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Els titulats formats durant més de quaranta anys a la 

Universitat Politècnica de València han contribuït al 

desenvolupament i al progrés de la societat i són un 

patrimoni i un actiu de gran valor. Com ja és tradició en 

altres parts del món des de fa molts anys, la Universitat 

Politècnica de València va prendre el passat mes de 

desembre la decisió estratègica d’impulsar un servei de la 

mateixa universitat: l’oficina Alumni UPV, com han fet en 

els últims anys unes altres universitats, com ara les de 

Sevilla, Alacant, Pompeu Fabra i Huelva, entre d’altres. I 

l’hem fet plenament convençuts de la pertinència de reforçar  

aquesta estreta i directa relació que hi ha d’haver amb els 

seus titulats per tal de continuar avançant cap a la millora i 

el compliment dels seus objectius al servei de la societat. 

Per a la UPV les relacions amb els antics alumnes i el 

suport mutu són tan importants que considerem que no 

s’han de delegar en cap altra entitat, sinó que hem 

d’assumir-les directament, amb independència que hi haja o 

no associacions privades.  

 

No ha d’utilitzar ningú el nom de la UPV sense el seu 

consentiment, ni posar en qüestió que la UPV decidisca 

prestar directament serveis als seus antics alumnes i 

sol·licitar-ne el suport per a difondre el prestigi i els valors 

d’aquesta universitat per tot el món. Això, al contrari, és 

objecte de reconeixement de tots els que formem aquesta 

comunitat universitària. 

 

El moment per a posar en marxa la iniciativa és 

especialment propici per diverses raons confluents, des de 

pròpiament universitàries fins a unes altres de contextuals. 

Entre les primeres, cal assenyalar la necessitat d’afavorir el 

vincle amb els titulats en la nova etapa que s’obri amb la 

implantació de les titulacions del Pla Bolonya i els processos 

Los titulados formados durante más de cuarenta años en la 

Universitat Politècnica de València han contribuido al 

desarrollo y al progreso de la sociedad y son un patrimonio 

y un activo de gran valor. Como ya es tradición en otras 

partes del mundo desde hace muchos años, la Universitat 

Politècnica de València tomó el pasado mes de diciembre la 

decisión estratégica de impulsar un servicio de la propia 

universidad: la oficina Alumni UPV, como han hecho en los 

últimos años otras universidades como las de Sevilla, 

Alicante, Pompeu Fabra y Huelva entre otras. Y lo hemos 

hecho plenamente convencidos de la pertinencia de reforzar 

esa estrecha y directa relación que debe existir con sus 

titulados con el fin seguir avanzando hacia la mejora y el 

cumplimiento de sus objetivos al servicio de la sociedad. 

Para la UPV las relaciones con los antiguos alumnos y el 

apoyo mutuo son tan importantes que consideramos que no 

deben delegarse en ninguna otra entidad, sino que 

debemos asumirlas directamente, con independencia de 

que existan o no asociaciones privadas.  

 

Nadie debe utilizar el nombre de la UPV sin su 

consentimiento, ni poner en cuestión que la UPV decida 

prestar directamente servicios a sus antiguos alumnos y 

solicitar su apoyo para difundir el prestigio y los valores de 

esta universidad por todo el mundo. Esto, al contrario, es 

objeto de reconocimiento de todos los que formamos esta 

comunidad universitaria. 

 

El momento para poner en marcha la iniciativa es especialmente 

propicio por varias razones confluentes, desde propiamente 

universitarias hasta otras  contextuales. Entre las primeras, cabe 

señalarse la necesidad de favorecer el vínculo con los titulados en 

la nueva etapa que se abre con la implantación de las titulaciones 

del Plan Bolonia y los procesos periódicos de evaluación para 
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periòdics d’avaluació per a mantenir l’acreditació dels graus, 

màsters i doctorats adaptats a l’Espai Europeu d’Educació 

Superior. També, d’acord amb les conclusions derivades 

del Pla Estratègic UPV 2007-2014 i del més recent Pla de 

Reputació, calia emprendre un replantejament profund de 

l’important paper a complir pels titulats com a vector 

fonamental de relació entre la societat i la universitat. 

