
Senyor Rector Magnífic i membres de l’equip rectoral, 

Senyora presidenta i membres del Consell Social, 

Autoritats, premiats d’aquesta edició, companys, familiars i amics, 

 

Bona vesprada, 

 

En nom del professorat guardonat en aquesta edició, volem començar per agrair a la 

Universitat Politècnica de València, i especialment al Consell Social, per tan honorable guardó, 

que és un motiu d’alegria enorme i un orgull per a tots nosaltres, per a les nostres famílies, i 

també per als nostres alumnes. 

 

Així és que volem agrair sincerament, des del cor, el fet de tenir el suport de la comunitat 

propera i dels nostres companys, ja que en temps tan complicats com els actuals, on no 

sempre l’esforç és reconegut, i en els quals la tasca del professor té un reconeixement social 

que dista molt dels valors d’antany, és un al·licient per a seguir en la senda de l’excel·lència en 

l’exercici de la nostra professió. 

 

Us podem assegurar que aquest guardó representa un punt d’inflexió a nivell personal i 

professional ja que, sens dubte, es tracta d’un honor que ens posa una responsabilitat al 

damunt. Ara més que mai, haurem d’estar compromesos no solament amb la nostra universitat 

i el nostre alumnat, esforçant-nos per mantenir els més alts nivells d’excel·lència, sinó també 

amb la nostra societat i el nostre entorn. 

 

Donarem el millor de nosaltres mateixos per a avançar en la bona direcció, per una universitat 

decisiva per a l’èxit industrial, científic i tecnològic de la societat; per una universitat que 

promoga un desenvolupament just i sostenible; per una universitat solidària, inclusiva i 

participativa que ature la desigualtat i afronte els reptes socials. Per una universitat que siga un 

referent. 

 

Sentim que aquesta universitat no està tan lluny, sinó que ja fa temps que avancem en aquesta 

direcció. Volem deixar constància del nostre més sincer compromís per a no desviar-nos 

d’aquest camí. 

 

Considerem que les claus per a aconseguir-ho no són un secret per a ningú. Com a docents, 

sabem que la nostra dedicació, la nostra passió i els nostres valors són, a més dels 

coneixements, els elements clau de què disposem per a motivar i il·lusionar els nostres 

estudiants. D’aquesta manera, ells podran construir el seu propi camí, exercint com a 

catalitzadors d’un progrés social, tecnològic i ètic que gradualment ens vaja acostant al futur 

que tots somiem. La nostra recompensa, l’èxit dels nostres estudiants. 

 

Però una societat millor es recolza, entre altres pilars, en una universitat millor, i per això també 

tenim somnis per a la Universitat Politècnica de València, que sentim molt nostra. 

 

Somiem una universitat on puguem dedicar més temps a l’intercanvi d’idees i coneixements 

amb els nostres alumnes, que donen lloc a discussions fructíferes, nous projectes i iniciatives. 

 



Somiem una universitat més fascinant i reconeguda, capaç d’atraure alumnes de tots els 

racons del món. 

 

Somiem una universitat que continue ajudant els alumnes a assolir les seues metes. Que no 

els ho impedisquen ni les condicions econòmiques, ni familiars, ni geogràfiques ni personals. 

Que ells mateixos siguen l’únic límit que tinguen. 

 

Somiem una universitat que continue en l’elit mundial i sense donar l’esquena a la societat en 

què vivim, ni a altres realitats, com correspon a una universitat pública, de qualitat i 

compromesa. 

 

Acabem felicitant sincerament els altres guardonats d’aquesta edició, i agraïm al Consell Social 

l’honor que ens ha correspost. 

 

Com a resum d’aquest discurs, volíem destacar tres idees que defineixen la nostra manera 

d’entendre la docència: 

 

Promovem la cultura de l’esforç, i animem els alumnes que seguisquen aquesta cultura en les 

seues vides. 

 

Defensem la idea que tant la societat com la universitat les vam crear entre tots, i hem de 

treballar per a aconseguir la millor universitat possible, perquè això farà que en el futur tinguem 

la millor societat possible. 

 

Sabem que si avui ens han concedit aquest premi és pels nostres alumnes, perquè ells 

suposen el repte que ens estimula a millorar dia a dia. 

 

Finalment, no somiem un futur, somiem un present que estem construint en aquest moment. 

 

Moltes gràcies! 
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