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Doctors HONORIS CAUSA
de la
Universitat Politècnica de Catalunya

Gregorio López Raimundo
Maria Salvo Iborra
Agustí de Semir Rovira
En representació de tots els que van lluitar
contra la dictadura franquista per la
recuperació de la democràcia i les llibertats
nacionals
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Cant dentrada, a càrrec de la Coral de lEscola Tècnica
Superior dArquitectura de Barcelona i de lOrquestra de
la Universitat Politècnica de Catalunya.
Benvinguda i intervenció de lExcel·lentíssim
i Magnífic Senyor Rector.
LExcel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector diu:

La secretària general de la Universitat Politècnica de Catalunya
llegirà lActa de nomenament de doctors honoris causa
daquesta universitat a favor del Sr. Gregorio López Raimundo,
de la Sra. Maria Salvo Iborra i del Sr. Agustí de Semir
Rovira, com a símbols i representants de tots els que van lluitar
contra la dictadura franquista per la recuperació de la democràcia
i les llibertats nacionals.
La secretària general llegeix les disposicions oficials i
els escrits pertinents.
LExcel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector diu:

LExcel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector diu:

Pel Claustre de la Universitat Politècnica de Catalunya, com
a homenatge als vostres rellevants mèrits i també com a símbol
dhomenatge, que personanalitzen en vostès, a totes les persones
que van lluitar durant el franquisme per la recuperació de la
democràcia i de les llibertats nacionals de Catalunya, heu estat
nomenats doctors honoris causa daquesta universitat.
Per lautoritat que mha estat donada, us lliuro aquests diplomes
i aquestes plaques com a símbol de la investidura. Preneu-los
i mostreu-los amb orgull. I feu-ho en el vostre nom i en el dels
que amb aquest solemne acte estem homenatjant: les persones
que no van dubtar a lhora de lluitar contra la dictadura,
plenament conscients dels sacrificis personals que això comportava.
A ells i a vosaltres mateixos correspon el mèrit que amb la
Constitució de 1978 es recuperés la continuïtat constitucional
democràtica de 1931.

El padrí, el professor Guillermo Lusa Monforte, farà el favor
danar a buscar el Sr. Gregorio López Raimundo, la Sra.
Maria Salvo Iborra i el Sr. Agustí de Semir Rovira.

Incorporats a partir dara mateix al nostre Claustre Universitari,
rebeu una abraçada de fraternitat dels que ens honorem i ens
congratulem de ser els vostres companys. (Els abraça.)

Música coral.

Música coral.

Els doctorands i el padrí, després de ser saludats per
la Presidència, sasseuen als seients reservats.

LExcel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector dóna la
paraula a la doctora Maria Salvo Iborra.

LExcel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector demana al
padrí que faci ús de la paraula.
El padrí, el professor Guillermo Lusa Monforte, fa
lelogi dels mèrits del Sr. Gregorio López Raimundo,
de la Sra. Maria Salvo Iborra i del Sr. Agustí
de Semir Rovira.

La doctora Maria Salvo Iborra dóna les gràcies
per lhonor rebut en nom dels tres nous doctors
honoris causa.
Cloenda.
Gaudeamus igitur.
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Programa musical
Acte de lliurament del
títol de
doctor HONORIS CAUSA
de la
Universitat Politècnica de Catalunya
a
Gregorio López Raimundo
Maria Salvo Iborra
Agustí de Semir Rovira
Coral de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
de Barcelona
i Orquestra de la Universitat
Politècnica de Catalunya
Lluís Carné i Miguélez, director
23 de febrer de 2004

El cant del poble
Música: Josep Anselm Clavé i Amadeu Vives
Lletra: Josep Maria de Sagarra

Cant de joia
Música: Ludwig van Beethoven
Lletra: Joan Maragall

Marxa d'Idomeneo
Wolfgang Amadeus Mozart

Gaudeamus igitur
Himne universitari
Harmonització: Joan Casulleras
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Gaudeamus igitur
Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.
Vivat academia
vivant professores,
vivat academia
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet
semper sint in flore,
semper sint in flore.

12:39
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