
Web de la Escola Politècnica
Jaume II, 69 CP 25001 - Lleida, Catalunya (Espanya) | Tel. +34-973-70-2701

1

Doctor Honoris Causa UdL
Jorge Wagensberg Lubinski

A l’Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera del campus de Cappont de la Universitat de
Lleida es va viure el 15 de novembre de 2010 un acte força emotiu en el que va ser investit doctor honoris
causa de la Universitat de Lleida el director científic de la fundació La Caixa i impulsor de Cosmocaixa, Jorge

.Wagensberg

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va proposar el professor  pel mèrit deWagensberg
doctor honoris causa i el director de l’EPS, , va apadrinar la seva investidura. En el seu discursFerran Badia
Badia va repassar la trajectoria científica, docent, investigadora, literària   i divulgadora del professor
Wagensberg, els seus treballs i publicacions més destacades i la seva tasca com a divulgador científic. Així
mateix va elogiar la seva trajectoria personal.

La lliçó inaugural del professor , un cop investit doctor honoris causa per la Universitat deJorge Wagensberg
Lleida, va reflexionar sobre el mètode científic i la naturalessa del goig ntel·lectual que pot esdevindre, d’acord al
professor, des de el goig de la contemplació, de la conversa i de la comprensió. En tot moment el professor 

es mostra especialment il·lusionat amb la distinció que li otorgar la UdL.Wagensberg 

L’acte va finalitzar amb unes paraules del rector de la Universitat de Lleida. En el seu discurs, , vaJoan Viñas
elogiar la figura del professor  i va agrair-li haver acceptat format part del claustre de doctors de laWagensberg
Universitat de Lleida. Tanmateix va agrair i felicitar l’Escola Politècnica Superior per la tasca que, en el marc de
la Universitat de Lleida, ha dut a terme des de el seu naixement el 1991. A més va recordar que l’EPS compleix
aquets curs acadèmic el seu 20è aniversari. Joan Viñas, també va recordar la importancia del PCiTAL per al
desenvolupament de Lleida, així com la instal·lació al Parc de Gardeny del futur Museu de la Ciència de Lleida, 
pensat i projectat d’acord als criteris museogràfics del professor .Wagensberg

L’acte de investidura va comptar amb la presència de nombrosos membres de la comunitat universitària (PDI,
PAS i estudiantat), de les administracions públiques locals i del teixit empresarial i industrial de Lleida. Notable
va ser la presència a l’auditori del expresident de la Generalitat de Catalunya, . Pasqual Maragall

María Jesús Prieto-Laffargue

La Sala  de l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir el 15 de novembre deVíctor Siurana
2012 l’acte d’investidura de la sra.  com a doctora Honoris Causa de la UdL.Mª Jesús Prieto-Laffargue

Una sala plena a vessar va gaudir d’un acte emotiu que va comptar amb un gran nombre de personalitats
destacades del teixit polític, econòmic, industrial i cultural de Lleida.

La catedràtica de la UdL, directora del grup de recerca GREA Innovació Concurrent i professora de l’Escola
Politècnica Superior (EPS), ,  va apadrinar la petició al rector per part del director de l’Escola,  Luisa F. Cabeza

, d’incorporar al claustre de doctors d’aquesta universitat a la sra.  com aFrancesc Giné Prieto-Laffargue
doctora Honoris Causa en reconeixement a la seva destacada trajectòria personal i professional al servei de
l’enginyeria, de la transferència de tecnologia, de la formació integral dels professionals tècnics i de la
sostenibilitat tecnològica dels països en vies de desenvolupament, questions que li han atesorat un gran prestigi
internacional.

http://www.eps.udl.cat/
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El rector de la UdL, , va acceptar aquesta petició i va donar pas a l’inici del solemne acte deRoberto Fernández
investidura de la sra. com a doctora Honoris Causa per la UdL, Mª Jesús Prieto-Laffargue procedint al
lliurament del títol i la imposició del birret llorejat.

Investida doctora, va seduir tots els presents en el seu discurs de investidura on va repasar laPrieto-Laffargue 
seva trajectòria professional, des de les primeres experiències viscudes a la Universitat Politècnica de Madrid
on era una de les úniques tres dones matriculades a Enginyeria Superior de Telecomunicacions, fins a les
últimes responsabilitats assumides al capdavant de l’Organització Mundial de l’Enginyeria (WFEO) i del Consell
de Govern del Centre de Cooperació Internacional de la UNESCO a favor de l’enginyeria i els seus
professionals en països en vies de desenvolupament.

Finalment, el rector de la UdL va agrair a sra. haver acceptat la distinció proposada per la UdLPrieto-Laffargue 
a instàncies de l’EPS i va lloar el paper que ha jugat aquesta Escola en el desenvolupament tecnològic i
industrial de les comarques de Lleida els últims 20 anys.

http://www.eps.udl.cat/

