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 Els done la benvinguda, en nom de la nostra comunitat 
universitària que enguany compleix 520 anys, a aquest 
Paranimf, emblemàtic espai de l’edifici històric de la 

Universitat de València que pren el nom del carrer de La Nau, mític 
carrer de la València antiga.

 La Nau, com a emblema universitari, ens porta des del nostre 
passat de l’esplendor del segle XV, al futur del segle XXI en el qual 
la nostra Universitat és una de les primeres universitats d’Espanya a 
nivell mundial d’acord amb els principals rànquings internacionals.

 Una Universitat pública, valenciana, arrelada al territori, que 
projecta la seua identitat al món, amb més de 1.000 convenis actius 
de col·laboració amb universitats dels cinc continents.

 Les nostres activitats de docència, de recerca i de transferència 
de coneixement, però també de cultura i esports, les principals mis-
sions que tenim encomanades com a universitat pública, es projec-
ten en la seua vessant internacional.

 Hui reconeguem amb el més alt grau honorífic que, a efectes 
acadèmics, té establerta la nostra Universitat, el doctorat “honoris 
causa”. I ho fem en la persona del professor von Heijne, un desta-
cat investigador que destaca pels seus estudis sobre l’energètica del 
procés d’inserció de les regions transmembrana en les membranes 
biològiques, com ben bé ens ha exposat el professor Mingarro, que 
ha assumit la important responsabilitat d’exercir com a padrí en 
aquest acte, pronunciant la laudatio.
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 Enhorabona professor Mingarro per la vostra tasca, executa-
da amb la perfecció pròpia d’un científic que estima la matèria que 
conrea. En el vostre cas, per l’estima que teniu per aquest rellevant 
investigador de la Universitat d’Estocolm.

 Un investigador que acumula, com s’ha assenyalat, vora cent 
mil citacions de les més de tres-centes cinquanta publicacions que 
són el fruit d’una intensa tasca investigadora.

 Vull agrair la col·laboració dels padrins en aquest acte acadè-
mic, professors doctors Ismael Mingarro i Joan Ferré, i també de la 
comissió d’acompanyament integrada pels professors doctors Juli 
Peretó, Maria del Carmen Bañó, Isabel Fariña i Jordi Pérez.

 Aquestes comitives, a l’igual que les vestimentes acadèmiques 
que en dies assenyalats com hui lluïm, formen part de la tradició 
acadèmica lloada pel nostre nou “honoris causa”, que ens permet 
enllaçar l’activitat diària que realitzem amb la història acadèmica 
que ens ha precedit, conformant les branques actuals d’un arbre de 
la ciència que té uns arrels profunds i multidisciplinars que ens ali-
menten i empenten cap al futur.

 Un futur de la ciència necessari per fer de la nostra una so-
cietat més lliure a través, d’una banda, del coneixement que dóna 
resposta a les preguntes de l’ésser humà i, d’altra, de la seua aplicació 
pràctica, al dia a dia. 

 Com assenyala el professor von Heijne, “la nostra curiositat, 
la nostra disposició a fer-nos preguntes i trobar respostes, la satis-
facció d’ensenyar i d’interactuar amb estudiants” això ens uneix a les 
persones que al llarg de la història han ocupat el que foren les aules 
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d’aquest històric edifici. La nostra responsabilitat és continuar la tas-
ca del conreu d ela ciència des de la qualitat i el rigor acadèmic, per 
projectar cap al futur nou coneixement que servisca per empènyer la 
societat cap a un futur millor.

 Per això, hui, amb la diversitat de colors que conformen les 
nostres vestimentes acadèmiques, podem reconèixer la multitud de 
sabers que es conreen a la universitat de València i que suposen una 
base per a la multidiciplinarietat que hui en dia fem realitat en títols 
docents de grau i de postgrau, en programes de doctorat i, per supo-
sat, en la nostra activitat investigadora.

 Aquesta proposta de doctorat “honoris causa” surt de l’Escola 
de Doctorat a partir de la iniciativa de l’Estructura de Recerca In-
terdisciplinar Biotecmed, i el suport dels Instituts de Biomedicina i 
l’I2SysBio, així com de la Facultat de Ciències Biològiques i l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria.

 Enhorabona a tots aquests centres que hui, amb aquest “ho-
noris causa” veieu representada la vostra tasca i el vostre àmbit de 
coneixement. 

 Reconeixement especial al treball investigador en el context 
econòmic dels darrers anys, més bé de més d’una dècada ja de profunda 
crisi econòmica, financera i de fondes implicacions socials, que ha supo-
sat un repte per a l’ocupació pública, per a l’estabilitat i promoció de les 
plantilles, i també per a la inversió pública de recursos. És difícil treba-
llar en eixes condicions, i sols la il·lusió pot suplir els recursos escassos 
que Espanya destina a l’activitat científica, en un temps en el qual, com 
ha assenyalat el nostre nou doctor “honoris causa” “la ciència moderna 
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costa molts diners”.

 Empre de nou les paraules del professor von Heijne, qui ha 
assenyalat en la seua lectio, lliçó magistral impartida per qui rep la 
distinció del doctorat “honoris causa”, que hem de “lluitar tant com 
podem en la nostra vida diària per preservar els millors aspectes 
de les tradicions acadèmiques: intercanvi intel·lectual honest, rigor 
científic, esperit de col·legues”.  

 És eixa tradició de l’Acadèmia, que la camaraderia de les nos-
tres vestimentes acadèmiques representa, la que ens permet moltes 
vegades suplir la manca de recursos. Però no ens podem conformar 
amb això. I continuem reivindicant una llei de la Ciència, com li 
vaig expressar ahir al Ministre, que ha d’anar acompanyada de re-
cursos, com també canvis legislatius que permeten noves figures de 
contractació, la flexibilització de les vies de l’acreditació per poder 
considerar la conciliació de la vida professional i personal, i també 
un pla de finançament que ens permeta exercir l’autonomia univer-
sitària com un dels valors fonamentals de la nostra Constitució, que 
recentment ha complit quatre dècades.

 “Collaboration is more fun than competition”, ha assenyalat el 
professor Mingarro. 

 Hui la Universitat de València agraeix la col·laboració ins-
titucional del professor von Hiejne i del seu equip al llarg de tres 
dècades: estades d’investigació pre i post doctorals, direcció de tesi, 
projectes conjunts...
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 És per tots aquest motius plegats que el Consell de Govern, en 
la seua deliberació, acordà la concessió del doctorat “honoris causa” 
al prestigiós investigador que hui ens acompanya.

 Professor von Heijne, Welcome to your University. It’s an ho-
nour for us to receive you as a membre of this ancient but modern 
university.

 Senyores i senyors, tots els honors són pocs per reconèixer 
l’esforç acadèmic. Hui, des de la nostra tradició, amb tot el respecte, 
amb el companyerisme i la il·lusió reconeguem un investigador que 
destaca tant en la seua vessant professional com humana. 

 I ho fem seguint el ritual ancestral que conclou, després de la 
intervenció d’aquesta rectora que els parla des de l’estima i la consi-
deració, amb l’himne acadèmic que és un cant al companyerisme, a 
la vida acadèmica. Gaudeamus Igitur.

        

Moltes gràcies.
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