PARAULES DE BENVINGUDA AL NOU DOCTOR
MIGUEL A. TORRES,

Benvolgut Sr. Miguel Torres,
Sr. President del Consell Social,
Sr. Secretari general de la URV,
Dr. Joan Miquel Canals, degà de la Facultat
d’Enologia de la URV i padrí del doctorand,
Senyores i senyors claustrals,
Rectors Arola i Grau,
Distingides autoritats,
Membres de la comunitat universitària de la URV,
Senyores i senyors,
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És tot un honor i un privilegi donar la benvinguda al
nostre Claustre al Sr. Miguel Torres, i ho faig amb
molt de gust, tant a títol personal com en nom del
tots els membres de la Universitat.
Com saben, l’acte d’investidura d’un doctorat
honoris causa és el de màxima solemnitat per a la
comunitat universitària en el qual s’integren al
nostre claustre persones que s’han distingit per la
seva activitat en benefici de les arts, la cultura, les
ciències o la societat en general, i per a aquest acte
reservem també la litúrgia que ens evoca el paper
cabdal que, des de fa segles, té la institució
universitària en la societat, per al desenvolupament
de la qual preserva i fa avançar el coneixement.
És a partir d’aquest reconeixement que la Universitat
també es defineix, ja que les persones que s’hi han
integrat en un acte solemne com el d’avui expressen
al

món

quins
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nostres

referents
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d’acompliment acadèmic, artístic, cultural o en el
servei a la societat. La seva incorporació al Claustre
ens aporta, doncs, honor i també reconeixement. És
per això que, per a orgull nostre, presideixen
l’entrada a la Universitat.
El professor Joan Miquel Canals, en la seva laudatio,
ha posat de manifest tots els mèrits que fan
mereixedor el Sr. Miguel Torres de la màxima
distinció acadèmica que atorga la Universitat i que
hem pogut apreciar en la magistralis lectio amb la
qual ens ha obsequiat.
La distinció del doctorat honoris causa vol emfatitzar
valors de la nostra universitat i en aquesta ocasió n’hi
ha molts que es personifiquen en el Sr. Torres.
És un referent d’un dels sectors productius destacats
de Catalunya i actual responsable d’una de les
empreses, Cellers Torres, que amb gairebé 150 anys
d’història, ha contribuït al desenvolupament del
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nostre país creant ocupació, valor afegit i riquesa per
al territori. A més, ho ha fet incorporant altres
principis a la seva actuació que ara es troben en
l’avantguarda de la nova economia però que han
estat valors del nostre nou doctor des de fa molts
anys; em refereixo a conceptes com la qualitat,
l’emprenedoria, la internacionalització, la innovació
i la sostenibilitat.
Efectivament, Miguel Torres ha tingut una brillant
carrera professional com a enòleg al capdavant
d’una de les empreses del nostre país que més han
reeixit i que hores d’ara s’ha convertit en un referent
mundial i un orgull de la nostra societat. Del Penedès
al món. De Vilafranca al Lloar (Priorat) o a Labastida,
(La Rioja), i fins i tot a Curicó (Xile) o a Califòrnia.
Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat
de Barcelona, es va especialitzar en enologia i
viticultura i la seva contribució al desenvolupament
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del sector ha estat cabdal. Així, ha estat objecte de
nombrosos reconeixements internacionals que li han
fet destacar molts dels valors que els comentava.
També ha esdevingut un referent mundial per a la
investigació i l’anàlisi de l’afectació del canvi climàtic
sobre el sector vitivinícola i la sostenibilitat. Crec que
un resum d’aquesta visió del Sr. Torres, el podem
trobar en un article d’enguany a Journal of Wine
Economics, que es titula “Climate Change: Field
Reports from Leading” i comparteix amb altres
enòlegs acadèmics i professionals líders mundials.
L’acaba dient: “De fet, som davant d’una cruïlla de
camins sobre el nostre futur i el futur de les properes
generacions. El model de la nostra economia
mundial sembla triar massa sovint en termes de
benefici a qualsevol cost.
Avui dia, molts de nosaltres actuem tenint en
compte únicament aquesta generació actual, però
realment hauríem de començar a actuar tenint en
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compte les generacions futures. Hem d'actuar com a
individus, com a grups, com a països, però també
com a empreses.”
Tanmateix, en voldria destacar un altre aspecte: el
nomenament del Sr. Torres no és el primer honoris
de la nostra Universitat a una persona no vinculada
estrictament a l’acadèmia però sí que ho és a un
empresari. Crec que aquest fet no és menor. Com
saben, l’emprenedoria i la innovació s’han convertit
en un dels reptes del nostre país en el marc
d’aquesta economia basada en el coneixement. Així,
doncs, enfortir la col·laboració de la Universitat amb
el teixit productiu és una necessitat per al
desenvolupament econòmic i social i poder
transformar en valor i ocupació el coneixement que
proporcionem les universitats. Avui, aquest honoris
també simbolitza això. Una tasca que la URV sempre
ha tingut ben present i ha estat l’eix mestre del
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reconeixement

