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Rector Magfc. De la Universitat 

 

Benvolgut professor Utkin, Sr. President del Consell Social, Sr. Secretari general de la 

URV, Professor Luis Martínez Salamero, Senyores i senyors claustrals, Distingides 

autoritats, Senyores i senyors, 

És motiu de màxima satisfacció per a la comunitat universitària celebrar aquest acte 

solemne d’investidura del Dr. Vadim Ivànovitx Utkin com a doctor honoris causa per la 

Universitat Rovira i Virgili. 

L’acte d’investidura d’un doctorat honoris causa és el de màxima solemnitat per a la 

comunitat universitària. Amb aquest acte integrem al nostre Claustre persones que s’han 

distingit per la seva activitat en benefici de les arts, la cultura, les ciències o, ben 

senzillament, de la humanitat, 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. 

Mitjançant aquest reconeixement, selectiu i judiciós, la Universitat també es defineix. 

Les persones que s’han integrat a la URV en un acte solemne com el d’avui expressen al 

món quins són els nostres referents d’acompliment acadèmic, artístic, cultural o en el 

servei a la societat i en incorporar-se al Claustre de la URV ens aporten, de la seva 

banda, honor i també reconeixement. 

A mi em correspon l’honor i el privilegi de donar la benvinguda al nostre Claustre al 

professor Utkin, i ho faig amb molt de gust, tant a títol personal com en nom del tots els 

membres de la Universitat, i en especial del Departament d'Enginyeria Electrònica, 

Elèctrica i Automàtica i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, dels quals va néixer 

la proposta de conferir-li la màxima distinció acadèmica que atorga la Universitat. 

El padrí, el professor Luis Martínez Salamero, en la seva laudatio, ha posat de manifest 

tots els mèrits acadèmics i científics que el fan mereixedor de tan alta distinció i que 

hem pogut apreciar en la magistralis lectio amb la qual el doctor Utkin ens ha 

obsequiat. 
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Per a la URV, és tot un privilegi comptar entre el seus claustrals amb un dels màxims 

experts mundials en control automàtic, que va establir les bases dels sistemes 

d’estructura variable i del control de mode de lliscament que s’ha aplicat tant a 

l’automatització de processos com a motors elèctrics i manipuladors robòtics. Els 

resultats d’aquestes investigacions, com ha comentat el Dr. Martínez Salamero, han 

permès innovacions en àmbits tan diversos com la metal·lúrgia, la indústria 

petroquímica o la indústria pesquera, entre molts d’altres. 

Com assenyalava, la distinció d’honoris causa posa sempre de manifest alguns dels 

valors que defensa la nostra Universitat. El doctorat honoris causa del Dr. Utkin ens 

permet de remarcar la rellevància de dos bons trets que la investigació feta des de la 

universitat afavoreix. 

En primer lloc, el Dr. Utkin ha configurat una investigació clarament interdisciplinària, 

característica que possiblement ha contribuït a l’aplicabilitat dels resultats del seu 

treball. La interdisciplinarietat, el treball en els espais intersticials entre disciplines 

científiques a partir del profund domini de la pròpia, és font dels progressos més 

efectius i d’una transformació més ràpida del nou coneixement en beneficis cap a la 

societat. 

En segon lloc, lligat, doncs, amb el l’anterior, és també molt destacable que l’activitat 

científica al més alt nivell que ha dut a terme el professor Utkin l’hagi simultaniejat amb 

una activitat de transferència de coneixement mitjançant la col·laboració directa amb 

destacades empreses industrials. Al fet d’aplicar la seva recerca a la millora de moltes 

tecnologies industrials, cal afegir-hi també el seu compromís per transmetre els 

coneixements a través de la formació. En aquest sentit, és molt lloable el compromís 

personal per establir una escola d’investigació en l’àmbit de la teoria de control de 

sistemes d’estructura variable que al llarg dels anys —com ens ha fet notar el padrí— ha 

estès els resultats i els deixebles arreu del món, de manera que també ha arribat a la 

nostra Universitat. Com a conseqüència, a més d’haver pogut gaudir del seu magisteri 

directe gràcies a una estada com a professor visitant, la institució compta entre el seu 

professorat amb investigadors formats sota la direcció del Dr. Utkin.  

Finalment, no puc deixar de destacar l’impacte i el reconeixement mundials que ha 

tingut el Dr. Utkin i la seva investigació. Els guardons que ens ha posat de manifest el 
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professor Martínez Salamero, començant pel màxim guardó científic de l’antiga Unió 

Soviètica, el premi Lenin; els de les societats d’enginyers mecànics i d’enginyers 

elèctrics i electrònics dels Estats Units, o el premi Humboldt atorgat pel Govern 

alemany representen els màxims reconeixements científics en aquest àmbit i són prova 

de la rellevància mundial del seu treball. 

Dr. Vadim Ivànovitx Utkin, thank you for accepting this award. More than an honor for 

you, it is an honor for us. Your membership of the University Senate confers prestige on 

our Universitat and encourages us to work even harder to be worthy of the privilege of 

our association with you. 

Today, with the greatest 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 congratulations and those of the university 

community, which from today on will also be your own. 

Moltes gràcies. 


