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El Consell de Govern i el Claustre de doctores i doctors, revestits dels ornaments que els són propis, es 

reuniran en el pati de la Facultat de Dret des d’on es formarà la comitiva acadèmica.

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 establit. 

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que ha de ser escoltat dret i amb el cap descobert.

El rector diu:

“Doctores i doctors, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.

“Es va a iniciar l’acte de clausura del curs acadèmic 2018-19.

El senyor degà de la Facultat de Filosofia i Lletres es dignarà conduir i acompanyar a la presència dels 

ací reunits a la candidata al grau de doctora honoris causa, la senyora Teresa Ortiz Gómez”.

El cor interpreta Jesus bleibet meine Freude. 

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, la padrina i la candidata al grau de doctora (aquesta 

haurà de situar-se a la dreta d’aquella) i, a continuació, el degà.

El seguici saludarà a la presidència amb una inclinació de cap, i tot seguit ocuparà 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 doctora honoris causa per 

la Universitat d’Alacant de la Dra. Teresa Ortiz Gómez”.

La secretària general llig l’acta.



El rector convida la padrina de la doctoranda a fer la presentació dels mèrits de la candidata:

“Que la Dra. Mónica Moreno Seco faça la laudatio de la candidata”.

La padrina pronuncia la laudatio de la doctoranda i conclou amb aquestes paraules:

“Així doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, sol·licite amb tota 

consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca a la Dra. Teresa Ortiz Gómez el suprem 

grau de doctora honoris causa per la Universitat d’Alacant”.

En acabar la laudatio, el rector pregunta al Claustre:

“Esteu d’acord que la Dra. Teresa Ortiz Gómez siga investida com a doctora honoris causa?”

El Claustre respon:

“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector dirigint-se a la Dra. Teresa Ortiz Gómez i a la seua padrina, diu:

“Acosteu-vos”.

El rector diu:

“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctora honoris causa a la Dra. Teresa Ortiz Gómez”.

El rector diu a la candidata:

“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim el 

grau de doctora honoris causa; i, com a símbol de tan alt honor, us imposem la medalla com a atribut 

per la vostra incorporació al Claustre”.

El rector imposa la medalla.

“Us imposem aquest birret com corona dels vostres estudis i mèrits”.

El rector imposa el birret a la doctora honoris causa.

“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el seu significat”.



El rector mostra a la candidata 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 puresa i la fortalesa que les vostres mans han 

de conservar, i també, com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

A continuació el rector diu:

“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i fraternitat”. 

El rector abraça la doctora honoris causa.

A continuació, torna al seu lloc en la taula presidencial i roman dret.

El rector diu als assistents:

“La senyora secretària general de la Universitat prendrà promesa de fidelitat a la nova doctora”.

La secretària general diu:

“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”.

La doctoranda respon:

“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:

“I en primer lloc, sempre i onsevulga que us trobeu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 

Universitat d’Alacant i l’ajudareu i hi prestareu concurs, suport i consell en els assumptes universitari, 

sempre que us siga requerit?”.

La doctoranda respon:

“Així ho promet i ho vull”.



El rector diu:

“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”.

“Seieu”. 

La doctora honoris causa i la seua padrina tornen als seus llocs. 

El rector convida a la nova doctora a pronunciar el seu discurs d’agraïment:

“Té la paraula la Dra. Teresa Ortiz Gómez”. 

Discurs de la doctora honoris causa.

Finalitzat el discurs, el cor interpreta l’Hallelujah. 

El rector diu: 

“A continuació es farà la investidura de noves doctores i dels nous doctors. 

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, per a això, us imposaré els atributs que us identificaran.

La secretària general cridarà a l’estrada les noves doctores i els nous doctors, com també els respectius 

padrins i padrines”.

La secretària general diu: 

“A continuació el rector us imposarà els atributs que us identificaran com a doctores i doctors; el birret 

representa la distinció i protecció en la millora de la ciència; els guants blancs com a símbol de la 

fortalesa que han de conservar les vostres mans i també com a signe de la vostra dignitat; i la medalla 

com a símbol de la vostra incorporació al claustre de doctores i doctors de la Universitat d’Alacant”.

El rector imposa a cadascun dels doctors i doctores la medalla, el birret i els fa lliurament dels guants; 

finalment, abraça a cadascun d’ells i d’elles i als respectius padrins o padrines.

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

A continuació, discurs del Sr. Rector Magnífic de la Universitat d’Alacant, D. Manuel Palomar Sanz.



En finalitzar el discurs, la secretària general diu:

“Tots drets”.

El rector diu:

“Declare clausurat el curs acadèmic 2018-19 de la Universitat d’Alacant”.

