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Discurs pronunciat per Ignacio E. Grossmann amb motiu de la seua investidura com a 
Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant 

 

Primer que res voldria agrair al rector, Dr. Manuel Palomar Sanz, i al Claustre de la Universitat 
d’Alacant la gran distinció de concedir-me el grau de doctor honoris causa. És de veritat un 
gran honor per a mi rebre aquest important reconeixement. 

Voldria agrair també al professor José Antonio Caballero Suárez i al professor Juan Antonio 
Reyes-Labarta de l’Institut Universitari d’Enginyeria de Processos Químics, juntament amb 
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d’Alacant, haver promogut la meua investidura 
que avui he rebut amb molt de gust i amb gran alegria. 

Voldria dir que per a mi aquest nomenament té també un significat especial pels llaços familiars 
i professionals que mantinc amb Espanya. Tinc avui el gran plaer de comptar amb la presència 
de la meua esposa, Blanca Espinal, així com dels seus familiars, quatre de les seues germanes 
amb els seus respectius esposos, i la seua neboda amb la seua companya. Tinc també el plaer 
de comptar amb la presència de col·legues d’altres universitats. Els agraïsc a tots ells que 
m’acompanyen en aquesta important cerimònia. 

És una satisfacció per a mi rebre aquesta distinció com a representant de l’enginyeria de 
sistemes de processos. Per a qui no la conega bé, aquesta és una branca de l’enginyeria 
química que té a veure amb l’anàlisi i l’optimització sistemàtica per a la presa de decisions, el 
desenvolupament, manufactura i distribució de productes químics, així com el disseny de 
processos químics. L’enginyeria de sistemes de processos és multidisciplinària en el sentit que 
està basada en coneixements bàsics d’enginyeria química, complementats amb anàlisi 
numèrica, optimització matemàtica, teoria de control, i ciències de la computació. Al mateix 
temps, l’enginyeria de sistemes de processos és una àrea que, juntament amb àrees com la 
termodinàmica, fenòmens de transport, operacions de separació, catàlisi i enginyeria de la 
reacció i biotecnologia, han ajudat a definir el coneixement bàsic i fonamental per a la disciplina 
de l’enginyeria química. 

He tingut el gran plaer de mantenir llaços estrets amb el Departament d’Enginyeria Química i 
l’Institut d’Enginyeria de Processos Químics de la Universitat d’Alacant. Aquests llaços es 
remunten al principi de 1998, quan vaig tenir el plaer de conèixer el professor José Caballero, 
que va fer una estada en el nostre grup amb una beca Fullbright. Aquell any va ser molt profitós, 
ja que col·laboràrem en l’àrea de models d’optimització per a destil·lació i en l’àrea general de 
síntesi de processos. L’any 2000, i posteriorment al final del 2012, vaig tenir el plaer de rebre 
la visita del professor Juan Reyes Labarta, amb el qual vam col·laborar en les àrees d’extracció 
líquid/líquid i planejament de producció de polímers. El 2012 vaig tenir també el plaer de 
comptar amb la visita del professor Rubén Ruiz i de la professora Raquel Salcedo, amb els 
quals col·laboràrem en l’àrea d’optimització de problemes dinàmics amb variables discretes i 
contínues, i en l’àrea de disseny òptim de sistemes de tractament d’aigües residuals. Més 
recentment, el 2017, vam tenir la visita de l’estudiant de doctorat Alba Carrero, amb la qual 
vam treballar en l’àrea de planejament òptim per a la gestió d’aigua en la producció de gas 
d’esquist. A banda d’aquestes estades a Carnegie Mellon, hem mantingut una estreta 
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col·laboració a distància, que de fet també ha involucrat altres investigadors com Natalia 
Quirante i Juan Javaloyes. La col·laboració que he tingut amb el grup de la Universitat d’Alacant 
ha sigut molt fructífera, perquè de fet ha resultat en la producció de més de quaranta articles 
científics que han sigut publicats en revistes internacionals i que s’han presentat en congressos 
a tot el món. La Universitat d’Alacant i Espanya es pot sentir molt orgullosa de comptar amb 
l’Institut d’Enginyeria de Processos Químics atès el seu alt nivell científic, així com pel seu 
prestigi internacional que he pogut corroborar personalment. 

