
La Universitat Jaume I investeix doctors honoris causa als professors 
Carlo Palmonari i Amartya K. Sen 

La Universitat Jaume I investeix doctors honoris causa als professors Carlo Palmonari i Amartya K. Sen el 
dia 11 de setembre de 2001, a les 11.30 hores, a la sala d'actes del campus de la Carretera de Borriol.  

Ordre del dia 

• Obertura de l'acte.  
• Lectura de l'acta de concessió dels doctorats honoris causa a càrrec del secretari general.  
• Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Carlo Palmonari.  

o Defensa dels mèrits del doctorand.  
o Investidura.  
o Discurs del doctor.  

• Solemne investidura com a doctor honoris causa del professor Amartya K. Sen.  
o Defensa dels mèrits del doctorand.  
o Investidura.  
o Discurs del doctor.  

• Clausura de l'acte a càrrec del rector.  

 

Carlo Palmonari és professor de Ciència i Tecnologia dels Materials Ceràmics 
de la Facultat d'Enginyeria de la Universitat de Bolonya i professor de Gestió 
Industrial de la Qualitat de la Facultat d'Enginyeria de la Universitat de Mòdena. 
A més, les seues tasques docents es completen amb la coordinació de 
l'Especialitat Ceràmica del I Diploma Universitari en Enginyeria Mecànica i la 
direcció del Curs d'Especialització en Enginyeria Ceràmica en la Universitat de 
Bolonya. 

El professor Palmonari és director del Centre Ceràmic Italià (Centre Italià de 
Recerca i Proves per a la Indústria Ceràmica). El Centre Ceràmic Italià està 
gestionat per un Consorci d'Universitats integrat per la Universitat de Bolonya, 
l'ERVET (Ens Regional per al Desenvolupament Econòmic), l'Associació de 
Cambres de Comerç de l'Emília-Romanya, l'ASSOPIASTRELLE (Associació 

Nacional de Productors de Taulells Ceràmics i Materials Refractaris), l'ANDIL (Associació Nacional de 
Fabricants de Rajoles Ceràmiques), l'ENCS (Ens Nacional de la Ceràmica i els Silicats) i l'Associació 
Nacional de Cooperatives de Producció i Treball. 

La seua activitat científica i de recerca se centra en els productes ceràmics (característiques, rendiment, 
aplicacions), la tecnologia ceràmica (plantes i energia), la ceràmica per a tecnologies avançades i la 
contaminació atmosfèrica i de l'aigua per part de la indústria ceràmica. 

És autor de més de 100 publicacions científiques i tècniques sobre els camps esmentats, incloent-hi 
articles publicats en diverses revistes científiques, monografies i volums; i director cientificotècnic de la 
revista “La Ceramica” des de 1972 fins a 1986. Entre les obres publicades es poden destacar entre altre, 
Principi di Ceramurgia e Tecnologia Ceramica (1975), Inquinamento atmosferico da Industrie Ceramiche. 
Studio di un Comprensorio: Sassuolo (1979), Italian Ceramic wall and floor tiles (1979), Il controllo delle 
emissioni degli impianti ceramici (1983), La depurazione del boro nelle acque industriali ceramiche (1985), 
Claims and controversies in ceramic tile fixing (1986), i Piastrelle ceramiche & ambiente. Emissioni 
gassose, acque, fanghi, rumore (1995) junt a G. Busani i G. Timellini.  

Amartya K. Sen (Santiniketan, Índia, 1933) és en l'actualitat professor d'Economia 
i Filosofia a la Universitat de Harvard (EUA) i director del Trinity College de la 
Universitat de Cambridge (Gran Bretanya) on resideix.  

La seua educació universitària i la seua vida acadèmica es van desplegar 
bàsicament a les universitats angleses (Oxford, London School of Economics, 
Cambridge, etc.), encara que també va exercir part de l'activitat docent durant 
alguns anys a la Delhi School of Economics i a la Jadavpur University de Calcuta.  



És o ha sigut president d'associacions econòmiques de prestigi, com ara The Econometric Society, The 
International Economic Association, The Indian Economic Association i The American Economic 
Association, i membre honorífic de nombroses institucions públiques i privades, com la British Academy, 
American Academy of Arts and Sciences, American Philosophical Association, etc., així com conseller 
editorial d'un bon nombre de publicacions econòmiques (Economics and Philosophy, Indian Economic and 
Social Review, Pakistan Journal of Applied Economics, Philosophy and Public Affairs, Social Choice and 
Welfare, etc.).  

Ha sigut investit doctor honoris causa per més de trenta universitats de tot el món i va obtindre el Premi 
Nobel d'Economia en l'any 1998, com a reconeixement a la seua tasca investigadora, reflectida en més 
d'una vintena de llibres, entre els quals cal destacar Bienestar, justicia y mercado, Hunger and public 
action o Desarrollo y libertad, així com en nombrosos articles publicats en les revistes científiques més 
prestigioses. 

Amartya K. Sen va centrar originàriament la seua obra en la selecció de tècniques però, a poc a poc, els 
seus estudis van derivar cap a la relació de l'economia amb l'ètica i amb els problemes de la misèria i la 
desigualtat. La seua obra no només ha influït entre els economistes sinó també entre els científics socials 
per les seues contribucions a la investigació en el camp del benestar econòmic i elecció social, a la 
investigació sobre la fam, els models de creixement econòmic i distribució de la riquesa, o a temes com 
l'educació i el treball. 

La Reial Acadèmica Sueca, en explicar per què se li atorgava la distinció de Nobel d'Economia, va dir, 
entre altres coses: “Amartya K. Sen ha realitzat nombroses i notables contribucions a la ciència 
econòmica i ha obert nous camps d'estudi per a generacions futures d'investigadors. En combinar les 
eines econòmiques amb les filosòfiques ha restaurat la dimensió ètica del debat sobre els problemes 
econòmics més vitals.” 
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