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Laudatio pronunciada pel Sr. José Antonio Caballero Suárez amb motiu de la 
investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant del Sr. Ignacio 
E. Grossmann. 

 

En primer lloc, vull manifestar que considere tot un privilegi i em sent profundament honrat, 
i també una mica aclaparat, per l’enorme responsabilitat que implica que la nostra 
Universitat m’haja encomanat ser el padrí, i pronunciar la laudatio en aquest solemne acte 
d'investidura del professor Ignacio Grossmann com a doctor honoris causa per la Universitat 
d’Alacant. 

Aquest nomenament és conseqüència del consens a què ha arribat la Universitat d'Alacant, 
a proposta del Departament d'Enginyeria Química i de l'Institut d'Enginyeria de Processos 
Químics (i de l’obstinació personal del professor Juan Antonio Reyes-Labarta, que va fer la 
proposta original a la qual ràpidament ens vam adherir), per a reconèixer la figura del 
professor Grossmann, el qual, al llarg de la seua carrera, ha destacat per l’aspiració a 
l’excel·lència en tots els àmbits. La figura del professor Ignacio Grossmann és excepcional, 
sens dubte, i és sens dubte un dels enginyers químics més rellevants a escala mundial, tal 
com va reconèixer l’American Institution of Chemical Engineers (AIChE), que, en 2008, 
coincidint amb la celebració del seu centenari, el va incloure en la llista dels «100 enginyers 
químics més influents de l'era moderna». 

En el que exposaré a continuació miraré de glossar algunes de les contribucions més 
importants del professor Grossmann en els diferents àmbits que desenvolupa un professor 
d’universitat –i dic algunes, perquè el nombre de contribucions, premis i reconeixements és 
tan gran, que solament enumerar-los ens ocuparia més temps del disponible. Sense deixar 
de banda la seua faceta humana, que és, fins i tot, més destacable que la professional, si 
és que això és possible.  

El professor Grossmann va obtenir el grau d'Enginyeria Química en la Universitat 
Iberoamericana de Mèxic el 1974 i aquel mateix any la medalla al millor estudiant de Mèxic 
concedida pel Consell Nacional de Ciència i Tecnologia. El 1977 realitza la seua tesi 
doctoral en l’Imperial College de Londres sota la supervisió del professor Roger Sargent. Si 
Roger Sargent és considerat el «pare de l’enginyeria de processos químics», amb el 
professor Grossmann aquesta disciplina ha arribat a la maduresa i difusió mundial. 

Després d’un breu període treballant en el Departament de Recerca i Desenvolupament de 
l’Institut Mexicà del Petroli, el 1979 s’incorpora a la Universitat Carnegie Mellon, a 
Pittsburgh, on ha dut a terme el seu treball de llavors ençà.  

Començant per la investigació, la columna vertebral del treball del professor Grossmann és 
el desenvolupament de models i algorismes d’optimització que involucren tant variables 
contínues com variables discretes (per exemple, binàries) i la seua aplicació a tots els 
àmbits de l'enginyeria de processos químics.  
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Així, alguns dels algorismes desenvolupats pel professor Grossmann per a la resolució 
d’aquests models, constitueixen l’«estat de l’art», i han sigut inclosos en els principals 
programes comercials i utilitzats per investigadors, estudiants i professionals de tot el món. 

Però el professor Grossmann no ens ha ensenyat només a resoldre aquests problemes, 
sinó també la millor manera d’escriure aquests models. En aquest sentit, la programació 
disjuntiva generalitzada ha implicat un canvi radical en la manera en què s’afronta un 
problema. Amb l’ajuda de la programació disjuntiva generalitzada és possible desenvolupar 
un model «quasi» de manera intuïtiva, que és fàcil de visualitzar i entendre i que permet 
transformar en equacions conceptes que estem acostumats a expressar de manera oral, 
de manera que ara podem centrar-nos en la part realment important; la resta, gràcies a la 
contribució del professor Grossmann, és treball «mecànic» que en molts casos pot fer un 
ordinador de manera automàtica. 