Seguidament el cor interpreta el Gaudeamus igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:

“S’alça la sessió”.

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

Jesus bleibet meine Freude

J.S. Bach

Hallelujah

Leonard Cohen

Signore delle cime

Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Direcció de la Coral de la Universitat d’Alacant

Shlomo Rodríguez Álvaro

Directora del Grup “Game Of Tones Acapella”

Alba Hernández

Agraïments

Coral de la Universitat d’Alacant

Grup “Game Of Tones Acapella”

Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
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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.

Vivat Academia,

vivant profesores,

vivat membrum quod libet,

vivant membra quae libet,

semper sint in flore.
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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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Des de 1981 exerceix el seu treball docent i investigador en la Universitat de Granada, on forma part del 

Departament d’Història de la Ciència i de l’Institut de Recerca d’Estudis de les Dones i de Gènere, del qual 

va ser cofundadora l’any 1986. Ha realitzat estades de recerca en les universitats d’Oxford (Wellcome Unit 

for the History of Medicine), Central University London (Wellcome Centre for the History of Medicine), Harvard 

(Department of History of Science, Faculty of Arts and Sciences), Buenos Aires (Institut Interdisciplinari d’Estudis 

de Gènere, Facultat de Lletres), i en el CCHS del CSIC de Madrid (Institut de Filosofia).

Des de 2002 és investigadora responsable del grup HUM-603-Estudios de las Mujeres, grup de recerca con-

solidat i interdisciplinàri del Pla Andalús de Recerca (PAIDI) i té 5 sexennis de recerca reconeguts.

Ha participat en un total de 21 projectes de recerca subvencionats i ha sigut investigadora principal (IP) 

en 11 d’ells. Ha publicat 17 llibres, 8 com autora o coautora i 9 com a editora, i un centenar d’articles 

i capítols de llibres. Entre la seua activitat de divulgació del coneixement ha publicat recentment la web 

historiadeanticoncepcion.ugr.es

En els seus primers treballs sobre la professió mèdica a Andalusia en el segle XX i sobre professionals sanitaris 

en el segle XVIII, va proposar una cartografia fins llavors inèdita de la distribució geogràfica de metges i 

professionals sanitaris. Els seus primers treballs d’història de les matrones a Espanya en els segles XVII i XIX 

es van fer en el marc d’un projecte col·lectiu europeu. En la dècada de 1990 va iniciar l’anàlisi dels discursos 

mèdics del segle XX amb perspectives de gènere i feministes, amb treballs dedicats a les idees mèdiques 

sobre la dona, l’anorèxia, l’anticoncepció i la transsexualitat. Va treballar igualment en l’avaluació dels estudis 

de les dones, coordinant un contracte per a l’actualització del Libro Blanco de los Estudios de las Mujeres.

A la fi del segle XX, va iniciar l’estudi dels discursos generats per dones professionals i usuàries del sistema 

sanitari, sobre la base de les fonts orals. Ha contribuït a descobrir els punts de convergència i divergència 

de la vida professional de les metgesses durant la segona meitat del segle XX i començaments del XXI i les 

seues identitats professionals. L’anàlisi del discurs i la història oral constitueixen la base de dos projectes 

d’història de la planificació familiar en els quals ha treballat des de 2008 i en els quals ha prestat especial 



atenció a l’activisme sanitari i feminista per la planificació familiar durant els anys 70, la circulació material 

i discursiva de la píndola anticonceptiva, la participació espanyola en xarxes internacionals d’anticoncepció i 

l’experiència sexual i anticonceptiva de les dones durant el segon franquisme i la transició democràtica. En 

l’actualitat forma part de l’equip del projecte Cap a la salut global. Espanya i l’Organització Mundial de la 
Salut (SALUDOMS), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

Ha exercit com a directora de l’Institut d’Estudis de les Dones de la UGR, coordinadora dels seus programes 

de doctorat (1997-2007), directora de la col·lecció “Feminae” de la Universitat de Granada i codirectora de 

la revista Dynamis, revista JCR especialitzada en història de la medicina i de la ciència (1999-2011). Ha 

participat en les juntes directives de l’Associació Espanyola d’Història de les Dones i de la Societat Espanyola 

d’Història de la Medicina i forma part del consell assessor de diverses revistes indexades d’història de la 

ciència, història de les dones i estudis feministes.

El seu treball ha sigut pioner i significatiu en el camp de la història de la medicina i gènere i dels estudis 

de les dones, i ha contribuït a crear a Espanya les bases de recerca en els camps interdisciplinaris de gènere 

i salut i gènere i ciència. És, així mateix, un referent per a la història de les professions sanitàries i per a 

la història de les matrones i les metgesses a Espanya.

