
Solemne Acte d’Obertura

del Curs Acadèmic 2019 - 2020

Paranimf de la Universitat 19 de setembre de 2019

U n i v e r s i t a t  d ’ A l a c a n t SUMARI

CERIMONIAL

PROGRAMA



U n i v e r s i t a t  d ’ A l a c a n t



CE
RI
MO

NI
AL



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

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 el seguici acadèmic cap al Paranimf.

A l’hora fixada, mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i s’hi 

asseurà d’acord amb el protocol establit.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que ha de ser escoltat dret i amb el cap descobert.

El rector diu:

“Doctors i doctores seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.

“Es va iniciar l’acte d’obertura del nou curs acadèmic 2019-20”.

“Té la paraula la senyora secretària general per a fer la lectura de la memòria del curs acadèmic 2018-19”.

La secretària fa la lectura de la memòria del curs acadèmic 2018-19.

A continuació, el rector diu:

“Té la paraula el professor Sr. Juan Carlos Gómez Sala, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat 

de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per a pronunciar la lliçó inaugural del curs 

2019-2020”.

Després de la lliçó inaugural el cor interpreta el Signore delle cime.

El rector diu:

“Ara procedirem al lliurament del Llorer d’Or de la Universitat d’Alacant al senyor Vicente del Bosque 

González”. 

“Té la paraula la senyora secretària general”.



La secretària general pren la paraula per a la lectura de l’acta de concessió. 

A continuació l’interessat puja a l’estrada per al lliurament de la distinció.

El rector diu:

“Té la paraula el senyor Vicente del Bosque González”.

El rector diu:

“Ara procedirem a la imposició de la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant al senyor Francisco Gómez 

Andreu”.

“Té la paraula la senyora secretària general”.

La secretària general pren la paraula per a la lectura de l’acta de concessió. 

A continuació l’interessat puja a l’estrada per al lliurament de la distinció.

El rector diu:

“Té la paraula el senyor Francisco Gómez Andreu”.

El rector diu:

“Ara es lliuraran les distincions de la Universitat d’Alacant”.

“Té la paraula la senyora vicesecretària general”.

La vicesecretària general fa la lectura dels acords corresponents, i crida a l’estrada a les interessades i els 

interessats. La presidència lliura les distincions i felicita cada guardonat.

El cor interpreta el Hallelujah.

A continuació, el rector diu:

“Té la paraula l’Il.lustrísim Secretari Autonòmic d’Universitats i Investigació, senyor Rafael Tabarés Seisdedos”.

A continuació discurs del Sr. Rector Magnífic de la Universitat d’ Alacant, Manuel Palomar Sanz.



A continuació la secretària general diu:

“Tots drets”.

El rector diu:

“En nom de Sa Majestat el Rei, declare inaugurat el curs acadèmic 2019-20 en la Universitat d’Alacant”.

El cor interpreta el Gaudeamus igitur.

En acabar l’himne, el rector diu: 

“S’alça la sessió”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida del seguici.



PR
OG

RA
MA



Canticorum jubilo

G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus

Anónimo s. VIII

Signore delle cime 

Giuseppe de Marzi

Hallelujah

Leonard Cohen

Gaudeamus igitur

Cum decore

Tielman Susato

Direcció de la Coral de la Universitat d’Alacant

Shlomo Rodríguez Álvaro

Directora del Grup “Game Of Tones Acapella” 

Alba Hernández

Agraïments

Coral Universitat d’Alacant

Grup “Game Of Tones Acapella”

Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA



GA
UD

EA
MU

S 
IG
IT
UR Gaudeamus igitur

iuvenes dum sumus,

post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos

in mundo fu dite ad 

superos,

transite ad inferos

quos si vis videre.

Vivat Academia,

vivant profesores,

vivat membrum quod libet,

vivant membra quae libet,

semper sint in flore.
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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.


