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CERTIFICAT DE NOMENAMENT

Aránzazu Calzada González, secretària general de la
Universitat d’Alacant,

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

CERTIFICA:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat
d’Alacant, reunit en sessió ordinària el dia 30
d’octubre de 2014, va aprovar per unanimitat el
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la
Universitat d’Alacant del Sr. Julio M. Sanguinetti
Coirolo, a proposta de la Facultat de Dret.
I perquè així conste, firme i segell el present
certificat, amb el vist-i-plau del Sr. Rector Magfc.
de la Universitat, a Alacant tres de novembre de
dos mil catorze.

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad
de Alicante, reunido en sesión ordinaria el día 30
de octubre de 2014, aprobó por unanimidad el
nombramiento como Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Alicante de D. Julio Mª Sanguinetti
Coirolo, a propuesta de la Facultad de Derecho.
Y para que así conste, firmo y sello la
presente certificación, con el visto bueno del
Sr. Rector Magfco. de la Universidad, en Alicante a
tres de noviembre de dos mil catorce.

Vist i plau
Manuel Palomar Sanz

CERIMONIAL

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 a la sala i tots
seuran d’acord amb el protocol establert.
El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus.
El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.
“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 Dr. Julio M. Sanguinetti Coirolo”.
La secretària general llig l’acta.
El rector invita el padrí del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat.
“Que el Dr. José Manuel Canales Aliende faça la laudatio del candidat”.
El padrí pronuncia la laudatio del doctorand i conclou 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 Dr. Julio M. Sanguinetti
Coirolo el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”.
En acabar la laudatio, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el Dr. Julio M. Sanguinetti Coirolo siga investit com a doctor honoris causa?”
El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al Dr. Julio M. Sanguinetti Coirolo i al seu padrí, diu:
“Acosteu-vos”.
El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al Dr. Julio M. Sanguinetti Coirolo”.
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 la medalla com a atribut
per la vostra incorporació al Claustre”.
El rector imposa la medalla.
“Us imposem aquest birret com a corona dels vostres estudis i mèrits”.
El rector imposa el birret al doctor honoris causa
“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el significat”.
El rector 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 puresa i la fortalesa que les vostres mans han
de conservar i, també, com a signe de la vostra altíssima dignitat”.
El rector diu:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.
El rector abraça el doctor honoris causa.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa, torna al seu lloc a la mesa presidencial.
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 onsevulga que us trobàreu, 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 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 doctor honoris causa i el seu padrí tornen als seus llocs.
El cor interpreta el Signore delle cime.
El rector invita el nou doctor honoris causa a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el Dr. Julio M. Sanguinetti Coirolo”.
Discurs del doctor honoris causa.
En acabar el discurs del doctor honoris causa, el rector pronuncia el seu discurs.

Discurs del rector.
En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.
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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G. F. Händel
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GAUDEAMUS IGITUR

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

VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

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

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

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.

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.

