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ment i la necessària crítica constant, patrimoni del pensa-
ment científic. 

Les paraules de la rectora, abans de cloure l’acte amb el
cant de l’himne universitari Gaudeamus Igitur, van servir
per agrair el capteniment dels nous doctors i per convidar-
los a participar en el claustre de la Universitat de Girona:
“La UdG ha nomenat Honoris Causa en diferents discipli-
nes, a proposta de diversos departaments o facultats. Hi
compto representants del món artístic, cultural, científic,
persones que han ofert a la societat una destacada apor-
tació per tal que el conjunt de la ciutadania sigui més civi-
litzat, més harmònic, més just”. 

“Estem orgullosos” –va continuar Anna M. Geli– “com a
Universitat de Girona, de la galeria d’Honoris Causa, així
com de les persones, homes i dones, que han contribuït,
des de fora, a la vitalitat de la UdG”. 

Seguidament, va agrair a la doctora Carmina Virgili, pri-
mera dona honoris causa de la UdG, “l’exemple que ens
ha donat com a científica implicada en el món contempo-
rani, en la tasca política i social, en la lluita pel reconeixe-
ment de la dona, en la gestió universitària. En ella es resu-
meixen els atributs del docent i l’investigador que alhora
sent la necessitat de participar en la societat, una tasca
indefugible per a tot intel·lectual”.

Al doctor Raimon Pannikar, “l’exemple constant de refle-
xió sobre la religió i sobre la cultura, les religions i les cul-
tures. El seu mestratge va més enllà de la seva obra i passa
per la seva actitud davant del món: tot un mirall on els
universitaris podem anar a buscar les claus per entendre i
comprendre”.

I al doctor Joan Rodés, “la predisposició a col·laborar amb
la UdG. És el metge que viu pels malalts i per a una digni-
ficació de la seva professió i de la condició humana. És el
que volem per a Girona i és el que ell ens ha mostrat”. 

Tres honoris causa

Un acte singular en l’entorn universi-
tari que es va desenvolupar, tal i
com remarcava la rectora, amb un

tarannà “discret i emotiu”. En anteriors
cerimònies similars, la UdG havia investit
els doctors Jerome S. Bruner, Jaume
Aragall, Fred M. Utter, Robert Brian Tate,
Joan Bertran i Jaume Gil Aluja, tot i que
també figura entre els homenatjats el jesuï-
ta pare Miquel Batllori, honoris causa con-
junt per onze universitats dels països de
parla catalana. 

En aquest sentit, l’atorgament de la distin-
ció ens parla de la diversitat de camps cien-
tífics i del coneixement en què treballa la
UdG, la qual cosa ofereix un ampli ventall
de registres acadèmics. Els Honoris Causa
de la UdG són personalitats que han treba-
llat i s’han distingit en àrees tan diverses
com la psicologia, la filosofia, les humani-
tats i les arts, la ictiologia, la història, la quí-
mica, l’economia, el pensament, la medici-
na i la geologia.  

La cerimònia, presidida per la rectora Anna
M. Geli, va comptar amb l’assistència de la
consellera de Salut, Marina Geli, i la
Comissionada d’Universitats i Recerca,
Blanca Palmada. El cor de la Universitat va
interpretar el tradicional Canticorum Iubilo
de Händel a tall de benvinguda als home-
natjats, els quals van escoltar els elogis dels
mèrits contrets de part dels seus padrins. 

Josep M. Terricabras va destacar la trajectò-
ria personal carismàtica i a favor del diàleg
interreligiós de Raimon Pannikar; David
Brusi va lloar la dedicació a la recerca i a la
gestió pública de Carmina Virgili; i Carles
Abellà va expressar l’aportació de Joan
Rodés a la futura Facultat de Medicina de
Girona.

Amb posterioritat, els doctorands van llegir
sengles discursos d’agraïment i de reflexió
sobre el paper dels intel·lectuals en el món
contemporani i sobre la incidència de la
Universitat en la transmissió del coneixe-

El 28 d'abril, a l'auditori del Centre Cultural la Mercè, es va dur a terme la quarta cerimònia d'investidu-
ra de Doctors Honoris Causa des de la creació de la Universitat de Girona. 

Els Honoris Causa de la UdG són
personalitats que han treballat i
s’han distingit en àrees tan
diverses com la psicologia, la
filosofia, les humanitats i les
arts, la ictiologia, la història, la
química, l’economia, el pensa-
ment, la medicina i la geologia. 
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La cerimònia va ser presidida per la rectora Anna M. Geli.
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