Tota aquesta activitat ha sigut possible gràcies al seu treball col·laboratiu amb un bon nombre de col·legues 

de diferents àrees, universitats i països, com es mostra amb més detall en la web: http://wpd.ugr.es/local/tortiz
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8 Francisco José Abellán Contreras

Taras Agryzkov

Diego Miguel Alarcón Valencia

Vanessa Aleman

Javier Alonso Santiago

Jonismar Alves Barbosa

Iván Amorós López

Ana Arahuetes Hidalgo

Segundo Napoleón Barreno Freire

Sonia Bayo Fuentes

David Belda Martínez

Mónica Belmonte Requena

Hanna Magdalena Budig

Pedro José Cabello Yeves

María Jesús Cabezón Fernández

Tarcita Cabral Ghizoni de Sousa

Pablo Camacho Rodríguez

Antonio Daniel Camarano Cestona

Lea Canales Zaragoza

Virgilio Francisco Candela Sevila

Laura Cano Casanova

Andreu Cañadas Cuadrado

Jesús Carbajo San Martín

Manuel Carrera Fernández

Ana María Cayuela Mateo

Marco Antonio Celdrán Bernabeu

Luciana Costa Dos Reis Cruz

Manuel Curado Navarro

Adilor Danieli

Caleb Gustavo De Bernardis

Sonia Aparecida de Carvalho

Alfonso de Lucas Freile

Laura Díaz Mejías

María Isabel Díez García

José Fernando Domene Verdú

Ramón Egea Pérez

Brahim El Habib Draoui

Luis Estevan García

Juan Carlos Esteve Rico

Patricia Fernández Aracil

Ricardo Guillermo Fernández Martínez

Alberto Ferriz Valero

Evelina Garay Collcutt

Elena García Martínez

Josep Vicent García Sebastià

Ana García Sempere

Lucía Gerbino

Jorge Giménez Meseguer

Melania Gómez Martínez

Amnerys González Rosell

María José González Soria

Carlos Guillem Aldave

Oswaldo Fabián Haro Jácome

Laura Herrero Ruiz

Juan José Hinojo Pérez

José Iván Isaza González



Pedro José Ivars Santacreu

María Dolores Jiménez Valiente

David Juárez Varón

María Milagros León Bernáldez

Gema León Ravina

Juan Llorens Esteve

Carolina López Gallardo

Jorge Alberto López Lillo

Mercedes López López

Edgar Maciá Gil

José Francisco Mancebo Aracil

Tania Josephine Martín

Jesús Martínez Asencio

Jenny Esmeralda Martínez Benítez

Celeste Martínez Canales

Caterina Martínez Martínez

Nuria Martínez Martínez

Daniel Martínez Méndez

Sandra Martínez Rico

Myriam Eugenia Melo Hernández

Luz Marina Méndez Navarro

Néstor Eduardo Mendieta Reyes

Julio César Molina Martín

Luna Llena Morcillo Juliá

Rosa Moreno Alcaraz

Joaquín Moreno Compañ

Rafael Muñoz Gómez

María de los Ángeles Muñoz Miguelsanz

Alba Navalón Mira

Francisco José Navarro Brull

Miguel Navarro Menargues

Ilías Oikonomopoulos

Aitor Ortega Martínez

Daniel Ortiz García

Abilio Orts Muñoz

Jorge Oviedo Seguer

José Ignacio Pagán Conesa

Antonio Vicente Palazón Ponce

Vicent Pastor Briones

Aura Paucar Cabrera

Juan José Payá Rico

Enrique Jorge Payá Sellés

Miriam Guadalupe Peñafiel Aguilar

Natalia Pérez Fuillerat

Emma Pérez Hernández

Moisés Picón Martínez

Jaume Pons Conca

Pedro Poveda Martínez

Natalia Quirante Arenas

Pablo Ramilo Ríos

Daniela Soledad Ramírez Sepúlveda

Manuel Ríos Pérez

Vicente Román Ibáñez

Rocío del Mar Ruiz Cáceres

María Isabel Ruiz García

Mario Javier Saban Cuño



Carlos Sánchez Rodríguez

Sara Sancho Querol

Ricardo Sanmartín López

Gevorg Sargsyan

Rafael Sebastiá Alcaraz

Paula Sebastián Pascual

Lorena Segura Abad

Verónica Selva Martínez

Francisco José Sempere Ruiz

Roberta Simoes Nascimento

Adam Telek

María Tormo Santamaría

Daniel Torregrosa Rivero

Edgardo David Vásquez Rodríguez

Julio Manuel Vega Pérez

Ángela Roxana Villaseñor Milán

Vita Zhukova


