
INVESTIDURA COM A DOCTOR HONORIS CAUSA DE L'EXCM. SR. LLUÍS 
BARRAQUER I BORDAS. 31 d'octubre de 2003 
Hble. Sr. President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, 

Il·lm. Sr. Secretari General, 

Senyores i senyors claustrals, 

Digníssimes autoritats,Senyores i senyors, 

 

Amb el solemne acte d’avui acomplim l'acord del Consell de Govern d'incorporar el 

Dr. Lluís Barraquer i Bordas a la nostra comunitat universitària. A mi em correspon 

l’honor i el privilegi de donar-li la benvinguda a la Universitat Rovira i Virgili, no 

només a títol personal, sinó en nom de tots els components de la Universitat, i 

especialment del nostre Departament de Medicina i Cirurgia, del qual va partir la 

iniciativa de conferir-li la màxima distinció acadèmica que atorga la Universitat, el 

doctorat honoris causa. 

L’acte d’investidura ha consistit en una simbòlica 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, ens permet incorporar el Dr. Barraquer a la nostra 

comunitat universitària i comptar a partir d’ara amb ell com un membre més de la 

Universitat Rovira i Virgili. 

No em pertoca reproduir la laudatio pronunciada pel padrí, el doctor Josep Maria 

Olivé, ni comentar la magistralis lectio 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 va néixer a l’inici de la dècada dels noranta, en un 

moment plenament expansiu del sistema universitari català, com a conseqüència de 

la demanda dels ciutadans de poder formar-se a nivell superior i de la política del 

Govern de Catalunya de distribuir la universitat pel territori. En el moment actual ha 

aconseguit constituir-se en una universitat solvent en docència i en investigació i 

ocupar un lloc capdavanter entre les universitats del nostre País. És clar que això ha 

estat possible pel treball de tots els universitaris, però especialment és una realitat 

per la dedicació col·lectiva a la generació de coneixement. Sense un treball continuat 

i generalitzat d’investigació, la nostra institució no seria realment una universitat amb 

tot el sentit de la paraula i tindria un futur compromès, ja que la configuració de 



l’espai europeu de formació superior i recerca portarà a un nou context universitari o 

només tindran expectatives aquelles institucions que hagin fet de la investigació la 

seva prioritat. 

Per la iniciativa dels companys de l’àmbit de la medicina de la nostra universitat, 

tenim l’oportunitat de distingir avui una personalitat destacada en l’exercici 

professional de la seva especialitat, la neurologia, que ha estat alhora un científic i 

un docent qualificat. La seva trajectòria és un referent notable dels professionals que 

necessitem a la universitat: persones compromeses amb la generació i transmissió 

de coneixement, que han posat la recerca i la innovació al centre de la seva activitat 

professional. Distingir-lo avui és, doncs, una bona oportunitat d’estímul i exemple per 

als nostres universitaris. 

Dr. Barraquer, 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. 