CURRÍCULUM VITAE

JULIO MARIA SANGUINETTI
Va nàixer a Montevideo el 6 de gener de 1936. És casat amb la historiadora Marta Canessa, amb qui té
dos fills i quatre néts. És advocat, graduat en la Facultat de Dret i Ciències Socials de la Universitat de la
República (1961).
President de la República Oriental de l’Uruguai electe per dues vegades (l985-l990, 1995-2000), diputat electe
en tres períodes (l962, l967, l97l), ministre d’Indústria i Comerç (l969-l971) i d’Educació i Cultura (1972),
senador de la República (2005-2010), el Dr. Julio M. Sanguinetti ha tingut una vasta trajectòria en el camp
polític i governamental.
A partir de 1953, i fins avui, ha desenvolupat una profícua activitat periodística, com a redactor, cronista i
columnista de diversos mitjans de difusió en l’àmbit nacional (diaris “El Día”, “Acción”, setmanaris “Canelones”,
“Correo de los Viernes” i “El País”) i també en l’àmbit internacional (setmanari llatinoamericà “Visión”, Agència
“EFE”, “El País” de Madrid i “La Nación” de Buenos Aires). En 1997 va ser nomenat President Honorari
del Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP) i en 2008 va rebre la “Pluma de Honor” de l’Acadèmia
Argentina de Periodisme.
La seua actuació en el camp de la cultura ha sigut de gran relleu. President de la Comissió Nacional d’Arts
Plàstiques (1967-1973), membre fundador de la Comissió de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de la Nació
(1972), president del Centre Regional per al Foment del Llibre a Amèrica Llatina de la UNESCO (1975-1984),
president de la Universitat per a la Pau de Nacions Unides (2007-2011), president de l’Institut PAX (1990),
membre del jurat de la primera edició del Premi Velázquez (2002). El Dr. Julio M. Sanguinetti ha dictat
nombroses conferències i dirigit seminaris en diverses ciutats d’Amèrica i Europa. La seua aportació en l’àrea
cultural ha sigut reconeguda internacionalment amb el Premi Internacional Simón Bolívar de la UNESCO,
Gran Creu Kennedy de la Universitat Argentina John F. Kennedy i el títol de doctor honoris causa per les

Universitats de Brasília, Moscou, Asunción del Paraguai, Kuala Lumpur de Malàisia, Gènova, Bucarest, Simón
Bolívar de Veneçuela, Jerusalem, Santiago de Compostel·la, Universitat del Rosario a Colòmbia, Universitat de
Ciències Empresarials i Socials de Buenos Aires, l’Acadèmia de Ciències Socials de la República Popular Xina,
la Universitat Peruana de Ciències Aplicades, Universitat Segle XXI de Córdoba i Universitat de Cuyo Mendoza .
També és President Honorari del Club Atlético Peñarol.
En 2009 rep la distinció Governador Juan Bautista Bustos del Govern de la província de Córdoba. En 2011
el Premi Security 2010 a la personalitat internacional que majors esforços ha realitzat per la germanor del
Riu de la Plata i en 2012, el Premi “Giovanni Battista Cuneo”, de la regió Ligúria (Itàlia). En 2013 la Medalla
d’Honor de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (Santander, Espanya).
En 1996 propicia la creació del “Círculo de Montevideo”, grup de reflexió orientat a obrir nous camins per a
la governabilitat i el desenvolupament humà a Amèrica Llatina. Originat a Montevideo, el Círculo, que continua
avui la seua labor, s’ha reunit a Barcelona, Brasília, Madrid, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Viena, Washington,
República Dominicana i Santiago de Xile convocant destacats polítics, intel·lectuals i dirigents d’organitzacions
internacionals. És membre fundador del “Club de Madrid” i integra el Patronat de la “Fundación Carolina”.
Participa, des de 1999, en el Fòrum Iberoamericà fundat per Carlos Fuentes.
Ha escrit nombroses obres, entre les quals destaquen les publicacions següents: “Alcances y aplicaciones de
la nueva constitución uruguaya”, “La nueva constitución”, “La nación, el nacionalismo y otros ismos”, “Pedro
Figari. El caso Almeida”, “El temor y la impaciencia”, “El año 501”, “Un mundo sin Marx”, “Meditaciones del
milenio”, “El Doctor Figari” i en 2009 “La agonía de una democracia” , que va rebre el premi Bartolomé
Hidalgo de la Cámara del Libro de Uruguay a la millor obra de l’any. En 2012 va publicar “La Reconquista”,
relat de la tornada democràtica a Uruguai i últimamente “El Uruguay del optimismo”, assaig biogràfic sobre
Luis Batlle Berres.
Ha rebut les majors condecoracions de països com Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Equador, El Salvador,
Espanya, França, Guatemala, Hondures, Itàlia, Lituània, Malàisia, Mèxic, Nicaragua, Ordre de Malta, Panamà,
Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana i Veneçuela.

