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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 
30 de juliol de 2010 va aprovar per unanimitat el 
nomenament del Sr. José Luis García Delgado com 
a Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant.

I perquè així conste, firme i segelle el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector 
de la Universitat, a Alacant six de setembre de dos 
mil deu.

Visto bueno
Ignacio Jiménez Raneda

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 
29 de juny de 2011 va aprovar per unanimitat el 
nomenament del Sr. Eusebio Leal Spengler com a 
Doctor Honoris Causa per la Universitat d’Alacant.

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 juliol de dos mil onze.
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Recepció oficial a l’edifici de Rectorat i Serveis Generals pel rector i membres del seu equip.

El Consell de Govern i el Claustre de doctors i doctores, revestits dels ornaments que els siguen propis, es 
reuniran a l’entrada de l’edifici de Rectorat i Serveis Generals, des d’on s’iniciarà la processó cívica cap al 
Paranimf.

A l’hora fixada, mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i 
prendrà seient d’acord amb el protocol establit.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El rector diu:
“Doctors i doctores seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.

El rector diu:

“Ara tindrà lloc l’obertura del nou curs acadèmic 2011-2012”.
“El senyor degà de la Facultat d’Económiques i la senyora vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació conduiran i acompanyaran davant de tots els que estem ací reunits els candidats al grau de 
doctor honoris causa: el senyor José Luis García Delgado i el senyor Eusebio Leal Spengler”.

El cor interpreta el Ave vera virginitas.

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, els padrins i els candidats al grau de doctor, situats 
aquestos a la dreta, i a continuació el degà i la vicerectora.

El seguici saludarà la presidència amb una inclinació de cap i ocuparà a continuació els llocs prèviament 
disposats, mentre el degà i la vicerectora tornen 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 José Luis García Delgado”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí del doctorand José Luis García Delgado a fer la presentació dels mèrits del candidat:
“Que el senyor Andrés Pedreño Muñoz faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi 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 senyor José Luis 
García Delgado 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 José Luis García Delgado 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 José Luis García Delgado 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 José Luis García Delgado”.

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 lliurarà els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicarà 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 José Luis García Delgado”. 

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 Eusebio Leal Spengler”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí del doctorand Eusebio Leal Spengler a fer la presentació dels mèrits del candidat:
“Que el senyor Miguel Louis Cereceda faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi 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 senyor Eusebio 
Leal Spengler 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 Eusebio Leal Spengler 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 Eusebio Leal Spengler 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 Eusebio Leal Spengler”.

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 lliurarà els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicarà 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 Eusebio Leal Spengler”. 

El rector diu:
“Té la paraula la Sra. secretària general per a fer la lectura de la memòria del curs acadèmic 2010-2011.”

La secretària fa la lectura de la memòria del curs acadèmic 2010-2011.

A continuació, el rector diu:
“Té la paraula la Sra. catedràtica de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Dret, Mª Teresa Soler 
Roch, per a pronunciar la lliçó inaugural del curs 2011-2012”,

A continuació, el rector diu:
“Ara es lliuraran les distincions de la Universitat d’Alacant”.

La secretària general fa la lectura dels acords corresponents, i crida a l’estrada els interessats. La presidència 
lliura les distincions i felicita cada guardonat.



El rector diu:
“Ara es lliurarà la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant.”

La secretària general fa la lectura del acord corresponent, i crida a l’estrada el interessat.

Després del lliurament, el cor interpreta el Signore delle cime.

A continuació discursos de la presidència.

A continuació la secretària general diu:
“Tots drets”.

El rector diu:
“En nom de Sa Majestat el Rei, declare inaugurat el curs acadèmic 2011-12 en la Universitat d’Alacant”.

El cor interpreta el Gaudeamus igitur.

En acabar l’himne, el rector posarà terme a 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 del seguici.
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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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José Luis García Delgado

