
EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte d'obertura del curs acadèmic, el pròxim dia 23 de setembre, a les 11.30 
hores, al Paranimf, en el qual tindrà lloc la investidura com a doctors honoris causa dels Srs.

José Luis García Delgado i Eusebio Leal Spengler
i també el lliurament de la Medalla d'Or al Sr. Francisco Javier Sogorb Guerra i les distincions de la Universitat.

Cal confirmar abans del 20 de setembre l'assistència a l'acte.
Vestit per a acadèmics: la reserva es realitzarà dins del mateix termini. Els vestits estaran a la Sala de Juntes de Rectorat el dia de l’acte.
Es prega que comuniquen si assistiran amb vestit propi. Confirmacions: Tel. 965903906 - Fax 965909668 – A/e: protocolo@ua.es

O b e r t u r a  d e  C u r s



José Luis García Delgado (Madrid, 1944) és catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid i acadèmic 
de número de la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques. Ha sigut rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo 
(1995-2005) i és titular, des que es va crear el 2005, de la Càtedra “la Caixa” Economia i Societat. Doctor honoris causa per 
les universitats d’Oviedo i de Ciències Empresarials i Socials de Buenos Aires, i professor honorari de la Universitat de Lima, 
està en possesió de la Medalla d’Honor de la Universitat Complutense. És cofundador de les revistes Pensamiento Iberoamericano, 
Investigaciones Económicas, Revista de Economía i Revista de Economía Aplicada, ha sigut director d’aquesta última des de 1993 
fins a 2002. Director de la Biblioteca d’Economia de l’Editorial Espasa Calpe (1989-1992) i de la Biblioteca d’Economia i Empresa 
de l’Editorial Civitas (des de 1993). Cofundador el 1987 de les “Jornades d’Alacant sobre Economia espanyola”, ha compartit també 
la direcció d’aquestes durant deu anys. Els seus principals treballs d’investigació versen sobre processos de modernització econòmica 
en l’Europa contemporània i és codirector del manual universitari Lecciones de economía española. Des de 2005 dirigeix el projecte 
d’investigació Valor económico del español: una empresa multinacional. 

Eusebio Leal Spengler. L’Havana, 1942.
Doctor en Ciències Històriques per la Universitat de l’Havana. Des de 1967 exerceix d’historiador de la ciutat de l’Havana, càrrec 
en el qual va succeir el doctor Emilio Roig de Leuchsenring. És autor dels llibres: Regresar en el tiempo, Detén el paso caminante, 
Verba Volant, Fiñes, Carlos Manuel de Céspedes, el Diario Perdido, La luz sobre el espejo, Para no olvidar (I i II), Poesía i Palabra 
(I i II), Patria Amada i Legado y memoria. Com a artífex i màxima autoritat per a la rehabilitació integral del centre històric, ha 
rebut el premi europeu Philippe Rotthier (2001), el premi Reina Sofia de Restauració i Conservació del Patrimoni Cultural (Espanya, 
2007) i la Medalla del Decenni Mundial del Desenvolupament Cultural de la UNESCO, aquesta última el 2009. Té l’Orde Félix Varela 
de Primer Grau i el títol honorífic d’Heroi Nacional del Treball, ambdós atorgats pel Consell d’Estat de la República de Cuba. És, 
a més a més, ambaixador de bona voluntat de l’Organització de Nacions Unides i oficial de l’Orde Nacional de la Legió d’Honor 
de la República Francesa. 
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