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Acabem de celebrar un acte solemne convocat per investir el Dr. Vinton Cerf com 
a doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili, acte que ha consistit en 
una reunió extraordinària del Claustre Universitari, oberta a tota la comunitat i a 
tots els ciutadans i ciutadanes que hi han volgut assistir. És una vella tradició 
universitària que, ultra servir per reconèixer els mèrits d’un personatge rellevant 
amb la concessió de la màxima distinció que concedeix la Universitat, ens permet 
incorporar el Dr. Cerf a la nostra comunitat universitària i comptar a partir d’ara 
amb ell com un membre més de la Universitat Rovira i Virgili. 
 
A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la benvinguda al nostre Claustre 
al Dr. Vinton Cerf i ho faig ben a gust, tant a títol personal com en nom de tots els 
membres de la universitat, especialment del Departament de Pedagogia, de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, de l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria i del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, que van 
ser els qui van tenir la iniciativa de conferir-li la màxima distinció acadèmica que 
atorga la Universitat. 

No em pertoca reproduir la laudatio pronunciada pel padrí, el Dr. Manel 
Sanromà, ni comentar la magistralis lectio [compte: s’ha de pronunciar 
‘maguistralis’, és a dir, pronunciant ‘G’ com ‘guitarra’, no com ‘girar’] que el nou 
membre de la Universitat ha pronunciat, sinó que em correspon assenyalar el 
sentit que aquest doctorat honoris causa té per a la nostra institució. 

La Universitat Rovira i Virgili és una universitat jove i dinàmica que des que es va 
crear ha apostat decididament per estar al dia i per utilitzar tots els mitjans als seu 
abast per excel·lir en docència i en recerca. En el moment actual, plenament 
immersos en la societat de la informació, on les noves tecnologies de la 
comunicació són una eina clau, la Universitat Rovira i Virgili havia d’apostar 
decididament per utilitzar tot el potencial de les comunicacions informàtiques. 
Ho vam fer ja uns anys i ho estem tornant a fer ara, posant a l’abast de tots els 
universitaris les millors eines possibles per ser capdavanters en la utilització de les 
tecnologies de la comunicació disponibles, en tots els àmbits de l’activitat 
universitària: en la docència, en la recerca, en la gestió, en la comunicació i en la 
informació. Només així podrem ser una universitat realment competitiva en un 
món cada cop més obert i més globalitzat. I ho hem de saber fer garantint 
l’eficàcia de la nostra opció i, especialment, garantint que sigui un instrument a 
l’abast de tothom.  

Alhora hem d’estar amatents perquè la nostra intranet no ens tanqui sinó al 
contrari, que ens obri encara més i que ens mantingui ben lligats a la nostra 
societat. Per això hem mantingut des de l’inici una opció de suport permanent a 
Tinet i a tot el que va representar com a iniciativa pionera per fer arribar la 
utilització de les noves tecnologies a tota la societat. Ara, amb la transformació de 
Tinet en Oasi, seguirem apostant clarament en la mateixa direcció. 
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L’avenç metodològic i conceptual que significa disposar d’una forma 
generalitzada d’una tecnologia que facilita tan extraordinàriament la 
comunicació, com és internet i tot el que en deriva, representa un salt 
extraordinari per a la universitat i per a la societat, que no hauria estat possible 
sense persones com el Dr. Cerf, que han desenvolupat i desenvolupen un paper 
decisiu en el que avui és internet i en els canvis que ha condicionat a la nostra 
societat. 

Per tant, honorar-lo amb la nostra màxima distinció significa un reconeixement a 
la seva tasca, però també, simbòlicament, la nostra aposta decidida per ser 
competitius i capdavanters en la utilització generalitzada de les noves tecnologies 
a la Universitat.  

Dr. Vinton Cerf, gràcies per haver acceptat la nostra distinció, que més que 
honorar la seva persona ens honora a nosaltres mateixos; la seva incorporació al 
nostre Claustre prestigia la Universitat Rovira i Virgili i ens obliga a treballar per 
ser dignes d’aquest prestigi. 

Avui, amb el màxim reconeixement dels seus mèrits, vostè adquireix el 
compromís de representació de la Universitat Rovira i Virgili, que de ben segur 
realitzarà amb afecte. Rebi l’enhorabona més cordial, en nom propi i en nom de 
tota la nostra comunitat universitària, que des d'avui és també la seva. 

Moltes gràcies. 
 
 
 