 

Entre les segones, la profunda crisi en què ens trobem 

sotmesos ens obliguen no solament a optimar els recursos 

de què disposem, sinó també a generar nous instruments 

que afermen i amplien la nostra presència als nostres 

entorns (autonòmic, nacional i internacional). 

 

En aquest marc general, esbossat succintament, sorgeix 

Alumni UPV, que pren com a model de relació amb els 

nostres titulats el model d’uns altres casos d’èxit que són 

referents en l’àmbit nacional (Universitat de Navarra) o 

internacional (Harvard). L’objectiu primordial d’Alumni UPV 

és promoure i mantenir vincles dinàmics i permanents entre 

la Universitat Politècnica de València i els antics alumnes 

que, després d’haver cursat estudis a les seues aules, 

desitgen continuar participant en les seues activitats i 

contribuir-ne activament al desenvolupament i la projecció 

social, així com amb aquelles altres persones i entitats que 

confien en el projecte de futur cap a l’excel·lència de la 

nostra Universitat i hi donen suport. 

 

La Universitat Politècnica de València està convençuda que 

actua conforme a dret dins de les competències atribuïdes 

al rector i a la legitimitat que li confereix la seua elecció 

democràtica. La resolució del conveni no posa en qüestió 

l’existència o no de l’Associació d’Antics Alumnes, sinó que 

té l’objectiu de prestar directament els serveis als antics 

alumnes. Per si això fóra poc, cal deixar constància que el 

mantener la acreditación de los Grados, Másteres y Doctorados 

adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior. 

También, en consonancia con las conclusiones derivadas del Plan 

Estratégico UPV 2007-2014 y del más reciente Plan de 

Reputación, había que acometer un profundo replanteamiento del 

importante papel a desempeñar por los titulados como 

fundamental vector de relación entre la sociedad y la universidad. 

 

Entre las segundas, la profunda crisis en la que estamos 

sumidos nos obligan no solo a optimizar los recursos de los 

que disponemos, sino también a generar nuevos 

instrumentos que afiancen y amplíen nuestra presencia en 

nuestros entornos (autonómico, nacional e internacional). 

 

Es en este marco general, sucintamente esbozado, en el 

que  surge Alumni UPV, tomando como modelo de relación 

con nuestros titulados el modelo de otros casos de éxito que 

son referentes a nivel nacional (Universidad de Navarra) o 

internacional (Harvard). El objetivo primordial de Alumni 

UPV es promover y mantener vínculos dinámicos y 

permanentes entre la Universitat Politècnica de València y 

los antiguos alumnos que, tras haber cursado estudios en 

sus aulas, desean seguir participando en sus actividades y 

contribuir activamente a su desarrollo y proyección social, 

así como con aquellas otras personas y entidades que 

confían y apoyan el proyecto de futuro hacia la excelencia 

de nuestra Universidad. 

 

La Universitat Politècnica de València está convencida de que 

actúa conforme a derecho dentro de las competencias atribuidas 

al Rector y  a la legitimidad que le confiere su elección 

democrática. La resolución del convenio no pone en cuestión la 

existencia o no de la Asociación de Antiguos Alumnos, sino que 

tiene el objetivo de prestar directamente los servicios a los 

antiguos alumnos. Por si esto fuera poco, hay que dejar 
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nou Reglament per a la Creació i Regulació del 

Funcionament d’Alumni UPV va ser aprovat pel Consell de 

Govern el passat 23 de juny de 2011, amb el suport 

unànime de tots els seus membres. 

 

Atès el grau de confusió que hi ha respecte a la relació  

entre la Universitat Politècnica de València i l’Associació 

d’Antics Alumnes UPV, convé aclarir que aquesta 

associació és una entitat privada, aliena a la Universitat 

Politècnica de València, i moguda pels seus propis 

interessos. És cert que en fer ús de l’acrònim UPV en la 

seua denominació incitava (i incita) a pensar que era (i és) 

