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Vicent Martínez: 'La universitat ha de 
recuperar la iniciativa en els projectes de 
canvi social' 
Entrevista al candidat a rector a la Universitat de València 

'La universitat ha de recuperar la influència social i la il·lusió.' Aquest és el missatge 
que transmet pràcticament en cada resposta Vicent Martínez, candidat a rector per a la 
Universitat de València a les eleccions del 20 de febrer. Explica que veu amb tristesa 
com els estudiants, els professors i el personal de la universitat perden de mica en mica 
la motivació. I això fereix de gravetat la universitat, en un context de crisi especialment 
difícil, en què els governs premien com més va més, 'i de manera terrible', la universitat 
privada. 'Cal ser enginyosos en la cerca de recursos propis --diu-- i saber dirigir els 
recursos que tenim cap a allò que siga prioritari.' És una crítica estudiada però no gens 
dissimulada a l'actual equip de rectorat, del qual diu i repeteix que són amics i 
comparteixen bona part d'objectius. 

'Coaching' per als investigadors, assessorament per als estudiants, formació per a 
l'autoempleament'... Són alguns dels conceptes que formen part del seu programa 
d'aquest matemàtic de cinquanta-quatre anys que ha dedicat la major part de la seva 
carrera a l'univers i l'astronomia, amb estades a Suïssa, França, Holanda, Dinamarca, 
Itàlia i el Regne Unit, amb reconegut èxit acadèmic. La seva tesi doctoral va guanyar el 
Premi Eduard Fontserè de l’Institut d’Estudis Catalans en 1990. En aquesta entrevista, 
parla del seu projecte, del paper de la universitat en la societat, del qual diu que 
d'augmentar per recuperar la figura de referent social i la influència històrica de la 
institució, de la promoció de la llengua i, sobretot, de com recuperar aquesta il·lusió 
perduda. 

(…) 

—Quin pla teniu per a la promoció de la llengua? 

—Aquest és un punt al qual vull donar un pes específic. És un lluita contínua i no 
podem abandonar-la. Si arribem al rectorat farem d'això un objectiu prioritari. Ha estat 
sempre present i forma part de l'ADN de la universitat, fins i tot de l'equip actual, però 
sí que cal intensificar, per exemple, l'activitat amb la Xarxa Lluís Vives. 

 


