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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
25 de febrer de 2011, va aprovar per unanimitat 
el nomenament com a Doctor Honoris Causa, per 
la Universitat d’Alacant del Sr. Filippo Coarelli, a 
proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres.

I perquè així conste, firme i segelle el present cer-
tificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector de la 
Universitat, a Alacant dos de març de dos mil onze.

Vist i plau
EL RECTOR

Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

certifica:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el día 
25 de febrero de 2011, aprobó por unanimidad el 
nombramiento como Doctor Honoris Causa, por la 
Universidad de Alicante de D. Filippo Coarelli, a pro-
puesta de la Facultad de Filosofía y Letras.

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, con el visto y bueno del Magfco. 
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a dos de 
marzo de dos mil once.
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El Consell de Govern i el Claustre de doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran al 
pati de la Facultat de Dret, des d’on es formarà el seguici acadèmic.

A l’hora fixada, i mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i 
tots seuran d’acord amb el protocol establert. El candidat al grau de doctor i el seu padrí esperaran a 
l’avantsala fins que siguen cridats.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que hom ha d’escoltar dret i amb el cap descobert.

El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”. 
“A continuació tindrà lloc la clausura del curs acadèmic 2011-12”.
“El senyor degà de la Facultat de Filosofia i Lletres conduirà i acompanyarà davant de tots els que estem 
ací reunits el candidat al grau de doctor honoris causa: el senyor Filippo Coarelli”.

El cor interpreta el Ave vera virginitas.

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, el padrí i el candidat al grau de doctor, situat aquest 
a la dreta, i a continuació el degà.

El seguici saludarà la presidència amb una inclinació de cap i ocuparà a continuació els llocs prèviament 
disposats, mentre el degà torna al seu lloc.

El rector diu:
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per 
la Universitat d’Alacant a favor del senyor Filippo Coarelli”. 

La secretària general llig l’acta.



El rector invita el padrí del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat.
“Que el senyor José Uroz Sáez faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi del doctorand i concloue amb aquestes paraules.
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca al senyor Filippo 
Coarelli el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el senyor Filippo Coarelli siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al senyor Filippo Coarelli i al seu padrí, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor Filippo Coarelli”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 
el grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 
corona dels vostres estudis i mèrits”.

“El vostre padrí us lliurara els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicara el significat”.

El padrí mostra al candidat el Llibre de la ciència obert i diu:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.



A continuació li imposa l’anell mentre diu.
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb 
aquesta Universitat”.

Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El padrí i el candidat s’abracen, mentre el padrí afegeix:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit”.

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.



El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”. 
“Seieu”.

El rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor Filippo Coarelli”.

El cor interpreta el Signore delle cime.

El rector diu:
“Ara es lliuraran els Premis a l’Excel·lència Docent de la Universitat d’Alacant. La senyora secretària 
general en farà la lectura”.

El rector diu:
“A continuació es farà la investidura dels nous doctors.
Té la paraula la senyora secretària general”.

La secretària general crida a l’estrada als nous doctors i als respectius padrins.

El rector imposa a cadascun dels doctorands la medalla, el birret i els fa lliurament dels guants, finalment 
abraça a cadascun d’ells.

En acabar la investidura el rector diu:
“Ateses les facultats que m’han estat conferides, en el seu ús i en nom de Sa Majestat el Rei, us atorgue 
el grau de doctor”.

Després de la investidura, el cor interpreta el Signore delle cime.

El rector diu:
“Ara es lliurarà la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant, a títol pòstum a Balbino Mancheño Magán.”

La secretària general fa la lectura del acord corresponent.



Discurs de benvinguda del rector.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.

El rector diu
“Declare clausurat a la Universitat d’Alacant el curs acadèmic 2011-12”.

Seguidament, el cor interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.

