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PARAULES DE BENVINGUDA AL NOU DOCTOR RAMÓN 

MARTÍN MATEO 

 

Benvolgut Dr. Ramón Martín Mateo, 

Sr. President del Consell Social de la Universitat Rovira i 

Virgili, 

Sr. Secretari General de la Universitat Rovira i Virgili, 

Senyores i senyors claustrals, 

Distingides autoritats, 

Senyores i senyors, 

 

És motiu de màxima satisfacció per a la Universitat celebrar 

aquest acte solemne d’investidura del Dr. Ramón Martín 

Mateo com a doctor honoris causa per la Universitat Rovira 

i Virgili. 

 

A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la 

benvinguda al nostre Claustre al doctor Martín Mateo, i ho 

faig ben a gust, tant a títol personal com en nom del tots 

els membres de la Universitat. De forma especial per a la 

Facultat de Ciències Jurídiques i els departaments de Dret 

Públic i Dret Privat, Processal i Financer, dels quals va 

néixer la proposta de conferir-li la màxima distinció 

acadèmica que atorga la Universitat. 

 

El padrí, el professor Josep Ramon Fuentes, en la seva 

laudatio, ha posat de manifest tots els mèrits acadèmics i 
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científics que el fan mereixedor de tan alta distinció i que 

hem pogut apreciar en la magistralis lectio amb la qual el 

Dr. Martín Mateo ens ha obsequiat.   

 

La distinció de doctor honoris causa cal entendre-la tant 

des del vessant del distingit com de la comunitat 

universitària a la qual s’acaba d’inserir. L’Estatut de la 

nostra Universitat estableix com un dels seus valors, entre 

d’altres, la defensa del medi ambient. Aquest valor és el 

motiu que fa que avui celebrem aquest acte solemne pel 

qual el Dr. Martín Mateo esdevé un nou membre de la 

Universitat Rovira i Virgili. 

 

És funció de la institució universitària situar-se en 

l’avantguarda del coneixement, fer-lo créixer i, obrint nous 

camins, assenyalar les línies del nostre progrés col·lectiu. El 

Dr. Martín Mateo ha personificat aquesta missió. Com ha 

assenyalat el padrí en la seva laudatio, ja l’any 1977, és a 

dir, fa exactament 30 anys, va elaborar el primer compendi 

de l’Estat espanyol sobre legislació ambiental. Editat per 

l’Instituto de Estudios de la Administración Local, es va 

publicar amb el nom de Derecho ambiental, un nom que 

ara no sorprendria a ningú, al contrari. Tanmateix, en el 

moment de la publicació, a l’Estat espanyol existia una 

escassa legislació vigent sobre aquesta matèria que havia 

tingut com a detonant el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 1961. Com 



 3

deia, ja el 1977, el Dr. Martín Mateo explicava en termes 

semblants als que actualment s’han fet tristament populars 

a través dels informes oficials sobre canvi climàtic, quan en 

el llibre de Derecho ambiental afirma que “sólo puede 

salvar a la Humanidad una nueva ética ecológica que ya ha 

aflorado entre una minoría de pensadores de vanguardia y 

que confusamente se intuye por grandes sectores de la 

opinión pública, si llega a plasmarse en una nueva y 

rigurosa ideología que a través de una revolución aún 

pendiente sea capaz de instaurar a escala mundial un 

modelo institucional adecuado a las exigencias de la hora 

presente. En otro caso y en un plazo no excesivamente 

dilatado quizá la catástrofe ecológica sería inevitable”. La 

situació actual de fonamentada preocupació mundial sobre 

el medi ambient i el clima fa pensar que l’advertiment del 

professor Martín Mateo i d’aquesta minoria de pensadors 

d’avantguarda no va ser prou ben escoltat. 

 

El treball ingent del professor Martín Mateo ha fet que una 

nova disciplina s’hagi consolidat. Com ens fa saber ell 

mateix, el dret mediambiental és peculiar, ateses les seves 

característiques i especificitats, sobretot pel substrat 

eminentment ecològic, el caràcter fonamentalment 

preventiu, l’alt component tècnic de les normes, la vocació 

redistributiva i la primacia dels interessos col·lectius sobre 

els individuals. 
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Com deia abans, aquests també han esdevingut valors de 

la nostra institució, recollits a l’Estatut de la URV. Però són 

valors no només de iure, sinó també de facto. En són 

exemple les diverses línies de recerca des de molts àmbits 

de coneixement de la Universitat, i en particular del grup 

Territori, Ciutadania i Sostenibilitat, del Departament de 

Dret Públic, que, com el mateix nom assenyala, dirigeix la 

seva tasca, sobretot, a aprofundir, des d'una perspectiva 

jurídica interdisciplinària, en les qüestions ambientals que 

poden ser útils a la societat, al món empresarial i a la 

pràctica dels professionals del dret. 

 

En aquesta mateixa línia, tot just ahir presentàvem una 

iniciativa conjunta amb l’Ajuntament de Tarragona, el 

Centre d’Estudis de Dret Ambiental Alcalde Pere Lloret, que 

té com a missió la generació i socialització del coneixement 

en l’àmbit jurídic mediambiental i, en particular, del dret, la 

gestió i l’administració locals. A més a més, la Rovira i 

Virgili també analitza i divulga el medi ambient mitjançant 

l’organització d’activitats d’extensió universitària al voltant 

de qüestions climàtiques i mediambientals. 

 

Com a rector que el Dr. Martín Mateo ha estat de la 

Universitat del País Basc i de la Universitat d’Alacant, i 

especialment en aquesta darrera, on va desenvolupar un 

altre concepte molt actual, el que avui coneixem com 

tercera missió de la universitat: el paper que pot i ha de 
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tenir la universitat per al progrés de la societat del seu 

entorn, entendrà que el nostre compromís institucional amb 

el medi ambient, que per definició no pot tenir fronteres, 

també és fruit del nostre compromís amb el territori més 

proper.  

 

Unes comarques meridionals de Catalunya conformades per 

un gran entorn històric i natural, amb una profunda vocació 

mediterrània, lligades històricament i cultural a un dels rius 

més importants d’Europa, amb una forta indústria centrada 

en l’àmbit químic i energètic i una economia fonamentada 

també en l’àmbit turístic i enològic. Aquest acte 

d’investidura del Dr. Martín Mateo s’ha convertit en símbol 

del que volem ser, però també del compromís de la 

Universitat amb el territori que l’acull. 

 

Dr. Ramón Martín Mateo, 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. 

 

Avui, amb el màxim reconeixement dels vostres mèrits, 

adquiriu el compromís representar la Universitat Rovira i 

Virgili, que de ben segur realitzareu amb afecte. Rebeu 

l’enhorabona més cordial, en nom propi i en el de tota la 

comunitat universitària, que des d’avui també és la vostra. 
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Moltes gràcies. 