Naix a 1944 a Madrid, on estudia Dret i Economia.
Catedràtic d’Economia Aplicada en 1975, ha exercit la càtedra ininterrompudament des d’aleshores, 
explicant economia espanyola, primer a la Universitat d’Oviedo i després a la Universitat Complutense, a 
partir del curs 1981-1982. Com a professor invitat o conferenciant, ha participat en activitats acadèmiques 
de més de cinquanta universitats, dins i fora d’Espanya. Des de 2005 és titular de la Càtedra la Caixa 
d’Economia i Societat.
Rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (1995-2005), ha sigut també vicerector d’aquesta 
universitat (1983-1989) i de la Complutense (1982-83). Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat d’Oviedo, director del Departament d’Estructura Econòmica i Economia Industrial 
de la Universitat Complutense i director de l’Escola d’Economia del Col·legi d’Economistes de Madrid. Durant 
el curs 2006-2007 ha sigut també director de l’Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset.
Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques (des de 2002), ha sigut investit 
doctor honoris causa per les universitats d’Oviedo (1994), de Lima (1999) i de Ciències Empresarials i Socials 
de Buenos Aires (2002). Medalla d’Honor de la Universitat Complutense en 2003.
Membre, com a expert, del Consell Econòmic Social d’Espanya (1992-1995), ha sigut patró (2003-2008) de la 
Fundació del Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI) i és, des de 2004, vocal del Consell Acadèmic de 
l’Escola de Finances Aplicades (Grup Analistes).
Fundador de les revistes Investigaciones Económicas (1976), Revista de Economía (1989) i Revista de Economía 
Aplicada (1993), ha sigut secretari del consell de redacció de la primera i director de les altres dos, presideix 
actualment el consell editorial de l’última. Des de 1983 forma part també del consell de redacció de la revista 
Economistas.
Director de la Biblioteca d’Economia de l’Editorial Espasa Calpe (1989-1992) i de la Biblioteca d’Economia 
i Empresa de l’Editorial Thomson-Civitas (des de 1993), pertany al consell editorial de Marcial Pons, Historia, 
segell editorial que va contribuir a fundar en 1999.
Especialitzat en l’estudi del desenvolupament econòmic de l’Espanya contemporània, ha publicat articles sobre 
el tema en revistes acadèmiques acreditades (Anales de Economía, Información Comercial Española, Economía 
Industrial, Investigaciones Económicas, Revista de Trabajo, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, 
Economistas y Revista Econòmica de Catalunya, entre d’altres) i nombrosos llibres, entre els quals hi ha La 



formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920 (1973), Orígenes y desarrollo de la sociedad 
capitalista en España (1975), España, economía (1988), Economía española de la transición y la democracia, 
1973-1986 (1990), Un siglo de España. La economía (dus edicions: 1999 i 2001, i traducció a l’italià, La 
Spagna del novecento. L’economia, 2004), España, economía: ante el siglo XXI (1999), Franquismo: el juicio de 
la historia (dues edicions: 2001 y 2005), La modernización económica de la España de Alfonso XIII (2002), La 
España del siglo XX (dues edicions, 2003 i 2007), a més de cinc volums de la Historia de España de Menéndez 
Pidal en què ha col·laborat (1984-2003).
En paral·lel a aquesta línia d’estudis, i formant part del cos central del seu treball d’investigació sobre 
l’economia i la societat de l’Espanya contemporània, ha abordat l’anàlisi del procés de modernització econòmica 
a escala regional, ha publicat quasi mig centenar de treballs sobre el tema, inclosos en revistes acadèmiques 
(Hispania, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Arquitectura Viva, Papeles de Economía 
Española, Economía Industrial, Economistas, principalment), obres rellevants d’autoria col·lectiva, com la dirigida 
pels professors J. Nadal i A. Carreres, Pautas regionales de la industrialización española, 1990; i dirigint les tres 
edicions (1999, 2003 i 2007) d’Estructura Económica de Madrid. És director i coautor també d’un manual 
universitari d’àmplia projecció: Lecciones de economía española (nou edicions des de 1993).
I des de 2005 ha dirigit dos extensos projectes d’investigació: un sobre la dimensió econòmica del tercer 
sector a Espanya i un altre sobre l’economia de l’espanyol en tant que llengua de comunicació internacional. 
Resultat del primer han sigut dos volums: Las cuentas de la Economía Social. El Tercer Sector en España (2004) 
i Las cuentas de la Economía Social. Magnitudes y financiación del Tercer Sector en España (2009). El segon 
projecte, encara en curs, s’ha materialitzat en una sèrie d’onze volums, dels quals ha cosignat el que serveix 
d’introducció: La economía del español. Una introducción (amb dues edicions, 2007 i 2008) i el que serveix 
de compendi del conjunt: El español, lengua global. La economía (2010).
A més, ha cultivat ocasionalment la crítica literària i cinematogràfica en revistes culturals, com Cuadernos del 
Norte (entre 1981 i 1991) i El Mirador de la Complutense (entre 1982 i 1985), entre d’altres. Fundador i 
primer president de l’Associació Lliure d’Economia (2003-2009), presideix també des de 1997 el Patronat de 
la Fundació Arxiu d’Indians-Museu de l’Emigració.

