50 anys de la Politècnica al Consell Valencià de
Cultura
Conferència del rector Mora sobre el passat i el futur de la UPV

Palau de Forcalló. València, 2 de juliol.- Amb la presència de representants
de la direcció de la UPV, de membres d’altres institucions universitàries
valencianes, de membres del Consell, del secretari general d’UGT-PV,
Ismael Sáez, de la diputada de Ciutadans, Mercedes Ventura i del director
general de CACSA, Enrique Vidal, el rector Francisco Mora ha pronunciat
en la seu del Consell Valencià de Cultura la conferència “El papel de la
Universidad Politécnica de València en la transformación social de la
Comunitat Valenciana”.
El president Grisolía, després de donar-li la benvinguda, ha cedit la paraula
a Vicente González Móstoles, president de la Comissió de Promoció Cultural
del CVC d’on va sorgir la iniciativa. El conseller ha emmarcat la conferència
en la celebració que ha volgut fer el Consell del 50 aniversari de la creació
d’esta universitat.
El rector Mora ha iniciat l’exposició recordant el Decret de creació, pel
ministre Villar Palasí, de l’Institut Politècnic Superior de València. Era el 6
de juny de 1968. I, des d’aleshores fins a hui, quan la Politècnica disposa de
tres campus (València, Alcoi i Gandia) per on han passat més de 125 mil
titulats i 70 mil alumnes estrangers, treballa en de 7 mil projectes
d’investigació i en més de 10 mil convenis amb institucions estrangeres. Tot
això amb un pressupost anual de 313 milions d’euros.
Estes són algunes de les dades que ha aportat el rector Mora d’una universitat
que, segons el rànquing de Shanghai, és la millor universitat tecnològica
d’Espanya. Líder en recursos captats, en personal, en titulacions, en
estructures acadèmiques i en producció científica. I això, segons el professor
Mora, en un entorn, el valencià, que disposa d’un teixit productiu menut,

cosa que ha obligat la Politècnica a fer un esforç d’internacionalització
encara més intens del que s’hauria vist obligada en un medi més favorable.
Quant a reptes de futur, el rector està convençut que creixerà la pressió social
sobre la universitat, que haurà d’aprofundir a fer reals uns campus vius i
dinàmics, centres de formació permanent i cursos no presencials de caràcter
massiu. Però també en la internacionalització i en les grans aliances amb
grans institucions estrangeres per a aconseguir recursos i transferències de
tecnologia que la facen sostenible. Les universitats que no facen este camí,
ha dit, “ho passaran malament i potser desapareixeran”.
I respecte a l’alumne, el rector Mora considera que, en el futur, “l’alumne
serà el gerent de la seua formació, més liberal, més líder i més adaptatiu”, i
estarà obligat a tindre una alta habilitat de maneig de les TIC. Però haurà
d’afrontar també, i amb ell la Universitat Politècnica, un compromís social i
cultural més gran amb la societat que l’envolta.
L’interessat col·loqui posterior l’ha moderat el conseller José María Lozano,
i ha intervingut, entre altres, el coordinador institucional del CSIC José Pío
Beltrán.