A més, com a enginyer, el professor Grossmann ha presentat algunes de les solucions més 
innovadores per a molts problemes importants de la indústria química en particular i de la 
societat en general.  

Per exemple, en el camp de la integració d’energia, els seus models s’apliquen avui dia de 
manera sistemàtica en tota la indústria química fins al punt que molts processos habituals 
no serien factibles (econòmicament i ambientalment) sense una integració adequada 
d’energia.  

En el camp la gestió i ús d'aigua també ha sigut pioner desenvolupant procediments per al 
disseny òptim de xarxes d’aigua de procés que minimitzen el consum d’aigua dolça al 
mateix temps que s'estableixen les condicions òptimes de recirculació i reutilització. Així 
com en el nexe aigua-energia que apareixen íntimament unides en molts processos. 

Desafortunadament, el món real és imperfecte i té el mal costum de no reproduir fidelment 
alguns dels models que amb tant d’esforç es desenvolupen. El professor Grossmann n’és 
conscient i ha contribuït a introduir de manera eficient la incertesa inherent a molts 
paràmetres, i les seues possibles variacions amb el temps fent que els models siguen alhora 
robustos i flexibles i, per tant, útils, malgrat «aquesta molesta imperfecció que presenta el 
món real». 

Podria continuar enumerant contribucions del professor Grossmann: Disseny de 
seqüències de columnes de destil·lació, xarxes de reactors, biorefineries, optimització 
multiobjetiu, integració de la seguretat i el disseny, control òptim, optimització global, xarxes 
metabòliques, scheduling, planning, optimització de la cadena de subministrament i un llarg 
etcètera. En resum, no crec que hi reste cap àrea de l’enginyeria de processos químics en 
què el profesor Grossmann no haja fet contribucions importants. 

A més de la recerca, el professor Grossmann sempre ha mantingut un gran interès per 
transferir el coneixement i promoure l’aplicació dels resultats d’investigació bàsica a 
l’empresa. Així, el 1985, en col·laboració amb els professors L. Biegler i A. Westerberg, va 
fundar el que avui es coneix com a Center for Advanced Process Decision-making (CAPD) 
del qual ha sigut director fins fa dos anys. Aquest centre integra un consorci d’unes vint 
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empreses e,ntre les quals figuren algunes de les més importants del món, cosa que permet 
un contacte continu amb les necessitats reals de les empreses i un flux d'informació 
bidireccional que afavoreix tant l’empresa com l’investigador. 

Si la faceta investigadora és destacada, no ho és menys la seua dedicació a la formació en 
enginyeria de processos químics i enginyeria química a tots els nivells. A més d’impartir 
nombrosos cursos en universitats de tot el món, jo destacaria dos llibres: Global 
Optimization in Engineering, del 1996 i reeditat el 2010, i Systhematic Methods of Chemical 
Process Design (1997 juntament amb els professors Biegler i Westerberg). Aquest darrer 
ha esdevingut text de referència en la major part de les universitats del món per a ensenyar 
disseny de processos, i així, la seua influència s’ha estès als graduats d’arreu del món. En 
la nostra Universitat, sense anar més lluny, tenim una assignatura en el màster d’Enginyeria 
Química que, en un «esforç d’imaginació», denominem Mètodes Sistemàtics per al Disseny 
de Processos Químics.  

Vull destacar, a més la formació postdoctoral, perquè és en aquest camp on el professor 
Grossmann ha mantingut un estret contacte amb joves doctors de tot el món, que, com jo, 
en el seu moment vam acudir a la Universitat Carnegie Mellon per a fer-hi estades 
postdoctorals procedents d’un gran nombre d’universitats. En el cas d’Espanya, Valladolid, 
Rovira i Virgili, Cantàbria, Salamanca, Barcelona, Madrid i, per descomptat Alacant. Amb 
algunes d’aquestes universitats, entre les quals s'inclou la nostra, continua col·laborant 
activament. Sens dubte, els seus ensenyaments han sigut fonamentals per a l’establiment 
i el desenvolupament de l’Enginyeria de Processos Químics a Espanya. 