Haig de dir que en els meus llaços amb Espanya he tingut la fortuna de col·laborar amb un bon 
nombre d’investigadors d’altres universitats. Entre ells puc mencionar els professors 
Inmaculada Ortiz, Ángel Irabien, Eugenio Bringas, Berta Galán i Javier Viguri de la Universitat 
de Cantàbria, els professors Miguel Ángel Galán, Eva Martín del Valle i Mariano Martín de la 
Universitat de Salamanca, el professor César de Prada de la Universitat de Valladolid, els 
professors Luis Puigjaner i Antonio Espuña de la Universitat Politècnica de Catalunya, els 
professors Gonzalo Guillén i Laureano Jiménez de la Universitat Rovira i Virgili, els professors 
Félix García Ochoa i Carlos Negro de la Universitat Complutense de Madrid i el professor 
Laureano Escudero de la Universitat Rey Juan Carlos. Amb tots aquests col·legues hem 
treballat conjuntament en àrees que inclouen disseny de xarxes d’aigües residuals amb 
membranes selectives, disseny òptim de biorefineries, programació de producció de processos 
batch, disseny òptim de cadenes de subministrament sostenibles i programació estocàstica. 
Ací també he d’indicar que és evident que Espanya té un nivell d’excel·lència molt alt en els 
camps de l’enginyeria química i de la investigació operativa, i, per tant, en pot estar molt 
orgullosa.  

Pel que fa a la tasca i a les consecucions que el professor Caballero ha indicat de la meua 
carrera acadèmica, crec que és molt important reconèixer els mestres que han tingut un gran 
impacte en les nostres vides, i en darrera instància han marcat una diferència en el que hem 
arribat a ser. Així, m’agradaria donar les gràcies als que em van procurar els fonaments de la 
meua formació com a enginyer químic. En primer lloc, a la Ciutat de Mèxic vaig tenir la gran 
fortuna de tenir com a professor a la Universitat Iberoamericana, Alejandro Purón de la 
Borbolla, que era en aquell moment el millor professor d’Enginyeria Química a Mèxic. 
Certament puc dir sens dubte que tot el que jo vaig aprendre amb ell em va proporcionar la 
base per a l’aprenentatge per a tota la vida al llarg de la meua carrera professional. També vaig 
tenir la fortuna de fer una tesi de llicenciatura sota la direcció del mestre Julián Castellanos, de 
l’Institut Mexicà del Petroli. Ell em va introduir en la investigació de models matemàtics per a 
sistemes de transferència de calor i massa, particularment a través de la solució d’equacions 
diferencials amb condicions de contorn. El 1974, quan vaig ser a l’Imperial College, a Londres, 
vaig tenir la gran fortuna de ser assessorat en el doctorat pel professor Roger Sargent, que és 
reconegut mundialment com el pioner i líder intel·lectual de l’àrea d’enginyeria de sistemes de 
processos. El professor Sargent em va introduir en l’àrea de l’optimització matemàtica, i va ser 
un gran model d’inspiració i un mentor que em va ensenyar a apuntar als més alts estàndards 
de qualitat, de rigor i d’excel·lència en la investigació. Haig d’esmentar també dos professors a 
Carnegie Mellon que han tingut un gran impacte en el meu carrera. Primer, el professor Arthur 
Westerberg, un dels pioners de l’enginyeria de sistemes de processos, que em va ensenyar la 
importància de la investigació multidisciplinària, en què les interaccions amb ciències de la 
computació, matemàtiques i investigació operativa han ajudat a enriquir les metodologies de 
disseny i optimització de l’enginyeria de sistemes de processos. La segona persona que ha 
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tingut un gran impacte en la meua carrera acadèmica és el professor Egon Balas, d’investigació 
operativa, que ha sigut una gran font d’inspiració en el meu treball. En concret, el seu treball 
de programació disjuntiva ens va portar a desenvolupar un nou paradigma anomenat 
programació generalitzada disjuntiva, del qual estic molt orgullós, i que permet de manera 
única, formular i resoldre models matemàtics d’optimització amb variables discretes i 
contínues.  

Pel que fa al meu propi treball acadèmic dels últims quaranta anys, he de donar les gràcies i 
expressar el meu reconeixement als meus estudiants de doctorat i posdoctorat, sense els quals 
les contribucions d’investigació que el professor Caballero ha esmentat no haurien sigut 
possibles. He sigut molt afortunat de poder treballar amb estudiants molt brillants i molt 
motivats, no solament dels Estats Units, sinó de molts països, incloent-hi Grècia, Espanya, 
Portugal, Alemanya, Turquia, l’Índia, Xina, Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia i Mèxic. Alguns 
d’ells s’han incorporat a l’acadèmia d’universitats, com Cornell, Minnesota, Wisconsin, 
Princeton, Illinois, Carnegie Mellon, Northwestern, Imperial College, i Texas A&M. Tots ells han 
fet contribucions científiques importants en l’àrea d’enginyeria de sistemes de processos. Però 
he sigut igualment afortunat de tenir estudiants que s’han incorporat a la indústria, on han fet 
també contribucions importants en empreses com ExxonMobil, Shell, Bayer, Dow Chemical, 
Praxair, i, fins i tot, en empreses de consultoria com McKinsey, i també en Amazon. Vostès es 
preguntaran, per què Amazon?: resulta que el director d’investigació d’optimització logística en 
Amazon és Russ Allgor, ni més ni menys que un enginyer químic que va fer el doctorat en el 
MIT en l’àrea d’Enginyeria de Sistemes de Processos, circumstància que mostra clarament 
l’abast pràctic que té aquesta àrea. 

