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Després d’una intensa i fructífera setmana, arribem al final de la trenta-setena edició de la 

Universitat d’Estiu de Gandia. Una edició que sota el lema Viratge a la Sostenibilitat s’ha 

interrogat sobre el propi concepte de sostenibilitat i la seua recepció per la comunitat 

internacional a través del marc de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) que la integren. Una Universitat d’Estiu que ha 

examinat en perspectiva crítica i donant molta importància a la mirada feminista si el marc 

dels ODS és l’adequat per a fer front a la crisi climàtica, social i sanitària que vivim. 

 

Per primera vegada en la seua història hem volgut que la Universitat d’Estiu fora gratuïta, 

contribuint així a la democratització del coneixement i materialitzant la vocació de servei 

públic de la Universitat de València. A més a més, l'edició d'enguany ha hagut de ser 

virtual. La situació d'emergència sanitària ha precipitat, de manera forçada i urgent, una 

transició digital que, tot i que ja era tècnicament factible, no ens decidíem a adoptar des 

de la majoria d'entitats acadèmiques i administratives. Aquest any no hem tingut més 

remei que digitalitzar-nos. I, malgrat els problemes tècnics que haurem de resoldre, he de 

dir que aquesta transició digital forçada és el millor que li podia haver passat a la 

Universitat d'Estiu de Gandia.  

 

En primer lloc perquè, conseqüentment amb el tema i el lema d'enguany, la digitalització 

ens ha permès fer una universitat més sostenible que mai. Ens ha permès expandir a 

nivell mundial la qualitat dels i les ponents i portar a conferenciants d’altres països, 

esdevenint així un espai realment internacional. Hem comptat amb la presència, ni més ni 

menys, de Vandana Shiva en la conferència inaugural. Una presència que difícilment 

haguera estat justificable des del punt de vista mediambiental que la pròpia Vandana 

Shiva defensa d'haver-se hagut de desplaçar en un avió fins a València. El mateix pot dir-

se de Sherilyn MacGregor que va poder realitzar la seua intervenció des de Manchester, 

sense comprometre els principis de sostenibilitat dels quals parla. I el mateix puc dir de la 

resta de ponents que han pogut donar les seues xarrades des de les seues cases al llarg i 

ample de la geografia espanyola. La digitalització ens ha permès augmentar l'excel·lència 

dels i les nostres ponents i conferenciants però, a més a més, ens ha permès fer-ho 

millorant els criteris de sostenibilitat.  

 



També és important parlar de l'audiència. Sense pràcticament temps per a la difusió, a 

penes tres setmanes, i sent una experiència pilot a la qual el públic tradicional no estava 

acostumat, hem superat les 1300 inscripcions. Enguany la Universitat d'Estiu de Gandia 

ha estat seguida des de diverses parts del món; hem vist connexions des d'Índia, Brasil, 

Colòmbia, Panamà, Alemanya o Anglaterra, entre d‘altres països, i per descomptat de tots 

i cadascun dels racons de l'estat espanyol i del territori valencià. Per tant, també en el cas 

de l’audiència, hem augmentat la nostra capacitat d'abast amb criteris de sostenibilitat. 

 

En la present edició la Universitat d'Estiu ha entrat dins de les cases de centenars de 

persones. Nombrosos testimonis ens arriben de com per a moltes famílies i grups 

d’estudiants o amigues i amics, aquesta setmana la televisió ha estat bona part del dia 

retransmetent la Universitat d'Estiu. Cada una d'eixes 1300 inscripcions ha pogut ser 

aprofitada per més d'una persona; de vegades inclús per grups d'amics o famílies 

senceres que s'han assegut tranquil·lament de manera segura i sostenible a mirar en el 

saló de casa la Universitat d'Estiu. L’ experiència de la digitalització ens ha ensenyat que 

podem convertir l'acadèmia, la universitat, en un mitjà, o millor dit en un «mass media», i 

que és possible obrir-se un lloc en eixe espai de l'esfera pública que fins ara ha estat 

dominat pels grans poders que avui i sempre han acaparat els mitjans de comunicació.  

 

Finalment, però no per això menys important, la digitalització ens ha permès el registre de 

totes les sessions. Cap paraula, cap imatge s’ha esvaït. Avui s'inaugura un arxiu que tant 

de bò arribe a ser secular, que contindrà totes i cadascuna de les intervencions, tant dels i 

les ponents com de les persones que han participat amb les seues preguntes. Un arxiu 

que enriquirà al Centre Internacional de Gandia i a la comunitat universitària en general, 

amb el qual podran muntar-se documentals, programes, vídeos i altres artefactes 

culturals. Un arxiu al servei de la universitat i de la ciutadania per a complir amb el nostre 

compromís de divulgació científica i humanística degudament contrastada.  