part de la Universitat Politècnica de València i que tots els 

seus serveis en gaudeixen del prestigi i suport. En aquest 

sentit, la Universitat Politècnica de València només es pot 

responsabilitzar dels serveis que ha oferit en virtut del 

conveni que hi ha fins al passat dia 30 de juny de 2011, 

segons la resolució del rector –sense perjudici del 

sotmetiment a revisió judicial i a la mesura cautelar 

determinada pel jutjat, recorreguda en aquest moment, com 

poden ser les instal·lacions esportives, la biblioteca, el 

correu electrònic, o les acreditacions (carnets). Uns altres 

serveis prestats per l’Associació d’Antics Alumnes UPV 

(com ara la gestió econòmica de les quotes d’associats o 

els serveis d’ocupació i formació) no gaudeixen del 

coneixement complet ni de la supervisió de cap òrgan de la 

Universitat Politècnica de València i, per tant, no ha de ser 

usat el nostre nom al costat d’aquests. És més, en el cas 

dels serveis d’ocupació la seua activitat, al marge del servei 

propi de la universitat, el que fa és generar confusió entre 

empreses i alumnes, ja que es fa creure als usuaris que 

estan utilitzant un servei públic universitari quan és un 

servei d’una entitat privada. Aquest és un altre motiu de pes 

pel qual la Universitat Politècnica de València ha decidit 

crear un servei per a relacionar-se amb els seus titulats que 

constancia de que el nuevo Reglamento para la Creación y 

Regulación del Funcionamiento de Alumni UPV fue aprobado 

por el Consejo de Gobierno el pasado 23 de junio de 2011, con 

el respaldo unánime de todos sus miembros. 

 

Dado el grado de confusión existente respecto a la relación  

entre la Universitat Politècnica de València y la Asociación 

de Antiguos Alumnos UPV, conviene aclarar que esta 

asociación es una entidad privada, ajena a la Universitat 

Politècnica de València, y movida por sus propios intereses. 

Es cierto que al hacer uso del acrónimo UPV en su 

denominación incitaba (e incita) a pensar que era (y es) parte 

de la Universitat Politècnica de València y que todos sus  

servicios gozan del prestigio y respaldo de la misma. En este 

sentido, la Universitat Politècnica de València sólo se puede 

responsabilizar de aquellos servicios que ha venido 

ofreciendo en virtud del convenio existente hasta el pasado 

día 30 de junio de 2011, según Resolución del Rector –sin 

perjuicio de su sometimiento a revisión judicial y a la medida 

cautelar determinada por el Juzgado, recurrida en este 

momento, como pueden ser las instalaciones deportivas, la 

biblioteca, el correo electrónico, o las acreditaciones (carnés). 

Otros servicios prestados por la Asociación de Antiguos 

Alumnos UPV (como la gestión económica de las cuotas de 

asociados, o los servicios de empleo y formación) no gozan 

del conocimiento completo ni de la supervisión de ningún 

órgano de la Universitat Politècnica de València y no debe 

por tanto ser usado nuestro nombre junto a ellos. Es más, en 

el caso de los servicios de empleo su actividad, al margen del 

servicio propio de la universidad, lo que hace es generar 

confusión entre empresas y alumnos, pues a los usuarios se 

les hace creer que están utilizando un servicio público 

universitario cuando es un servicio de una entidad privada. 

Éste es otro motivo de peso por el que la Universitat 

Politècnica de València ha decidido crear un servicio para 
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siga 100% UPV. 

 

Per a finalitzar, la Universitat Politècnica de València vol 

destacar que, com a institució pública que és, procura servir 

amb la màxima eficàcia i contribuir de la millor manera 

possible al progrés d’aquesta societat de què formem part. 

L’objectiu últim dels gestors responsables d’aquest nou 

servei que s’inicia amb el nom Alumni UPV és aconseguir 

el major retorn social, i aprofitar els recursos ja existents, 

crear sinergies entre les diferents serveis de què disposa,  

de tal manera que redunde en benefici dels titulats de la 

Universitat Politècnica de València. 

València, 20 de juliol de 2011 

relacionarse con sus titulados que sea 100% UPV. 

 

Para finalizar, la Universitat Politècnica de València quiere 

destacar que como institución pública que es, procura servir 

con la máxima eficacia y contribuir del mejor modo posible al 

progreso de esa sociedad de la que formamos parte. El 

objetivo último de los gestores responsables de este nuevo 

servicio que se inicia con el nombre Alumni UPV, es conseguir 

el mayor retorno social, aprovechando los  recursos ya 

existentes, creando sinergias entre los diferentes servicios de 

los que dispone,  de tal modo que redunde en beneficio de los 

titulados de la Universitat Politècnica de València. 

Valencia, a 20 de julio de 2011 

 


