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PARAULES DE BENVINGUDA AL NOU DOCTOR H. 

SCOTT FOGLER 

 

Benvolgut Prof. Scott Fogler, 

Sr. President del Consell Social, 

Sr. Secretari general de la URV, 

Prof. Azael Fabregat, 

Senyores i senyors claustrals, 

Regidora d’universitat de l’Ajuntament de 

Tarragona, 

Rector Grau, 

Distingides autoritats, 

Membres de la comunitat universitària de la URV, 

Senyores i senyors, 
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És un orgull prendre la paraula en aquest acte de 

doctorat honoris causa, en aquesta ocasió també 

molt singular per a mi, atès que el Dr. Fogler és 

professor d’Enginyeria Química.  

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, el progrés econòmic i social. 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. 

I és a partir d’aquest reconeixement que la 

Universitat també es defineix, perquè són les 

persones que s’han integrat a la URV en un acte 

solemne com el d’avui les que expressen al món 
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quins són els nostres referents d’acompliment 

acadèmic, artístic, cultural o en el servei a la societat. 

I la seva incorporació al Claustre de la URV ens 

aporta, de la seva banda, honor i també 

reconeixement. És per això que, per orgull nostre, 

presideixen l’entrada a la Universitat, per expressar-

los de forma permanent el nostre reconeixement. 

El professor Azael Fabregat, en la seva laudatio, ha 

posat de manifest tots els mèrits acadèmics i 

científics que fan mereixedor el professor Fogler de 

la màxima distinció acadèmica que atorga la 

Universitat, i que hem pogut apreciar en la 

magistralis lectio amb la qual el doctor Fogler ens ha 

obsequiat. És tot un honor i un privilegi donar la 

benvinguda al nostre Claustre al Prof. Scott Fogler, i 

ho faig amb molt de gust, tant a títol personal com 

en nom del tots els membres de la Universitat. 
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La distinció de doctorat honoris causa sempre vol 

emfatitzar valors de la nostra universitat, i en 

aquesta ocasió el Dr. Fogler simbolitza les tres grans 

missions que corresponen a la institució 

universitària: la formació, la recerca i la transferència 

de coneixement. Així, en la seva trajectòria 

acadèmica Scott Fogler ha estat premiat i distingit 

per la seva excel·lència en l’àmbit de la docència, en 

el de la recerca i en el de servei. I ha estat distingit 

tant pel seu Departament d’Enginyeria Química com 

per l’Escola d’Enginyers i pel conjunt de la seva 

universitat, la Universitat de Michigan, a més de 

molts altres reconeixements externs. Ens trobem, 

doncs, davant d’un universitari en tota la seva 

dimensió, que ha generat coneixement i l’ha 

transmès a través de la formació o amb l’aplicació 

concreta en l’àmbit socioeconòmic.  
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Voldria destacar el treball del Dr. Fogler al voltant de 

la docència en enginyeria química, que el va portar a 

rebre el premi Warren K. Lewis de l’American 

Institute of Chemical Engineers per la seva 

contribució a l’ensenyament en aquesta matèria. 

Però considero que possiblement trobem l’exemple 

més emblemàtic de la seva contribució a la docència 

d’altíssima qualitat en els nostres mateixos 

estudiants, els quals coneixen bé la manera com té 

d’explicar l’enginyeria química i ho poden compartir 

amb milers d’estudiants de moltes universitats 

d’arreu que utilitzen els seus llibres de text com a 

obres de capçalera. Una excel·lència docent que 

reflecteix la profunditat científica del seu 

coneixement, el qual també ha estat objecte 

d’aplicació industrial i tecnològica. 
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És així com des de la Universitat Rovira i Virgili 

sempre hem entès el sentit de tota universitat, i és 

per això que vam posar especial èmfasi, des de l’inici, 

en l'activitat investigadora, com a suport d’una bona 

docència i d’una sòlida transferència de 

coneixement a la societat. 

El padrí, el doctor Fabregat, posava de manifest 

també la seva excepcional contribució científica i de 

transferència amb més de dos-cents articles de 

recerca i diversos llibres i l’impuls de més de deu 

càtedres patrocinades. Són dades que mostren la 

seva contribució al coneixement, en el triple vessant 

que els comentava: docència, recerca i transferència. 

I ha estat aquesta solidesa del Dr. Fogler en l’exercici 

de la tasques associades a les missions de la 

universitat el que, possiblement, l’ha portat a ser un 

referent en l’àmbit de l’enginyeria química.  
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Per tant, el Dr. Fogler, amb el seu mestratge, ha 

contribuït no només al que som com a universitat, 

sinó també al que som com a societat. Perquè la seva 

tasca l’ha dut a terme en un àmbit central per al sud 

de Catalunya, com és la química i l’enginyeria 

química, en unes comarques on conflueixen el 

conjunt d’elements essencials per al 

desenvolupament d’una economia més innovadora 

en aquest camp: formació universitària, recerca 

d’excel·lència, transferència de tecnologia i 

coneixement, i el pol petroquímic més important del 

sud d’Europa, que genera més de 40.000 llocs de 

treball entre directes, indirectes i induïts i que 

representa la quarta part de la producció química de 

l’Estat espanyol i inclou empreses productores i 

empreses de serveis, agrupades en ChemMed  

Tarragona, el clúster industrial, logístic, acadèmic i 

científic de la química. 
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La construcció d’una economia més innovadora i 

generadora de llocs de treball és essencial per 

mantenir el nostre model de benestar. I per fer-ho 

cal una aposta decidida tant per la inversió en 

formació com per inversió, que no despesa, en R+D i 

en innovació. L’àmbit químic, precisament, 

constitueix un bon exemple d’aquest procés 

innovador, que esdevé, també, per a les institucions 

públiques un exemple del compromís amb la 

societat. 

El Dr. Fogler és, doncs, símbol del que entenem com 

a universitat i del que ha estat el compromís de la 

URV amb la seva societat, des de fa gairebé vint-i-

cinc anys. Mestratges com el del Dr. Fogler són 

essencials per al desenvolupament de la universitat 

al segle XXI, que reforcen i donen ple sentit a la 

missió que tenim com a universitaris. 
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Per tant, avui celebrem l’entrada al nostre Claustre 

d’un referent del nostre compromís amb la societat. 

Dr Scott Fogler, thank you for accepting this award. 

More than an honour for you, it is an honour for us. 

Your membership of the University Senate confers 

prestige on the Universitat Rovira i Virgili and 

encourages us to work even harder to be worthy of 

the privilege of your association with us. 

Today, with this recognition of your merits, you are 

acquiring a commitment to represent the Universitat 

Rovira i Virgili, which I am sure you will undertake 

with distinction. Please accept my warmest welcome 

and those of the university community, which from 

today we hope will feel like your own. 

Moltes gràcies. 