com

a

Campus

d’Excel·lència

Internacional Catalunya Sud.
Per la URV, l’aposta per l’enologia fou central. Des de
bon començament vam entendre que calia que
participés en l’estratègia global de la Universitat, i
per tant, que es desenvolupés també en totes les
seves missions, és a dir, la formació, la recerca i la
transferència de coneixement i de tecnologia. Així,
d’una banda, la Facultat d'Enologia sempre ha tingut
l'objectiu de formar tècnics ben preparats i científics
per produir vins d'alta qualitat. I, d’una altra,
enteníem que també era la nostra responsabilitat
potenciar el contacte amb el sector industrial per
afavorir la transferència de tecnologia. En aquest
sentit, entre altres actuacions, vam impulsar la
creació del Parc Tecnològic del Vi (VITEC), a Falset. A
més, la Facultat d’Enologia ha interpretat els canvis
que s’anaven produint de manera que ha adequat la
formació i la recerca als nous reptes socials i
7

econòmics i, alhora s’ha interrelacionat amb altres
àmbits del coneixement, com el turisme, la darrera
bona mostra del qual és la posada en funcionament
del màster Erasmus Mundus en Enoturisme,
conjuntament amb Porto i Bordeus i coordinat per la
nostra universitat. O també noves actuacions com la
recent col·laboració signada amb The Wine Business
School, situada a Vilafranca del Penedès.
Aquesta connexió entre formació d’excel·lència,
solvència investigadora internacional i realitat social
i econòmica de les comarques meridionals de
Catalunya

ha

estat,

doncs,

l'eix

bàsic

del

desenvolupament de la Universitat. Aquest conjunt
de factors són els que ens valoren els rànquings
internacionals en què la URV hi és present de forma
destacada, ja que fa poc ha aparegut en l’exclusiu
rànquing acadèmic mundial d’universitats, el
conegut com rànquing de Xangai.
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L’enologia ha estat una de les arrels que ha lligat la
URV amb el territori, sobretot gràcies al contacte
permanent amb el sector empresarial. Això ens ha
aportat molt de coneixement i ha ajudat a refermar
el nostre model d’universitat. Aquests estudis
d’enologia i viticultura de ben segur que ens han fet
diferenciar com a universitat, però en realitat els
vam crear perquè ja ens interpretàvem diferents en
aquell moment.
El que posem de manifest, doncs, en aquest acte
d’avui, just a l’inici de la celebració dels 25 anys de la
URV, és el nostre compromís amb la societat, és a dir,
amb la generació de valor per les persones, per a les
empreses i per a les ciutats i territoris.
Per tant, celebrem l’entrada al nostre Claustre d’un
referent no només del que som com a Universitat
sinó del que volem ser.
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Avui,

Sr.

Miguel

Torres,

amb

el

màxim

reconeixement dels vostres mèrits, adquiriu el
compromís de ser ambaixador de la Universitat
Rovira i Virgili, que de ben segur realitzareu amb
afecte.
Gràcies per acceptar la nostra distinció, que més que
honorar la vostra persona ens honora a nosaltres
mateixos; la vostra incorporació al Claustre prestigia
la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar
per ser dignes d’aquest prestigi.
Rebeu l’enhorabona més cordial, en nom propi i en
el de tota la comunitat universitària, que des d’avui
és també la vostra.
Moltes gràcies.
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