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Amb el solemne acte d’avui acomplim l'acord de la Junta de Govern 

d'incorporar el Dr. Josep Benet i Morell 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 d’Història i Geografia, del qual va partir la iniciativa 

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

doctorat honoris causa, concedit pels seus mèrits científics, ciutadans i 

humans. 

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. Benet 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 per la padrina, la 

doctora Mercè Jordà, ni comentar la magistralis lectio que el nou 

membre de la Universitat ha pronunciat, sinó que més aviat em 

correspon assenyalar el sentit que aquest doctorat honoris causa té per 

a la nostra institució. 

Quan el Departament d’Història i Geografia va proposar el Dr. Benet per 

rebre el màxim guardó de la Universitat, des del primer moment vaig 

pensar que era una iniciativa magnífica, perquè en Josep Benet no 



 

només és un personatge insigne que es mereix el nostre reconeixement, 

sinó també perquè atorgar-li el doctorat honoris causa és una manera 

simbòlica d’expressar el que volem que sigui la nostra identitat com a 

institució. Ell és, o ha estat, advocat, organitzador, agitador, historiador, 

editor, polític, però per damunt de tot ha estat i és una persona 

compromesa amb el seu País i amb la democràcia, i sens dubte des de 

la independència personal i política ha esdevingut un referent per a 

molts dels ciutadans de Catalunya.  

La Universitat Rovira i Virgili, que ben aviat complirà els 10 anys des que 

va ser creada pel Parlament de Catalunya, té la comesa i la 

responsabilitat de la formació superior a les comarques tarragonines i a 

les Terres de l’Ebre, i alhora ha d’actuar com a motor del progrés 

cultural, científic i tècnic a les comarques meridionals de Catalunya, per 

impulsar-ne l’avenç social i econòmic. Com a universitat catalana té, 

també, un compromís amb la cultura i la identitat del nostre poble i ha de 

ser un referent de catalanitat entesa des de la unitat i la integració, des 

del respecte i la tolerància. 

Per acomplir amb eficàcia la nostra comesa, els universitaris ens hem 

de dedicar amb rigor i solvència a la docència i a la generació de 

coneixement, però al mateix temps hem ser ciutadans compromesos 

amb la defensa d'una societat catalana justa, lliure, democràtica i 

tolerant. Per això tenir el Dr. Josep Benet com a referent és un acte de 

coherència i un simbolisme del que volem que siguin els nostres 

universitaris. 

Dr. Benet, 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 representar 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. 