Està casat amb Raquel Marín Sánchez i té un fill.



Eusebio Leal Spengler va nàixer a l’Havana l’11 de setembre de 1942.

És doctor en Ciències Històriques de la Universitat de l’Havana, màster en Estudis sobre l’Amèrica Llatina, 
el Carib i Cuba, especialista en Ciències Arqueològiques. Historiador de la ciutat de l’Havana, president de la 
Comissió Nacional de Monuments, president del Comitè Cubà d’ICOM i presidente d’honor del Comitè Cubà 
de l’ICOMOS, degà de la Facultat del Col·legi Universitari San Gerónimo de l’Havana, títol de professor de 
mèrit de la Universitat de l’Havana. Doctor honoris causa en arquitectura de l’Institut Politècnic José Antonio 
Echeverría de Cuba; en filosofía i lletres de la Universitat d’Atenes; en teologia de la Universitat Nacional i 
Capodistriana d’Atenes; en Arquitectura de la Universitat de Ferrara; en arquitectura de la Universidad de la 
República Oriental de l’Uruguai; en arquitectura de la Universitat Ricardo Palma de Lima; en arquitectura 
de la Universitat Central de Santiago de Chile; Per l’Obra de la Vida de la Universitat Veracruzana. Acadèmic 
de número de l’Acadèmia Cubana de la Llengua (corresponent de la RAE). Professor titular de la Càtedra de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de l’Havana.
És membre del Consell Científic de la Universitat de l’Havana, del Consell Científic de la Facultat d’Arts i 
Lletres de la Universidad de l’Havana; de l’Acadèmia Cubana de la Història; d’Honor de la Acadèmia de 
Ciències de Cuba; d’Honor de la Unió de Historiadores de Cuba; d’Honor del CICOP (Centre Internacional per 
a la Conservació del Patrimoni); corresponent de la Real Acadèmia Espanyola d’Història; corresponent de la 
Reial Acadèmia Espanyola de Belles Arts de Sant Ferran, com a competent en Art; del Comitè Assessor per a 
l’Eradicació de la Pobresa del Programa de la Nacions Unides per al Desenvolupament; ambaixador universal 
de la pau.
Condecoracions a Cuba: títol honorífic d’Heroi del Treball de la República de Cuba; ordre Félix Varela de Primer 
Grau del Consell d’Estat de la República de Cuba; ordre per la Cultura Nacional; ordre Juan Marinello (2), 
entre d’altres.
Condecoracions estrangeres: oficial de l’Orde Nacional de la Legión d’Honor de la República Francesa; cavaller 
de l’Orde Nacional de la Legió d’Honor de la República Francesa; Orde de les Palmes Acadèmiques de França 
en grau d’oficial; Orde de les Arts i Lletres de França; Medalla Victor Hugo de la UNESCO; Medalla del Decenni 
Mundial del Desenvolupament Cultural de la UNESCO; Orde Mexicana Àguila Asteca en grau de Banda; Orde 
Heràldica Cristóbal Colon en grau de comanador de la República Dominicana; Orde al Mèrit de la República 



de Colòmbia en grau de comanador; Creu de Gran Oficial de l’Orde al Mèrit Melitense, Sobirana Orde Militar 
i Hospitalera de Malta; Orde pro-Mèrit Militense, Sobirana i Militar Orde de Sant Joan de Jerusalem de Rodes i 
de Malta; Orde Medalla de Oro Gloria Artis de la Cultura Polonesa; Orde de l’lnfant Don Enrique el Navegante 
en Grau de comandor; Orde al Mèrit en Grau de Comanador de la República d’Equador; Orde al Mèrit de la 
República Italiana en grau de Gran Oficial; Orde del Libertador Simón Bolívar, (Veneçuela); mèrit distingit de 
la República de Perú. Gran Creu; Medalla d’Honor Presidencial Pablo Neruda (Xile); Creu d’Honor de Ciències i 
Arts en Orde de Cavaller d’Àustria; Medalla Linneo Reial Acadèmia de Cièncias de Suècia, entre d’altres.
Premis: d’Arquitectura Philippe Rothier de Bèlgica; Primer Premi a la Restauració de la Ciutat, (València); 2002 
de l’Associació per a la Gerència de Centres Urbans en la Secció d’Iniciativa Llatinoamericana, València. ARPAFIL, 
Guadalajara, México.


