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És un plaer donar la benvinguda al Sr. Korb com a membre de ple dret a la
nostra universitat i distingir‐lo amb la màxima condecoració que la UPC té
reservada: investint‐lo doctor honoris causa.
La trajectòria del Dr. Korb em permet destacar‐lo com a inspirador per a
qualsevol dels membres d'aquesta casa: magnífic i qualificat docent,
d'universitats tan prestigioses com la de Boston o la de Califòrnia, on ha
obtingut els màxims reconeixements. Autor d'una espectacular tasca de
recerca; vinculat a la resta d'experts mundials del seu camp ‐celebro que
entre ells també trobem al Sr. Henríquez, que avui ens acompanya‐,
inventor d'importants avenços mèdics (amb ell haurem conegut molt millor
què és la malaltia de l'ull sec) i empresari innovador.
Aquesta mirada calidoscòpica l'ha catapultat com a eminència en el sector
i ha mogut a la nostra Facultat d'Òptica i Optometria a lloar‐ne al màxim la
seva causa. La FOOT és una de les Facultats bandera de la UPC. El seu
personal no es conforma en la magnífica tasca docent, referent al nostra
estat, sinó que va molt més enllà.
Avui vull destacar la bona feina de la CUV i celebro el novedòs programa
que han posat en marxa "Miradas Solidàries" que permet donar curs als
tractaments visuals complexos que avui tenim en llista d'espera a la CUV.
Celebro també, orgullós, que el Dr Korb hagi acceptat també ser padrí
d'honor d'aquest programa.
Estic ben segur que el Dr. Korb comparteix la nostra mirada envers la vida.
Agraeixo la feina a totes les persones que han contribuït a la celebració
d'aquest acte i agraeixo especialment al Dr. Korb la seva visita i desitjo que,
a partir d’avui, puguem estar ben agermanats.