La secretaria general diu:
“Demanen que continuen en els seus seients mentre la  comitiva acadèmica efectua l’eixida”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII

Are vera virginitas
Josquin Des Prez

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Direcció del cor
José Vicente Sanchís

Agraïments

Coral de la Universitat d’Alacant
Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
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R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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Tot just obtinguda la llicenciatura en la Universitat de Roma el 1961, entra com a assistent extraordinari en 

la càtedra d’Arqueologia i Història de l’Art Grec i Romà, dirigida per Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Inspector arqueòleg del municipi de Roma (1968-1973), professor encarregat d’Antiguitats Gregues i Romanes 

en la Universitat de Siena (1972-1977), professor extraordinari d’Arqueologia de la Magna Grècia en la 

Universitat de Calàbria (1980-1981), i professor ordinari (catedràtic) d’Antiguitats Romanes i de Religions del 

Món Clàssic en la Universitat de Perusa des del 1980 fins a la seua jubilació. És professor emèrit de d’aquesta 

universitat des de l’any 2009. 

Autor de més de 300 publicacions de caràcter científic i divulgatiu.

Objecte de les seues investigacions han sigut la història i la topografia de Roma i d’Itàlia, les religions d’Itàlia 

en l’antiguitat, així com l’art hel·lenístic i republicà.

Ha rebut el doctorat honoris causa de les universitats franceses de París Sorbona, François Rabelais de Tours, 

i Blaise Pascal de Clarmont, així com el de la Universitat d’Oulun (Finlàndia).

És membre corresponent de diverses institucions, com la British Academy, l’Academia Europaea, l’Accademia 

Nazionale dei Lincei, i la Société des Antiquaires de France. Així mateix, és soci ordinari de l’Istituto di Studi 

Etruschi i corresponsal estranger de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l’Institut de France.

Ha sigut condecorat pel president de la República Italiana amb la Medaglia d’Oro di Benemerito della Scuola, 

Cultura ed Arte.

Des de 1978 dirigeix l’excavació de la colònia llatina de Fregellae (Ceprano i Arce, província de Frosinone), en 

la qual han pres part milers d’estudiants i investigadors de Perusa i de nombrosos països estrangers, entre els 

quals estudiants de la Universitat d’Alacant. 



Actualment és coordinador nacional d’una investigació sobre Pompeia i director científic de les excavacions 

arqueològiques realitzades amb la Soprintendenza Archeologica del Lazio en el santuari de Diana a Nemi i de 

Falacrinae a Sabina.

Des del 1986 ha mantingut una intensa i fecunda relació amb la Universitat d’Alacant a través del 

Programa Erasmus i la realització de seminaris científics, congressos internacionals, publicacions i excavacions 

arqueològiques conjuntes, tant a Espanya com a Itàlia.
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1 Jesús Herminio Alcañiz Martínez 
Noemi Alcaraz Moreno 
Yudivian Almeida Cruz 
Mª Luisa Álvarez y Cañas 
Rosa Mª Antolín Rodríguez 
María Gloria Aparicio Valero 
José Arenas Fernández 
Esther Magdalena Arques Rosas 
Hermelinda Ávila Alpirez 
Magyuri Ávila Martínez 
Alexandra Balahur-Dobrescu 
Luis Antonio Barrios Piñeiro 
Marta Ester Belmar Mellado 
José Vicente Berna Martínez 
Álvaro Bernalte Benazet 
Carmen Rosa Betancourt Aguilar 
Alejandro Bia Platas 
Raquel Blanco Alemany 
Carla Mª Botella Tejera 
Gloria Bravo Barrales 
Jorge Cabezas Miranda 
Mercedes Carrasco Portiño 
Adela Isabel Carrillo Gómez 
Miguel Ángel Castells Rico 
Juan José Chinchilla Mira 
Esther Chiner Sanz 
Elisabet Chorro Calderón 
Roman Chuhay 

Marjorie Mahe Condis Fernández 
Nereida Congost Maestre 
Elsa Maria Cordero Miranda 
Juan Antonio Corrales Ramón 
Miguel Davia Aracil 
Rubén Davó Rodríguez 
Daniel Díez Santo 
Manuela Domingo Pozo 
Liuba Domínguez Chabaliná 
Juan Mario Domínguez Santamaría 
Isaac Donoso Jiménez 
Martín Duarte Guigou 
Marta Durán Escribano 
Hany El Erian El Bassal 
Luis Alberto Estepa Espada 
Mª Elena Fabregat Cabrera 
Mª Belen Ferrer Crespo 
Benjamín Francés Luna 
Jorge Francés Monllor 
Mª José Galiana Gómez de Cádiz 
Raymundo Gama Leyva 
Nilda Margot Garay Montáñez 
Pedro García Algado 
Mª del Mar García Arenas 
Javier García Barba 
Juan García García 
Alejandra García López 
Juan Antonio Gil Martínez-Abarca 



