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Il·lustre Doctor honoris causa Evert Hoek, Il·lustríssim Sr. Valentí Junyent, alcalde de 
Manresa, benvolguda Rosa Argelaguet, directora de l'Escola de la UPC a Manresa, 
benvolgut David Parcerisas, padrí del Sr. Hoek, autoritats de la ciutat i la comarca, 
companys de la comunitat UPC, senyores i senyors, 
 
Avui ens hem aplegat en aquesta preciosa Biblioteca del Campus de Manresa per donar 
la benvinguda a la comunitat UPC al Sr. Hoek en el nostre màxim honor com a 
universitat. 
 
I ho fem en la millor companyia: els diferents agents de la ciutat es sumen a la culminació 
de la celebració dels 75 anys de l'Escola agraint a una de les persones que han estat 
exponents de l'ajuda i recerca traslladada al territori de Manresa.  
 
De fet, en la història de la nostra universitat és la segona vegada que es celebra un acte 
d'investidura honoris causa a Manresa. El primer acte va ser el 1992, al Sr. Jan Willem 
de Leeus, apadrinat pel professor Xavier de las Heras, que forma part de la comitiva 
d'aquest any.  
 
Agraeixo els elogis dels mèrits que ens ha fet el professor David Parcerissas i celebro 
el discurs que ens ha fet una de les màximes eminències mundials en Enginyeria 
mecànica aplicada al comportament de les roques. 
 
En aquest primer any com a rector de la Universitat Politècnica, he pogut venir amb certa 
assiduïtat a Manresa. Moltes de les vegades, ha estat per recollir o aplaudir algun dels 
premis atorgats a la trajectòria de l'Escola i al seu enèrgic equip directiu. 
 
Els diferents agents socials de Manresa i rodalies m'han expressat l'interès per mantenir 
uns estudis d'impacte directe al territori com són l'Enginyeria de mines, estudis que a 
Catalunya només s'imparteixen a la nostra universitat. 
 
Per demostrar-nos la importància de tenir enginyers especialitzats en la matèria, avui 
hem pogut escoltar una autèntica lliçó en la matèria. Espero poder aplicar-los a endurir 
el comportament massís i l'estabilitat de l'equip directiu de la universitat ;-)) 
 
El Dr. Hoek és una persona molt estimada en aquest Campus i en aquesta ciutat. M'ho 
han demostrat abastament i em consta la dedicació especial que han esmerçat en 
aquest acte els membres de l'Escola, a qui vull donar les gràcies per haver-ho fet 
possible. 
 
És un enorme plaer per nosaltres poder comptar amb el Dr. Evert Hoek en la llista dels 
doctors honoris causa de la nostra universitat i desitgem que la seva lliçó de 
coneixement i de vida inspiri als nostres alumnes i professors a treballar dur i a ser 
conscients de l'impacte que el seu coneixement pot tenir en el seu entorn més immediat. 
 
Moltes gràcies. 
 


