PARAULES DE BENVINGUDA AL NOU DOCTOR
RAMON GOMIS

Benvolgut Dr. Ramon Gomis,
Sr. President del Consell Social,
Sr. Secretari general de la URV,
Dr. Ramon Maria Miralles,
Senyores i senyors claustrals,
Rector Grau,
President de la Diputació de Tarragona,
Alcalde de Reus,
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 Dr. Ramon Gomis, 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.
I és a partir d’aquest reconeixement que la
Universitat també es defineix, doncs les persones
que s’han integrat a la URV en un acte solemne com
el d’avui expressen al món quins són els nostres
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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.
El professor Miralles, en la seva laudatio, ha posat de
manifest tots els mèrits que fan mereixedor al Dr.
Gomis de la màxima distinció acadèmica que atorga
la Universitat i que hem pogut apreciar en la
magistralis lectio amb la qual el Dr. Gomis ens ha
obsequiat.
La distinció de Doctorat Honoris Causa vol sempre
emfatitzar valors de la nostra universitat i en aquesta
ocasió el Dr. Ramon Gomis simbolitza el nostre
compromís com a universitat.
Com saben, la Universitat Rovira i Virgili, en plena
celebració dels seus primers 25 anys, va posar
especial èmfasi, des de l’inici, en l’activitat
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investigadora, en la cerca de l’excel·lència com a
base per a una bona docència i una sòlida
transferència de coneixement a la societat. Crec que
vam seguir el camí correcte i ara, amb l’elaboració
del nou Pla Estratègic de Recerca i Innovació que
estem duent a terme, volem enfortir-ho encara més,
atenent a l’encara major responsabilitat social que
han adquirit i han d’adquirir les institucions
d’educació superior en un entorn on el coneixement
esdevé més determinant per a l’esdevenir col·lectiu.
Perquè és només en base a l’excel·lència científica
com la universitat pot contribuir a fer front als reptes
socials.
Com ha destacat el padrí, aquest és precisament el
mestratge del professor Gomis, i pel qual esdevé un
referent de la nostra tasca com a universitat. Així, el
professor Gomis en base a l’excel·lència científica ha
fet avançar la ciència i ha contribuït a difondre el
coneixement, en aquest cas en l’àmbit de la
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medicina i en especialitats científiques com la
diabetis i l’obesitat. Catedràtic d’Endocrinologia de la
Universitat de Barcelona, ha publicat més de 300
articles en revistes amb alt impacte científic
internacional. Una excel·lent contribució científica
complementada amb la direcció d’institucions d’alt
prestigi com la unitat de recerca de l’Hospital Clínic o
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS), als quals hi ha dedicat i hi dedica
bona part del seva tasca professional. Un treball que
ha realitzat transmetent també el seu coneixement
a través de la formació de nous metges i metgesses,
havent publicat nombrosos llibres per a estudiants
de medicina o havent dirigit fins a 26 tesis doctorals.
Són dades que mostren la seva contribució a la
generació de coneixement i la seva transmissió,
enfortint doncs totes les missions que tenim com a
universitat i especialment, en el camp de la

5

medicina. Com els deia, un referent del nostre
compromís com a universitat.
D’altra banda, el padrí, el professor Miralles, també
ha posat de manifest una altra dimensió de la
trajectòria personal del Dr. Gomis més enllà de la de
científic i universitari. Em refereixo a la seva activitat
en el camp de la literatura i del teatre amb la
publicació de nombroses obres en diversos estils
literaris, l’impuls a activitats culturals o la direcció de
projectes teatrals, entre d’altres.
Una contribució en el camp de la cultura molt
destacada i que cal també posar de relleu i que
s’uneix a la seva contribució a la del camp de la
ciència. És precisament així com ho destaca la Gran
Enciclopèdia Catalana, que encapçala l’entrada de
Ramon

Gomis

definint-lo

com

a

“Metge

endocrinòleg, dramaturg i escriptor”.
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Però, si em permeten, encara voldria destacar una
tercera dimensió del Dr. Gomis, que entenc que
queda reflectida d’una manera més transversal en
les altres dues, en la científica i la cultural. Em
refereixo a la seva condició de Reusenc. Una condició
que l’ha acompanyat sempre en la seva trajectòria
professional i personal, integrant-la sempre en la
seva trajectòria en el camp de la ciència, per
exemple, a través de la seva implicació en projectes
de la nostra universitat i de la Facultat de Medicina o
de l’hospital universitari de Sant Joan de Reus. Però
també en el camp de la cultura, amb l’impuls de
projectes culturals a la seva ciutat natal de Reus, de
la qual n`és Fill Il·lustre, o havent descrit
literàriament les nostres ciutats i comarques del
Camp de Tarragona. Crec que per tot això també li
hem d’estar molt agraïts.
Així, el que simbolitza aquest acte d’investidura del
Dr. Ramon Gomis com a doctor Honoris Causa és, en
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definitiva, el nostre compromís amb la societat, és a
dir, el nostre compromís amb la millora del benestar
de les persones, amb el progrés econòmic, social i
cultural i amb la dinamització de les ciutats i els
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.
Avui, Dr. Ramon Gomis de Barbarà, 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.
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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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