senyors,
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envingudes i benvinguts a la Universitat de València, la
històrica universitat valenciana que, des de 1499, ha impartit
docència i generat coneixement ininterrompudament
fins l’actualitat. Docència impartida i generació i transferència de
coneixement cap a la societat en espais emblemàtics com aquest
Paranimf, que ja en 1660 va ser descrit com un espai singular de
prestigi acadèmic.
Des d’aquest edifici, aquesta ‘casa d’estudis’, s’inicià l’expansió,
planificada ja a principis del segle XX, de la Universitat de València.
Una expansió urbana que ha contribuït a configurar la ciutat
contemporània i que ha deixat com a llegat un important patrimoni
arquitectònic que la Universitat ha preservat i rehabilitat per posarlo al servei dels usos universitaris però també de la ciutadania, que
gaudeix de nombroses activitats en uns espais singulars.
Un dels edificis que conformaren eixa primera ampliació universitària
més enllà dels llindars d’aquests murs va ser la construcció de la
Facultat de Ciències, en l’aleshores passeig de València a la Mar, hui
avinguda de Blasco Ibáñez.
En aquella històrica Facultat de Ciències, a les seccions de Ciències
Químiques i Ciències Físiques, s’uní l’any 1966 la secció de Ciències
Matemàtiques.
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Ara fa gairebé quatre dècades l’Ordre Ministerial del dinou de
setembre de 1977 autoritzà la creació de la Facultat de Ciències de
la Universitat de València en quatre Facultats: Ciències Químiques,
Ciències Físiques, Ciències Matemàtiques i Ciències Biològiques.
Aquests centres s’ubicaren al Campus de Burjassot, que va esdevenir
l’expansió de la Universitat de València en la segona meitat del passat
segle, alhora que l’ampliació del nombre d’estudiants en aquestes
titulacions que tenien una notable trajectòria al si de la nostra
Universitat.
Una trajectòria, la de la matemàtica en la nostra Universitat, que
podem rastrejar en la història amb la publicació l’any 1566 del tractat
d’aritmètica de Jeroni Muñoz professor d’aquesta casa, així com el
‘Compendio mathematico’, publicat a València entre 1707 i 1715,
amb diferents reedicions al llarg del segle XVIII, obra de Tomás
Vicente Tosca y Mascó, qui va ser vicerector d’aquesta Universitat.
Amb aquest passat digníssim, la Facultat de Ciències Matemàtiques ha
celebrat, al llarg del darrer any, el mig segle de la implantació formal
dels estudis de matemàtiques a la Universitat de València.
Senyor degà de la Facultat, professor Joan Monterde, rebeu de tota
la nostra comunitat universitària la més afectuosa de les felicitacions
per aquest aniversari i per la trajectòria del vostre centre, del qual ens
sentim legítimament orgullosos.
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En aquest context de celebració dels cinquanta anys de la Facultat de
Ciències Matemàtiques hem celebrat hui la investidura de la professora
doctora Maria Jesús Esteban com a doctora ‘honoris causa’ per la
nostra Universitat, en atenció als rellevants mèrits que atresora i que
farceixen el seu currículum d’una dimensió internacional.
Com bé ha assenyalat la professora doctora Olga Gil Medrano en
la seua magnífica laudatio, i cite textualment, ‘el currículum de la
nova doctora honoris causa és un clar exemple de l’agitada vida d’una
investigadora científica de prestigi’.
Moltíssimes gràcies professoral Gil Medrano, molt estimada Olga,
per la teua tasca en aquest solemne acte acadèmic. Una tipologia
d’aquestes que ben bé coneixes per la teua trajectòria universitària de
gestió, que aprofite ara per reconèixer i per agrair, especialment en
l’àmbit de la internacionalització de la nostra Universitat.
Agraïsc també a la professora Rosa Donat la tasca d’apadrinament
en aquest acte i la seua implicació en el desenvolupament d’aquesta
cerimònia.
Una cerimònia que ens enllaça amb la tradició universitària que ens
precedeix i que, amb tota la solemnitat, ens servei per reconèixer el
talent i la contribució a l’arbre de la ciència, per emprar la metàfora de
l’erudit Ramon Llull.
Agraïment que estenc als directors dels departaments de
Matemàtiques, Anàlisi Matemàtica i Estadística i Investigació
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Operativa, professors doctors Rafael López, Antonio Galbis i José
Manuel Belenguer, per la seua participació en aquest acte, integrant
la comissió d’acompanyament junt al professor Tomás Chacón de la
Universidad de Sevilla. Muchas gracias doctor Chacón por acompañarnos
en este acte, y por participar de su ceremonial.
Un cerimonial que ens entronca amb els noms que amb lletres d’or
omplin el frontal d’aquest Paranimf, que envolten el seu claustre però,
sobre tot que es materialitzen en un compromís amb la ciència i la
societat. En el progrés del coneixement per a construir societats més
lliures, avançades i desenvolupades.
Compromís científic que ha d’unir-se, necessàriament, a altres
responsabilitats pròpies de l’ésser universitari que són, junt a la
docència i la recerca, la transferència de coneixement, la divulgació de
la ciència, la generació cultural i la gestió universitària.
Em permetran que destaque de la nostra nova ‘honoris’, la doctora
Maria Jesús Esteban, que és una investigadora prestigiosa que,
a més, està compromesa en la difusió científica, en la gestió i en
l’estructuració de la ciència a nivell internacional, particularment
des de la presidència del The International Council for Industrial and
Applied Mathematics.
Professora Maria Jesús Esteban, la Universitat de València se honra
de incorporarla a su claustro de doctores y doctoras ‘honoris causa’,
reconocimiento académico que se une a los que ha recibido en atención
a su destacada actividad científica. Le doy la más fraternal de las
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bienvenidas a esta histórica universidad, pública, valenciana pero
internacionalitzada, abierta al saber y al mundo global en que vivimos,
que busca proyectar sus resultados para contribuir al progreso de la ciencia,
del saber y de la sociedad.
Una societat que va crear aquesta Universitat des de fa més de cinc
segles i que ha treballat ininterrompudament per contribuir al seu
desenvolupament, renovant solemnement en cada acte acadèmic, el
nostre compromís amb el futur de la nostra societat.
Moltes gràcies per la seua atenció i per la seua amable assistència a
aquest acte.
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