Finalment, també vull agrair a la meua esposa Blanca la seua paciència i suport en la meua 
carrera acadèmica. Sense ella jo no hauria pogut ser capaç d’aconseguir els èxits professionals 
de la meua carrera acadèmica. Jo simplement no estaria avui davant de vostès en aquesta 
important ocasió si no fóra per ella. Moltíssimes gràcies Blanca. De veritat agraïsc el teu suport. 

Respecte de la meua experiència com a acadèmic durant quaranta anys, voldria compartir amb 
les noves generacions algunes reflexions que espere que puguen ser útils. Crec que una de 
les lliçons més importants que he après és la importància de tenir una il·lusió, o com va dir 
John Kennedy en una de les seues famoses frases: 

Els problemes del món no es poden resoldre amb els escèptics o cínics, que tenen 
uns horitzons limitats per les realitats òbvies. El que necessitem és gent que puga 
somiar el que mai ha sigut. 

És a dir, es tracta de la importància de la passió i la creativitat per a promoure idees noves i 
solucions noves per a resoldre problemes tècnics i socials. Altrament dit, és important somiar i 
tenir il·lusió per a resoldre problemes que no han pogut ser resolts. Perquè això es traduïsca 
en resultats concrets cal perseverança, cosa que significa treballar de valent i amb esforç 
continu. Aquesta lliçó ha sigut corroborada pel científic Albert Einstein, que va dir: «No és que 
jo siga tan intel·ligent, és simplement que dedique més temps als meus problemes científics.» 
Espere que aquestes reflexions sobre la importància de la passió, creativitat i perseverança 
servisquen per a motivar les futures generacions que són finalment les que definiran el futur de 
la pràctica, l’ensenyament i la investigació de l’enginyeria a Espanya.  
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Voldria acabar el meu discurs amb algunes paraules sobre l’enginyeria de sistemes de 
processos . Una de les satisfaccions de fer investigació en aquesta àrea és que podem 
aconseguir un equilibri entre la teoria i la pràctica. Teoria, perquè, al capdavall, la nostra àrea 
la fundació es troba en matèries com les matemàtiques aplicades, optimització, teoria de 
control i computació. Per tant, fins i tot si bé som enginyers químics, el nostre camp ha sigut 
capaç de fer també contribucions de rellevància en temes com la solució d’equacions 
algebraiques/diferencials, programació entera no lineal i mixta, optimització global, el model de 
control predictiu, cosa que és una clara mostra de l’aspecte multidisciplinari de l’enginyeria de 
sistemes de processos. D’altra banda, la nostra comunitat no ha descuidat el fet que, com a 
enginyers químics, també apuntem a problemes de rellevància pràctica. I és per això que els 
nostres col·legues, en la comunitat d’enginyeria de sistemes de processos, estan involucrats 
en àrees com la simulació de processos químics, integració i recuperació energètica, disseny 
de sistemes complexos de separació, control i optimització de processos i de cadena de 
subministrament, planificació i programació de plantes químiques multiproducte, i, més 
recentment, en àrees com el disseny i l’anàlisi de sistemes de biologia molecular. La majoria 
d’aquests temes sovint han sigut motivats per les aplicacions en la indústria química i, de fet, 
han ajudat a fer que aquesta indústria puga continuar sent rendible i competitiva. Però més 
recentment, la nostra àrea també ha reconegut que té una responsabilitat social i s’ha 
concentrat en els grans reptes del segle XXI: l’energia, l’aigua i l’escalfament global. A part de 
fer un ús eficient i ambientalment responsable dels recursos naturals mitjançant el disseny de 
processos i cadenes de subministrament eficients i sostenibles, àrea en què s’estan 
desenvolupant tecnologies innovadores per a la producció d’energies renovables i, d’aquesta 
manera, ajudar a fer que aquestes energies siguen econòmicament rendibles i competitives. 
Amb un esforç d’investigació concertada, basada en principis sòlids científics i tecnològics, i 
especialment a través de la cooperació internacional, hem de ser capaços d’avançar, i garantir 
d’aquesta manera un futur sostenible a les generacions futures. Tinc grans esperances en els 
joves de l’auditori perquè dirigisquen els seus esforços a la solució d’aquests grans reptes del 
segle XXI. 

Per a concloure, els agraïsc la seua atenció, i sobretot voldria regraciar el rector Dr. Manuel 
Palomar Sanz i el Claustre de la Universitat d’Alacant per la gran distinció que m’han atorgat 
amb la investidura del grau de doctor honoris causa de la Universitat d’Alacant. És realment un 
gran honor per a mi, i estic summament agraït. Espere també que aquest reconeixement 
servisca per a reforçar els llaços entre la Universitat d’Alacant i la Universitat de Carnegie 
Mellon.  

 
Moltíssimes gràcies 

 


