U n i v e r s i t a t

d ’ A l a c a n t

SUMARI
CERTIFICAT DE
NOMENAMENT
CERIMONIAL
PROGRAMA
CURRÍCULUM
VITAE

Festivitat de
Sant Tomàs d’Aquino

Paranimf de la Universitat 28 de gener de 2013

U n i v e r s i t a t

d ’ A l a c a n t

CERTIFICAT DE NOMENAMENT

Nuria Fernández Pérez, secretària general de la
Universitat d’Alacant,

Nuria Fernández Pérez, secretaria general de la
Universidad de Alicante,

certifica:

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia
27 de febrer de 2012, va aprovar per unanimitat
el nomenament com a Doctor Honoris Causa, per la
Universitat d’Alacant del Sr. Daniel Pauly, a proposta
de la Facultat de Ciències.
I perquè així conste, firme i segelle el present
certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector
de la Universitat, a Alacant vint-i-nou de febrer de
dos mil dotze.

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el día
27 de febrero de 2012, aprobó por unanimidad el
nombramiento como Doctor Honoris Causa, por la
Universidad de Alicante de D. Daniel Pauly, a propuesta de la Faccultad de Ciencias.
Y para que así conste, firmo y sello la presente
certificación, con el visto y bueno del Magfco.
Sr. Rector de la Universidad, en Alicante a
veintinueve de febrero de dos mil doce.

Vist i plau
Ignacio Jiménez Raneda

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 al Paranimf i
tots seuran d’acord amb el protocol establert.
El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que hom ha d’escoltar dret i amb el cap descobert.
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 senyor Daniel Pauly”.
La secretària general llig l’acta.
El rector invita el padrí del doctorand a fer la presentació dels mèrits del candidat:
“Que el senyor José Luis Sánchez Lizaso 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 Daniel
Pauly 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 Daniel Pauly siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”
El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació el rector diu:
“El senyor José Luis Sánchez Lizaso conduirà i acompanyarà davant de tots els que estem ací reunits el
candidat al grau de doctor honoris causa”.
El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor Daniel Pauly”.
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”.
“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 fortalesa que les vostres mans han de conservar,
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.
El rector diu:
“Ara vos abraçaré 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”.
El padrí torna al seu lloc i el rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el Sr. Daniel Pauly”.
El cor interpreta el Signore delle cime.
El rector diu:
“Ara es lliuraran els premis extraordinaris. La senyora secretària general en farà la lectura”.
Els receptors dels premis extraordinaris de doctorat, grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria i diplomatura,
pugen a l’estrada a recollir el certificat corresponent.
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”.
La secretaria general diu:
“Demanen que continuen en els seus seients mentre la comitiva acadèmica efectua l’eixida”.
El cor interpreta el Pavane per a l’eixida de la comitiva.

PROGRAMA

Canticorum jubilo
G. F. Händel
Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII
Signore delle cime
Giuseppe de Marzi
Gaudeamus igitur
Pavane
Thoinot Arbeau
Direcció del cor
Àngel Lluís Ferrando Morales
Agraïments
Coral de la Universitat d’Alacant
Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA

GAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

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

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

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

Daniel Pauly (1946) és un científic marí de nacionalitat francesa especialitzat en pesqueries.
Va estudiar a Alemanya (U. Kiel) i va desenvolupar una part important de la seua trajectòria professional en
l’ICLARM (Centre Internacional per a la Gestió dels Recursos Vius Aquàtics), una organització no governamental
amb seu a les Filipines que té com a objectiu principal promoure la investigació i la gestió dels recursos
marins com a mitjà de lluita contra la pobresa.
En l’actualitat és professor de l’Escola de Pesqueries de la Universitat de la Colúmbia Britànica a Vancouver,
centre que va dirigir entre 2003 i 2008.
Durant la seua estada en l’ICLARM va adonar-se que les tècniques d’avaluació i gestió de pesqueries que
s’havien desenvolupat en països industrialitzats de l’hemisferi nord amb models per a espècies d’aigües
tèbies-fredes no s’adaptaven a les pesqueries del països tropicals amb pesqueries multiespecífiques. Aleshores
va desenvolupar tècniques d’avaluació adaptades als recursos tropicals i de baix cost perquè pogueren ser
aplicades per països en vies de desenvolupament.
Posteriorment va crear la Fishbase (una base de dades en internet de biologia de peixos extraordinàriament
important), que després fou ampliada a altres grups d’animals (Sealifebase) per a facilitar la localització
d’informació molt dispersa i necessària per a la gestió.
A més, ha sigut pioner en l’enfocament ecosistèmic per a la gestió de pesqueries i ha desenvolupat un grup
d’eines (Ecopath, Ecosim, Ecospace) per a simular i gestionar pesqueries des d’un punt de vista completament nou.
Actualment lidera el projecte “Sea around us”, projecte que té l’objectiu d’estudiar i adoptar mesures per a
mitigar l’impacte de la pesca en els ecosistemes i promoure la implantació de reserves marines per a la gestió
dels recursos vius marins.
Té més de 500 articles científics de primer nivell, més de 30 llibres i nombrosos premis i distincions
internacionals, entre els quals cal destacar el Premi Ramon Margalef en l’any 2008.
Daniel Pauly ha sigut seleccionat com un dels 50 científics vius més importants i amb més influència en
l’actualitat per la revista Scientific American.

