
La Universitat d’Alacant, a proposta de la Facultat de Ciències i de l’Institut de Síntesi Orgànica, m’acull avui en el seu Claustre 
com a doctor honoris causa.
Les meues primeres paraules són d’agraïment per l’honor que em fan i per l’afecte que demostren per acceptar-me com un 
dels seus. Vull també agrair al professor Miguel Yus les seues paraules de presentació i els seus elogis que són més fruit de 
l’afecte i generositat de l’amic i company que dels meus mereixements.
El nomenament que m’atorga a Universitat d’Alacant té un significat especial ja que en aquesta Universitat es troben 
impartint el seu magisteri professors que van ser els meus mestres en l’etapa universitària, i també companys de disciplina, i 
no obstant això amics, amb els qui m’uneixen llaços no sols afectius sinó de concepció de la investigació. Creiem fermament 
que la investigació ha d’anar més enllà de la creació de coneixement i contribuir a solucionar problemes socials i tecnològics. 
Reivindiquem la funció social de la universitat pública com a servei als ciutadans a través de la formació integral de l’alumne, 
de la generació de coneixement i de la col·laboració al desenvolupament tecnològic.
Avui dia, en què no sols el sector productiu sinó també els responsables polítics consideren la innovació com la catapulta que 
llançarà el nostre desenvolupament, nosaltres volem insistir en el fet que no hi ha innovació sense investigació i ciència. A la 
innovació s’arriba a través d’un sistema de dues equacions dependents:

CIÈNCIA + ENGINYERIA = TECNOLOGIA
TECNOLOGIA + MÀRQUETING = INNOVACIÓ

Aquesta filosofia la compartim amb els nostres col·legues i amics de química inorgànica i enginyeria química, i sobretot amb 
el professor Miguel Yus, fundador de l’Institut de Síntesi Orgànica. A través d’aquest institut demostren diàriament la capacitat 
del seu grup per a traslladar al sistema productiu els resultats de les seues investigacions en el camp de la química orgànica. 
Per a mi és un privilegi ser membre del Consell Científic de l’Institut de Química Orgànica.
En el meu discurs mostraré com ha sigut possible des del món acadèmic conjugar la investigació fonamental amb l’aplicació 
del coneixement adquirit a la solució de problemes industrials en el camp de la catàlisi heterogènia.
(A continuació s’inclouen les diapositives projectades pel professor Corma durant el seu discurs d’acceptació com a doctor 
honoris causa).
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Sr. rector, distingits col·legues, senyores i senyors. Rep aquest reconeixement en nom de tots els que han fet possible que estiga 
avui ací entre vostès: Els meus pares que em van donar la primera oportunitat, els mestres amb què vaig aprendre i que em 
van obrir noves perspectives, els col·legues passats i presents amb els qui he desenvolupat el meu treball d’investigació i els 
qui m’han donat suport per a avançar en el coneixement. Als socis fundadors de l’ITQ que van creure en un model d’institut 
i el van fer possible. Ha sigut el seu suport incondicional i la seua fe en la nostra empresa els que m’han mantingut en els 
moments difícils. A tots els membres de l’ITQ que arrepleguen el testimoni i dels que esperem que continuen desenvolupant 
un projecte comú, lliure d’egoismes.
Finalment i sobretot, vull agrair a la meua esposa-companya i a la meua filla la seua comprensió i amor al llarg d’aquests anys.
Gràcies a tots els presents per compartir amb mi aquests moments


