
Acte d’investidura com a doctor honoris causa del doctor Josep Amat. 
Aula Magna Modest Prats  

 

Estimats doctor Josep Amat,  

secretària general de la Universitat de Girona, 

rector Batlle –padrí del doctorand–, 

rector Nadal, rectora Geli,  

membres de la comunitat universitària, 

amigues i amics. 

 

La cerimònia d’investidura d’un doctor honoris causa és un acte preeminent de 

la Universitat.  

A mi m’agrada dir que és el moment en què recordem qui som, perquè a través 

de les doctores i doctors honoris causa ensenyem la nostra essència al món, ens 

mostrem i ens presentem com a institució.  

Amb els nomenaments d’honoris causa hem incorporat al Claustre persones 

que són exemple d’actituds elogioses i admirables, figures destacades en els àmbits de 

la ciència i la tecnologia, les humanitats, les ciències socials; figures que han excel·lit 

en el món del pensament, la cooperació, la cultura, l’activisme social, el compromís pel 

medi ambient, les lluites reivindicatives pels drets humans. En definitiva, persones 

que han contribuït a fer de la nostra societat una societat millor. 

El ventall és molt ampli i ens remet als diferents àmbits de coneixement de la 

Universitat de Girona. Perquè la Universitat és un espai on pensar i on debatre. On 

enriquir-nos d’intel·ligències diverses.  

La suma de les intel·ligències és l’emblema del nostre pla estratègic. Un pla que 

incorpora l’oportunitat i la potència de la intel·ligència artificial i la combina amb la 



il·lusió, la intuïció i la voluntat de fer de la intel·ligència natural, harmonitzada amb la 

contraposició d’idees, la diversitat i la crítica de la intel·ligència col·lectiva.  

Totes aquestes virtuts conflueixen en la persona del doctor Josep Amat. No cal 

que les torni a recordar, perquè el rector Joan Batlle, padrí del doctorand, ja les ha 

expressat a bastament, i figuren amb detall en l’acord del Consell de Govern de 

concessió del títol.  

Vull aprofitar aquest moment, tanmateix, per incidir en el símbol que 

representa Josep Amat per a dues generacions de professors de l’àrea d’Arquitectura i 

Tecnologia de Computadors de la nostra Universitat, de les quals tinc l’honor de 

formar part.  

El seu mestratge des de la dedicació i el treball, la seva visió per obrir nous 

horitzons tecnològics, l’exemplaritat de la seva trajectòria científica, la seva capacitat 

de formar equips, la generositat i dedicació, la seva ajuda desinteressada cap a la 

Universitat de Girona... tot plegat ha generat un pòsit que ha estat el substrat on hem 

pogut construir una recerca i una docència de primer nivell internacional.  

Avui, per tant, no només investim un nou doctor honoris causa. Avui, amb la 

investidura del Dr. Josep Amat, celebrem un reconeixement amb majúscules, perquè 

avui la Universitat de Girona agraeix, públicament i de manera solemne, la generositat 

i estima d’una persona que ha contribuït a fer-la gran.  

En aquests anys, hem viscut avenços tecnològics extraordinaris. És l’època de 

la història de la humanitat en què el temps ha passat més de pressa: hem estat i som 

testimonis de canvis constants, tan frenètics com mai no havíem contemplat.  

I Josep Amat, en aquest sentit, és un pioner, un precursor, un visionari. Ell 

mateix, fa uns anys, fixava una de les màximes del recorregut de tot científic: «Una 

vida professional —deia— ha d’estar sempre, permanentment, en evolució.»  

Quasi quaranta anys després, observant la trajectòria del doctor Amat, farcida 

no només de reflexions i coneixements teòrics, sinó de l’afany incansable de dur els 

seus coneixements a la vessant pràctica, podem ben afirmar que ha estat un dels 

científics que ha caminat a les espatlles de gegants. Ho va dir Bernat de Chartres, el 

filòsof francès del segle XII: «Som com nans damunt les espatlles de gegants.» Una 



frase que es va fer seva, segles després, Isaac Newton, i que avui em sembla molt 

oportuna. Aquesta és una reflexió que ens serveix a tots. Anem més enllà perquè veiem 

el futur gràcies a l’esforç i la saviesa dels que ens han precedit.  

Doncs bé, Josep Amat segueix actiu, encara ara, aportant esforç i saviesa, 

caminant damunt les espatlles de gegants, mirant el futur amb determinació.  

De la mateixa manera, nosaltres, generacions d’enginyers, deixebles i 

admiradors del doctor Amat, podem dir que també hem caminat i caminem sobre les 

seves espatlles; és a dir, recollim el seu mestratge i, des de la seva dedicació a la ciència 

i la tecnologia, des del seu coneixement, podem aspirar a continuar el camí de fer la 

universitat i el saber més enriquidors i fèrtils. 

Precursor i visionari, el Dr. Amat ha estat mestre de generacions de tècnics i 

científics, i home convençut de la idea de fer el que s’ha de fer i de poder-ho fer 

nosaltres mateixos. Després d’assistir, fa temps, a un congrés de robòtica, va pensar: 

«Això també ho sabem fer aquí.» I, més endavant, va competir a escala internacional 

amb tecnologia desenvolupada a Catalunya.  

És a dir, la voluntat de construir, d’avançar, d’anar endavant, depèn només de 

nosaltres.  

Més enllà de les vicissituds dels temps, de les dificultats que sorgeixen, la 

inquietud i l’afany de conèixer sempre són l’empenta que ens propulsa.  

Aquest és un del ensenyaments que avui rebem de Josep Amat. I té a veure 

també amb la seva mirada. 

Les seves recerques sobre el llenguatge dels ordinadors i el funcionament de 

l’ull humà, sobre el robot que serveix per mirar endins, per explorar en l’interior del 

cos i també per descobrir el fons marí, ens evoquen la figura paterna, el pintor Amat.  

Deia: «Des d’una mateixa finestra es poden pintar quadres molt diferents.» 

M’atreveixo a afirmar que aquella mirada del pare va revertir en el fill. Des d’una 

mateixa visió (la tècnica) es pot ampliar la percepció del món (la que fa que la tècnica 

aporti coneixement).  

Una combinació d’art i tecnologia, d’esperit i matèria.  



Avui homenatgem no només un home de ciència, de rigor i claredat, sinó també 

un humanista, un home que ha sabut mirar el futur i transformar el present.  

Com feia de petit amb el Meccano, que va ser la il·luminació que li va fer 

descobrir la màgia de l’enginyeria. Una joguina amb la qual encara juguen els seus 

nets.  

Com els seus nets, nosaltres, deixebles i admiradors, també som hereus d’una 

tradició, que requereix resiliència per adaptar-se als nous temps i consciència de la 

necessitat dels canvis... i coratge, imaginació i ambició intel·lectual per fer-ho possible. 

Moltes gràcies. 

 

Quim Salvi  

Rector de la UdG 

Girona, 15 de desembre de 2022 