Com a conseqüència de tot el que acabem d’exposar, el professor Grossmann ha rebut un 
gran nombre de premis i reconeixements. No els esmentaré tots. Una llista incompleta 
(estava actualitzada fa un parell d'anys) incloïa més de setanta línies. Per destacar-ne 
alguns (no sé si els més importants): 

 Membre de l'Acadèmia Nacional d'Enginyers dels EUA. 
 Millor article tècnic en Computers and Chemical Engineering els anys 1988, 1996, 

1998, 2000, 2014 
 Top 15 entre els autors més citat en Computer Sciences (ISI) 2002 
 Article més citat entre 2005–2010 en optimització discreta. 
 Llista d'autors més citats (Thomson Reuters) el 2014. 
 Doctor of Technology Abo Akademy 2002 (Finlàndia); doctor honoris causa per les 

Universitats de Maribor (Eslovènia) 2007; Technical University of Dortmund 
(Alemanya) 2012; Cantàbria 2016; Universitat de Kazan (Rússia) 2016; Universitat 
Litoral d’Argentina 2018. 

 Primera Medalla Rogert Sargent, Institution of Chemical Engineers, Gran Bretanya, 
2015. (que sé que li va fer una il·lusió especial perquè estava molt unit al professor 
Roger Sargent). 

 I una llarga llista de premis relacionats amb la docència, sostenibilitat i excel·lència 
en la investigació en països de tot el món. 



P à g i n a  4 | 4 

 

D’Ignacio voldria destacar-ne finalment dues característiques. En primer lloc, la generositat 
i l’amabilitat. Crec que mai m’ha dit que no a res que li haja demanat i ha dedicat una enorme 
quantitat de temps amb una paciència infinita a orientar-me en el món de l’enginyeria de 
processos químics, de la qual a penes sabia res quan vaig arribar a Pittsburgh per primera 
vegada…, i només sóc un entre molts altres. 

En segon lloc, la immensa capacitat de treball. Deixeu-me que us explique una petita 
anècdota: 

«En acabar una videoconferència relacionada amb un projecte d'investigació, intentàvem 
trobar una hora que ens vinguera bé a tots per a la nostra videoconferència següent. Els 
problemes d’agenda que tots tenim i la diferència horària entre els EUA i Espanya 
complicava arribar a un consens.  

En un moment donat Ignacio va dir: “Els vindria bé a vostès les 8 del matí hora d'Espanya?”. 
Es va fer un breu silenci, en el qual supose que no solament jo estava pensant quan ens 
tocaria matinar per a tenir-ho tot preparat a aquella hora. 

Llavors algú va fer un petit càlcul i va dir: “Perdona, Ignacio, crec que t’has enganyat, perquè 
a les 8 del matí a Espanya són les 2 de la matinada a Pittsburgh.” Ignacio, sense canviar el 
to de veu, hi va respondre: “No importa, jo em gite tard… Per descomptat, allí estàvem tots 
puntuals a les vuit del matí.» 

Per cert, en els primers tres dies de la seua actual estada a Alacant, va impartir dos cursos 
de vuit hores cadascun. 

No vull acabar sense fer una menció especial a Blanca –la dona d’Ignacio– a la qual hem 
de reconèixer la seua contribució a aquest doctorat honoris causa. El meu company Juan 
Reyes sovint em recorda el «kit de supervivència per a becaris i visitants» (així en diu ell) 
que Blanca tenia preparat per a qualsevol que visitava Pittsburgh. Sempre es va ocupar 
que no ens faltara res, de manera totalment desinteressada, i ens va fer l'estada molt més 
agradable. 

 

Així, doncs, considerats i exposats tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals, 
sol·licite amb tota consideració i encaridament us demane que atorgueu i conferiu al Dr. Sr. 
Ignacio Grossmann el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d'Alacant. 

 


