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S

iguen aquestes primeres paraules per a donar-los la benvinguda a
la Universitat de València i, en concret, a aquest històric Paranimf.
En aquest mateix emplaçament s’iniciaren els estudis universitaris a
València en l’època d’esplendor del segle quinzè, un temps d’obertura de
la nostra societat en termes culturals i d’entorn productiu, amb una mar
Mediterrània que unia territoris i persones, amb influències mútues, a
algunes de les quals s’ha referit el doctor Piattelli en la seua lectio.
En els temps actuals hem de recuperar eixe esperit de societats
cosmopolites i obertes, terres d’acollida, d’intercanvi cultural i d’esperit
de col·laboració en el progrés de la societat i de la cultura.
L’investidura de Doctor ‘Honoris Causa’ és el màxim guardó que té
instituïda una Universitat en reconeixement de la trajectòria en l’àmbit
acadèmic, científic i cultural d’una persona, en atenció als seus valors
i a la seua especial vinculació amb la Universitat de València, i té
lloc en un Acte Solemne, el que hui estem celebrant. Un acte que es
desenvolupa amb el cerimonial tradicional i històric universitari, revestit
del simbolisme de la birreta llorejada, l’anell de la saviesa, els guants
blancs i el Llibre de la Ciència.
Vull agrair a las Facultats de Medicina i Odontologia i a la Facultat
de Psicologia per les seues respectives magnífiques comissions
d’acompanyament i padrins del nous honoris.
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Com ha assenyalat el doctor Peñarrocha en la seua magnifica laudatio
del doctor Piattellli, els antecedents de l’activitat odontològica al món els
podem trobar a la València musulmana dels segles XII i XIII, iniciant-se
l’estomatologia com a especialitat mèdica amb la contribució destacada
d’un il·lustre metge valencià.
Estem per tant ben orgullosos de la vitalitat del nostres estudis
d’Odontologia a la Universitat de València donat que els estudis de salut
es trobaven entre les disciplines fundacionals d’aquesta Universitat que
fon els seus orígens en la intenció de Jaume I d’erigir un Estudi General
al segle tretze, reprès posteriorment pels Jurats de la ciutat unificant els
estudis superior que s’impartien a València.
Amb el mateix sentiment d’orgull hem de referir-nos al estudis de
psicologia a València, amb una esplèndida Facultat de Psicologia la
tercera dècada de la qual hem celebrat fa pocs anys com ens ha recordat
la doctora Alicia Salvador en la seua magnifica laudatio del doctor Roe.
Moltes gràcies professora Alicia Salvador, antiga degana de la Facultat
de Psicologia, per exposar els nombrosos mèrits que concorren en la
figura del professor Roe, un excel·lent investigador que ha contribuït
al progrés de la Psicologia com a ciència, contribuint a l’anàlisi de la
motivació així com a l’estudi de la dinàmica de la cultura organitzacional.
La seua trajectòria professional exemplifica també el seu compromís
institucional com, entre altres, la seua activitat com a president de la
Federació Europea d’Associacions de Psicologia.
Moltes gràcies, professor Miguel Peñarrocha, per presentar-nos la
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distingida trajectòria del Doctor Piattelli. Un cirurgià i un investigador
de prestigi ampliament reconegut alhora que una persona compromesa
amb la gestió, tant universitària, essent degà de la seua Facultat, com
en els àmbits de l’associacionisme investigador com a president de la
Societat Italiana de Medicina i Patologia Oral i la d’Osteointegració,
com des de la perspectiva de gestor públic com a conseller del Servei
Nacional de Salut Italià.
En la seua magnífica lectio, el Dr. Roe ens ha il·lustrat sobre el
desenvolupament de la Psicologia com a ciència del pensament, dels
sentiments i de la conducta dels éssers humans.
