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Climent destaca el paper de la Xarxa Vives com a 

projector internacional d’universitats 
 

El rector de l’UJI ha participat en l’acte de cloenda del curs acadèmic que ha 

tingut lloc a Andorra 

 

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha participat avui en l’acte de 

lliurament de la medalla d’honor a Daniel Bastida i Anthony Bonner en l’acte de 

cloenda del curs acadèmic 2016-2017 de les Universitats de la Xarxa Vives que ha tingut 

lloc a Andorra. 

 

Climent ha refermat, una 

vegada més, el compromís 

de l’UJI amb la Xarxa Vives 

d’Universitats i amb el seu 

projecte, “un projecte 

consolidat de comunitat 

interuniversitària, de serveis 

innovadors, transfronterers i 

amb vocació de projecció 

internacional de les nostres 

universitats; un projecte de referència a Europa que amb normalitat clou avui un nou curs 

acadèmic i lliura, a més a més, el seu més alt reconeixement a dos persones exemplars 

pel que fa al seu treball envers la centralitat del coneixement en la societat del segle XXI”. 

 

Com a rector de la Universitat Jaume I i com a vicepresident II de la Xarxa Vives, Vicent 

Climent ha convidat a la resta de rectors i de membres de l’estructura de govern i gestió 

de la Xarxa a continuar aprofundint en les idees de comunitat interuniversitària, de regió 

del coneixement, i de projecció conjunta al món d’un potencial comú, “amb la generositat 

suficient per part de cadascuna de les nostres universitats per a emprendre actuacions 

decisives en aquest sentit”. 

 

Per a finalitzar, ha felicitat a les dos personalitats que avui han rebut la Medalla d’Honor 

de la Xarxa Vives d’Universitats per la seua trajectòria personal: Daniel Bastida i 

Anthony Bonner. De Daniel Bastida ha destacat “la seua confiança en la universitat com 

a institució màxima de la docència i la investigació, i la seua valentia i determinació a 

l’hora de promoure-la i defensar-la com la millor eina de progrés per a un territori”. I 

d’Anthony Bonner ha assenyalat que “en la seua personalitat perviu l’esperit 

del Renaixement, un esperit que cal no perdre de vista, tot i els segles que ens separen 

del seu origen; destacar la seua actitud vers la vida i el món, com un escenari formós i 

valuós que demana ser descobert de manera permanent, joiosa i compromesa alhora”. 
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