Octavio Glorio 
Renata Virginia González Consuegra 
Lorena González Llopis 
Vitali Grozovski 
Berenice Guerri Agulló 
Mª Isabel Guilabert Torregrosa 
Sven Jonas Hedlund 
Fidel Hernández Figueroa 
Luis Felipe Herrera Quintero 
Gergely Horvath 
José de Jesús Ibarra Cárdenas 
Mar Iglesias García 
Francisco Miguel Ivorra Pérez 
María Jordá Beneyto 
Marcelo Alejandro Jove Tossi 
Ana Laguna Pérez 
Rodrigo José Leal 
José Luis Leal Espinoza 
Ailyn Leal Ramos 
Héctor Eulogio Ledesma Cañellas 
Noemí Linares Pérez 
Héctor Llorens Martínez 
Elena Lloret Pastor 
Rubén López Mondéjar 
Carlos Ramón López Paz 
María Natividad López Riquelme 
Luz María López Samaniego 
Yuliya Lovcha 

Inés Lozano Cabezas 
Isabel Marcillas Piquer 
Victoria Marco Rico 
Manuel Marco Such 
Mª de la Luz Martínez Aguilar 
María José Martínez Esteso 
Ana Paola Martínez Falcon 
Pedro Antonio Martínez Ortiz 
Aida Martínez-Gómez Gómez 
Sidi Mohamed El Habib Medjahdi 
Santiago Mengual Andrés 
Francisco de Borja Mesa Sánchez 
Juan Luis Mira Candel 
Vicent Modesto Alapont 
Mariano Monge Juárez 
Borja Montaño Sanz 
Bernat Montoya Rubio 
Mª del Mar Moya Fuentes 
Ilona Narebska 
Francisco José Navarro González 
Osiris Ortiz Álvarez 
Mª Isabel Orts Cortés 
Julio Peiró Sempere 
Carolina Pena Martín 
Ludmila Perepelycia 
Carlos Pérez Carramiñana 
Luis Enrique Pérez Garrido 
Mª Isabel Pérez Millán 



María Elena Pérez Vega 
Mª Luisa Pertegal Felices 
Noemi Pino Miklavec 
Ariel Tomás Plasencia Puentes 
Pedro José Ponce de León Amador 
Eduardo René Portuondo Ferrer 
Raúl Hugo Prado Govea 
María Julia Puig Moratal 
Chen Qingsong 
Dan Silviu Radut 
Clarisa Ramos Feijoo 
Verónica Requena Arévalo 
Ignacio Requena Ruiz 
Juan Carlos Restrepo Medrano 
Carolina Rey Mas 
María Soledad Riquelme Carbonell 
David Rizo Valero 
Manuel Roales Toril 
Esteban Robles Luna 
Virginia Rodríguez Herrero 
Francisco Rojas Claros 
César Pascual Romero Casanova 
José Manuel Romero del Hombrebueno 
Castaños 
Álvaro Antonio Sánchez Caraballo 
Raquel Sánchez Romero 
Alexander Sánchez Ruiz 
Daniel Sánchez Terres 

Susan Valeria Sanhueza Henríquez 
Milagros Santacatalina Reig 
Víctor Manuel Santana Pastor 
Fernando Santos Sánchez 
Julia Sarabia Bautista 
Javier Miguel Sastre Martínez 
Pascual Saura Gómez 
Mª Dolores Serrano Cayuelas 
Guillermo Silva Magaña 
David Soriano Hernández 
Juana Teresa Suárez Sarriá 
Silvia Tarí Segarra 
Swangwan Traicharoenwiwat 
José Vicente Tuells Hernández 
Héctor Uroz Rodríguez 
Helena Varela Rizo 
María Teresa Vázquez Luis 
Manuel Antonio Velandia Mora 
Jose Luis Verdú Mas 
Katia Vila Rodríguez 
Anass Wahby 
Ingrid Wilford Rivera 
Basilio José Zafrilla Requena 
Josy Zarur de Matos 
Agnes Zoller