Al llarg del segle XX, la Psicologia, que com bé ens ha il·lustrat el nostre
nou ‘honoris causa’ fon els seus orígens en publicacions pioneres dels
segles XVIII i XIX, va conèixer un ràpid desenvolupament. La psicologia
general, diferencial, del desenvolupament, social, interpretativa i
ecològica, són les onades d’aquesta disciplina a les quals el Dr. Roe s’ha
referit en el seu discurs i que, en molts casos, s’ha inserit en les dinàmiques
de les organitzacions, en el llenguatge dels mitjans de comunicació,
traspassant les fronteres dels àmbits científics, fins popularitzar-se les
nocions psicològiques en el llenguatge quotidià.
Un progrés científic que ha de traslladar-se necessàriament a la dimensió
formativa amb una diversitat d’iniciatives de la nostra Facultat de
Psicologia entre les que és de destacar programes de titulacions conjuntes
d’àmbit internacional incloent-hi el programa Erasmus Mundus que ens
situa en una dimensió global com a institució d’ensenyament superior.
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Per altra banda i com assenyalava abans, els estudis de salut han estat
vigorosos des dels orígens de la Universitat de València amb la creació
de càtedres innovadores fins i tot des de la perspectiva universitària
europea. Des d’aleshores ençà i des de la incorporació formal dels estudis
fa quasi quaranta anys, la docència i la investigació d’aquesta àrea han
anat evolucionant, obrint-se a noves dimensions multidisciplinars, i
podem dir amb orgull que estem entre els centres amb millor nivell
reputacional.
La societat occidental contemporània, caracteritzada per l’envelliment
de la seua població i per nombroses patologies cròniques requereix d’un
major aprofundiment també en l’àmbit odontològic. El progrés científic
i tecnològic ha obert noves vies que, com ens ha assenyalat el Doctor
Piattelli en la seua esplèndida lectio, inclou l’enginyeria de teixits i avança
cap a una futura regeneració dental, acompanyats per la introducció de
nous materials i l’aplicació de les cèl·lules mare i, a més, el desafiament
d’incorporació a la digitalització.
Així doncs, els nostres dos nous ‘honoris causa’ convergeixen en destacar
el repte de la interdisciplinarietat dels sabers en aquest segle XXI,
caracteritzat per l’emergència d’una societat intensiva en coneixement.
En aquest nova era, més complexa, l’esperit baix medieval i renacentista
originari de la Universitat europea, continua essent la generació de nou
coneixement sense mai perdre l’humanisme. Una veritable ‘comunitat
de buscadors’ de respostes per a les preguntes que es planteja l’ésser
humà, per a les seues necessitats, per als seus reptes com a societat, com
a organitzacions, com a individus que vivim i convivim en un mateix
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hàbitat. Tot això continua essent la Universitat hui més que mai el cor
de la societat del coneixement.
Cercar respostes a eixos reptes és el que fan investigadores e investigadors
com els Doctors Roe i Piattielli, a qui hui donem la benvinguda a la
nostra comunitat universitària.
Professor Roe, Professor Piattelli, welcome to this University and thank you
for your presence. From now on, the University of Valencia is also your
university as full-right membres of our faculty.
Moltes gràcies per honorar-nos amb la seua presència i magisteri, i per
incorporar-vos com a doctors honoris causa amb plenitud de drets i
obligacions al Claustre de doctors i doctores de la nostra institució.
Enhorabona!
Autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors,
moltes gràcies per haver-nos acompanyat hui en aquest acte solemne
i compartir el reconeixement a la trajectòria científica d’aquests
dos investigadors que, pels seus rellevants mèrits i per la seua
col·laboració amb la nostra Universitat, han estat hui investits Doctors
‘Honoris Causa’.
La Universitat ha de continuar treballant en el progrés dels sabers, en
el conreu de la ciència i la difusió del coneixement, en l’extensió de la
cultura i en una docència de qualitat que forme excel·lents professionals
i millors ciutadans i ciutadanes.
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En definitiva, continuar acomplint amb la rellevant funció social que té
encomanada una universitat pública com és la Universitat de València,
una institució històrica, conscient i orgullosa del seu passat, i de la
llengua, cultura, i tradició del seu entorn, i alhora moderna i oberta al
espai global i la internacionalització.
Moltes gràcies per la seua amable atenció.
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