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ACTE INSTITUCIONAL DE L’11 DE SETEMBRE 
11 DE SETEMBRE DE 2013 

 
 

La commemoració de l’11 de Setembre és una data destacada que 
ens proposa una reflexió sobre el present a partir del passat, 
seguint les traces de la nostra trajectòria nacional. No és, com 
sovint es diu, una dia per recordar una derrota, sinó una diada 
d’afirmació i reivindicació d’una identitat que al llarg dels segles, a 
cavall dels fets polítics i socials i amb tota la força dels símbols i del 
sentiment popular, ens distingeix com a catalans davant del món.     

És aquest el sentit d’una jornada que rememora uns fets històrics 
però que cada any assoleix una dimensió pròpia que la converteix 
en una jornada única, que escriu un nou episodi, destacat i 
col·lectiu, en la nostra història. 

Com cada any, la Diada és participació ciutadana i reivindicació 
nacional, en un dia en què el món rememora també altres fets que 
reforcen el caràcter simbòlic de la data d’avui i la converteixen en 
una jornada especialment destacada per a la reflexió.  

Amb aquest objectiu, aquest Saló de Plens torna a acollir l’acte 
institucional de la Diada, un acte que se centra en la reflexió sobre 
la nostra condició de catalans al món des de la perspectiva actual. 
Una reflexió per a la qual comptem amb un conferenciant 
d’excepció, un home que pertany al món del coneixement i de la 
ciència i que avui és al capdavant d’una institució fonamental per al 
territori, amb un paper importantíssim com a element de cohesió i 
com a element de dinamització i projecció internacional. 

Nascut a Lleida el 1958, és doctor en Ciències Químiques per la 
Universitat de Barcelona i catedràtic d’Universitat de Mecànica de 
Fluids. Els seus interessos en investigació se centren principalment 
en la física, la modelització i el control dels fenòmens de transport 
de calor, matèria i quantitat de moviment en fluxos industrials i en el 
medi ambient. És autor o coautor de més de 80 publicacions 
científiques i ha estat investigador principal en 18 projectes i ajuts a 
la recerca. 
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Com a professor ha impartit cursos relacionats sobretot amb 
fenòmens de transport, dispersió de contaminants, modelització i 
simulació de processos industrials. Ha participat en la configuració 
del model educatiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Química, que ha rebut el Premi a la Qualitat i Innovació Docent del 
Consell Social de la URV, la Distinció Jaume Vicens Vives que 
atorga la Generalitat, i el Premi a la Qualitat Docent del Ministerio 
de Educación.  

El 15 de maig de 2006 va ser escollit rector de la Universitat Rovira i 
Virgili per votació de la comunitat universitària, càrrec que va 
renovar el maig de 2010. Anteriorment havia estat vicerector 
d’Ordenació Acadèmica i de Recerca, d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, i d’Infraestructures i Noves Tecnologies, així com 
director del Departament d’Enginyeria Mecànica, entre altres 
càrrecs acadèmics. 

Amb tots vostès, és un honor presentar-los-hi el Magnífic Sr. 
Francesc Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

[PARLAMENT RECTOR] 

 

Moltes gràcies, rector, per aquesta conferència i per les valuoses 
aportacions que hi heu fet.  

Com a alcalde, en nom i representació de la ciutat, vull reiterar-vos 
l’agraïment per haver acceptat la invitació de ser avui amb nosaltres 
i donar relleu a la celebració de la Diada, ensenyant orgullosos el 
sentit patriòtic i la vitalitat que ens permet mostrar l’estima pel nostre 
país. 

Una Diada que marca l’obertura d’un nou curs polític i institucional, 
un nou curs marcat, precisament, per la celebració de l’11 de 
Setembre de l’any vinent, quan es compliran 300 anys exactes dels 
fets històrics que es commemoren. Entremig, ens esperen dotze 
mesos cabdals per a la definició d’un projecte que sigui capaç de 
vertebrar les aspiracions col·lectives. Un projecte obert, plural i 
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engrescador que doni resposta a totes les qüestions que marquen 
avui les nostres possibilitats d’actuació i que tenim com a 
compromís damunt la taula. 

En un context de crisi econòmica i amb la remor de fons de les 
veus, diverses i divergents, que sorgeixen a tot arreu, ara és l’hora, 
doncs, “d’estar alerta” i, sobretot, de treballar. De treballar i de fer-
ho amb tothom, i especialment amb i per les persones i les famílies 
que ho estan passant malament i necessiten tot el nostre suport i 
acció política, i per això des de la nostra vocació de servei públic, 
assolim aquest nostre compromís.  

Des de Reus, estem compromesos amb aquesta feina i volem 
participar-hi d’una manera activa i plena, de la mateixa manera que 
al llarg de la història la ciutat ha fet moltes i valuoses contribucions 
a la història col·lectiva. Des de l’estima i la reivindicació dels símbols 
que ens representen fins a l’aposta pels espais i àmbits de treball 
que ens projecten cap al futur i ens converteixen en ciutadans del 
món, la Diada ens permet expressar un any més la nostra voluntat 
de ser com a nació. 

La figura del general Prim, de qui l’any vinent celebrarem el 
bicentenari del naixement, el retrat del qual presideix aquest saló de 
plens, és un exemple destacat d’aquesta contribució, com ho és 
també el nom d’altres reusencs il·lustres que avui són catalans 
universals, com Marià Fortuny i Antoni Gaudí, entre molts altres. 

L’aposta pel saber, per l’excel·lència, és sens dubte un d’aquests 
espais de treball que ens han de permetre avançar amb la mirada 
posada en el futur. I per això, des de l’Ajuntament, volem reiterar en 
un dia com aquest el nostre suport a la Universitat que ens 
representa. 

Amb el convenciment que les paraules del rector ens permeten  
traçar camins sòlids en aquesta direcció, i convidant-los a participar 
en el conjunt d’actes que se celebren amb motiu de la Diada, 
tancarem aquest acte institucional amb el cant dels Segadors, a 
càrrec de la Coral de la Universitat Rovira i Virgili. 

Moltes gràcies. 
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