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EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT
tenen l’honor de convidar-vos a l’acte de celebració de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino,
el pròxim dia 28 de gener, a les 11.30 hores, al Paranimf, en el qual tindrà lloc la investidura
com a doctor honoris causa dels Srs.

Avelino Corma Canós i Ramon Pelegero Sanchis
i també el lliurament de premis extraordinaris per la Universitat d'Alacant
Cal confirmar abans del 24 de gener 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.
Us agrairem que comuniqueu si assistireu amb vestit propi. Confirmacions: Tel. 965903906 - Fax 965909668 - A/e: protocolo@ua.es

currículum vitae

Ramon Pelegero Sanchis, Raimon, és llicenciat en Història per la Universitat de València. Es donà a conèixer el 1962 amb un èxit immediat que
confirmà el 1963 amb el primer disc i el triomf en el Festival de la Cançó Mediterrània de Barcelona.
La seua producció posterior, abundant i diversa –amb vora una vuitantena de discos–, ha tingut una àmplia repercussió dins del domini
lingüístic català i en àmbits internacionals, tant a través d’enregistraments televisius i discogràfics, com per les actuacions en directe als Estats
Units d'Amèrica, França, Uruguai, Gran Bretanya, Argentina, Xile, Suècia, Mèxic, Alemanya, Canadà, Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Romania, Rússia,
Itàlia, Portugal, Cuba, Veneçuela, Suïssa, Japó, etc.
A més dels textos propis, Raimon ha musicat, ha interpretat i ha popularitzat poemes d’escriptors com Anselm Turmeda, Jordi de Sant Jordi,
Ausiàs Marc, Roís de Corella, Joan Timoneda, Salvador Espriu o Pere Quart.
Autor també de diversos llibres, la seua trajectòria vital i professional –reconeguda amb nombrosíssims premis– adquireix el valor de les
referències simbòliques pel fet d’haver aportat la veritable banda sonora d’un temps i d’un país: el temps contemporani, el país dels valencians.
Avelino Corma és director de l’Institut de Tecnologia Química (ITC), centre mixt del CSIC i la Universitat Politècnica de València. Va nàixer a
Moncofa (Castelló) l’any 1951, va estudiar Química en la Universitat de València (1967-1973) i es va doctorar en la Universitat Complutense de
Madrid l’any 1976, havent fet el seu treball doctoral en l’Institut de Catàlisi i Petroleoquímica del CSIC. Després de dos anys d’estada postdoctoral
en la Queen’s University (Canadà) es va incorporar al CSIC de Madrid com a investigador. En 1990 es va traslladar a València per a crear l’ITC,
on ha desenvolupat fins a l’actualitat la seua labor investigadora. Ha publicat més de 800 articles en revistes internacionals d’alt impacte i és
autor d’unes 150 patents. Ha rebut nombrosos premis, entre ells el Du Pont (1995), el Nacional de Ciència i Tecnologia “Torres Quevedo” (1995),
Iberdrola (1998), el Jaume I de Noves Tecnologies (2000), la Medalla de la Reial Societat Espanyola de Química (2005) i el Paul Sabatier (2006).
A més, ha sigut nomenat doctor honoris causa per les universitats d’Utrecht, Munic, UNED, Jaume I i València.