 

Però, el millor de tot, és que res d'açò compromet l'anhelada presencialitat, anhelada per 

tots i totes més que mai en aquests temps de pandèmia. A totes ens agrada el contacte 

físic, les classes presencials, els rogles, els cafès amb els nostres admirats i admirades 

conferenciants, les preguntes cara a cara, la dimensió humana que la pantalla 

bidimensional mai podrà suplir. Açò ha sigut només un assaig, un test d’estrès si es vol, 

en aquesta situació extrema provocada per la covid. Però ens ha servit per a posar-nos 



les piles i ens ha ajudat a veure les possibilitats que la tecnologia digital ens posava sobre 

la taula.  

 

La Universitat d'Estiu ha d’aspirar a ser presencial. Mai renunciarem a això. Però després 

d’aquesta experiència tampoc volem renunciar als avantatges que ofereixen el registre i la 

difusió digital que ens possibiliten les noves tecnologies. Un model híbrid que ja podem 

albirar serà sens dubte el que adoptem en successives edicions. Un model que ens 

permetrà traure màxima rendibilitat tant a la tecnologia com al contacte humà, eixe 

contacte que tant hem trobat a faltar aquest any extraordinari que, per cert, encara no ha 

acabat. 
 

A nivell tècnic hem contat amb el valuosíssim i tranquil·litzador suport dels companys i 

companyes de UVComunicació, de la Unitat Web Màrqueting, el Taller d’Audiovisuals i el 

Servei d’Informàtica de la Universitat de València, amb qui ens hem vist feliçment 

impel·lides a treballar. Sense elles i ells aquesta universitat no haguera estat possible, 

almenys no de la manera en què l’hem feta. Estaré sempre agraïda a la contingència que 

ens ha regalat l'oportunitat de conèixer millor el seu treball, del qual hem aprés moltes 

lliçons per al futur.  

 

També ens ha donat el seu inestimable suport el personal de la Fundació General de la 

Universitat de València i el seu gerent, Cristòbal Suria. Vull aprofitar l’ocasió per agrair 

públicament a la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, la confiança 

que ha mostrat dipositar en mi en encomanar-me la gestió del Centre Internacional de 

Gandia en plena  crisi sanitària. I al Vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge 

Hermosilla, agraïsc l’encert en elegir el tema de la Universitat d’Estiu d’enguany, ODS i 

Agenda 2030, abans que jo m’incorporara a aquest projecte, perquè és un tema al que he 

dedicat la meua trajectòria docent i investigadora i perquè és una qüestió en la que estic 

molt implicada. Gràcies Jorge per haver encertat, per haver-me donat autonomia per 

concretar el lema i per confiar en mi en la tasca de definir els continguts i incorporar les 

perspectives i mirades que han estat presents enguany. 

 

També done les gràcies a l’Ajuntament de Gandia, a la seua alcaldessa, Diana Morant, 

regidores i regidors i personal tècnic, pel seu suport i entusiasme, malgrat les incerteses 

de la conjuntura, i per obrir-nos un any mes la Casa de la Marquesa on hem pogut fer dos 



concerts, i enguany també, per primera vegada, l’icònic Palau Ducal dels Borja, des d’on 

realitzarem l’acte d’inauguració. 

 

I, molt especialment, vull agrair a l’equip tècnic del Centre Internacional de Gandia el seu 

entusiasme per aquest projecte, la seua dedicació i la seua versatilitat. Han hagut de 

reinventar-se i aprendre per a tirar endavant aquesta Universitat d’Estiu virtual, igual que 

jo mateixa. Han hagut fet de fer de tot. I ho han fet amb molt bon criteri i saber fer. De fet, 

ha sigut un procés d’aprenentatge col.lectiu, del qual han participat els i les assistents des 

de les seues cases, els i les ponents i nosaltres des d’ací, des del Centre Internacional de 

Gandia. 

 

Ara ens resta fer balanç i traure conclusions per a veure com podem seguir avançant pel 

camí que hem encetat. La Universitat d’Estiu ha virat i ho ha fet rumb a la sostenibilitat i 

rumb a la democratització del coneixement i la cultura. I aquest és el camí pel qual anem 

a transitar en el futur. Moltes gràcies.  

 


