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ascut a Sant Guim de la Plana - Comabella, comarca de la Segarra
(Lleida), l’any 1949. Aviat la família va anar a viure a Bellpuig, i més tard
a Balaguer. De 1961 a 1966 va estudiar a l’Institut de Lleida (avui Institut

Màrius Torres) des del 3r curs de batxillerat fins al Preuniversitari, i va residir al
Col·legi Menor Sant Anastasi. De 1966 a 1971 va cursar la Llicenciatura en
Ciències Físiques a la Universitat de Barcelona. De 1972 a 1975 realitzà treballs
de tesi doctoral a l’ÉcolePolytechnique de Palaiseau (Paris), tesi que va presen-
tar a la Universitat de Barcelona l’any 1976 per esdevenir Doctor en Física.

Retornat de Paris, ha exercit de professor en tres universitats del nostre
país Hi ha impartit tasques de docència i de recerca científica. De 1975 a 1985
va ser professor a la Facultat de Física de la Universitat Autònoma de
Barcelona. De 1985 a 1992 va ser catedràtic d’Òptica a la Facultat de Física de
la Universitat de València, i des de 1992 fins ara és catedràtic de Física Aplicada
a la Universitat Politècnica de Catalunya (a l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa). Actualment, a més d’impar-
tir classes de Física a l’esmentat centre, és director de dos Masters interuniver-
sitaris íntegrament en anglès: el “Master in Photonics” (compartit entre la UPC,
la UAB, la UB i l’institut de recerca ICFO) i el Master Europeu Erasmus Mundus
en “PhotonicsEngineering, NanophotonicsandBiophotonics (Europhotonics)”,
el qual també inclou un Programa de Doctorat.

Ha desenvolupat la recerca científica, principalment, en el camp de l’Òptica,
i n’ha estudiat els làsers i els efectes que aquests produeixen en els àtoms i
molècules, i en els materials en general. Ha creat diversos grups de recerca fruit
de la seua estada a la Universitat de València i a la Universitat Politècnica de
Catalunya. Al llarg de la seva vida professional ha dirigit nombrosos projectes
científics a nivell nacional i internacional. Ha publicat més de 160 articles, la
gran majoria en revistes científiques d’elevada difusió internacional; ha actuat
com a editor científic de diversos llibres i ha participat en nombrosos congres-
sos nacionals i internacionals ja sigui com a ponent, com a conferenciant invitat
o bé com a organitzador del congrés.

Des de 2004 a 2006 va ocupar el càrrec de Director general d’Universitats
de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat distingit, l’abril del 1976 com a “Lleidatà del mes” (premi promogut
per “Diario de Lérida” i “Radio Popular”), i va quedar, al mateix temps, finalista
del premi “Lleidatà de l’any”.
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Sala d’actes de l’Institut Màrius Torres de Lleida
9 de març

Obertura

Parlaments
Celia Calvo (directora de l’Institut Màrius Torres)
Oriol Gasa, Diana Peiron, Diana Martins (alumnes del centre)
Rafa Allepuz (Associació de Mares i Pares d’Alumnes)
Pere Jiménez (Associació d’Antics Alumnes)
Ferran Laguarta (relator de Ramon Vilaseca)

Parlaments
Roberto Fernández (rector de la Universitat de Lleida)
Miquel Àngel Cullerés (director dels Serveis Territorials d’Ensenyament)
Àngel Ros (paer en cap de Lleida)
Celia Calvo (directora de l’IES Màrius Torres)

Lliurament de la medalla

Parlament del senyor Ramon Vilaseca Alavedra

Cloenda musical

MEDALLA
INSTITUTMÀRIUSTORRES2 0 1 2

X

P R O G R A M A

N

Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. 1971

Exalumne de l’Institut Màrius Torres. 1961-1966

Moment musical núm. 4 (S.V.Rajmàninov) a càrrec de Marta Gort 
(Institut Màrius Torres)
Gaudeamus Igitur a càrrec de la Coral el Petit Cor,
dirigit pel mestre Joaquim Mesalles

Estudi Op. 10 núm. 3 de (F.F.Chopin), a càrrec de Néstor Bonjorn
(Conservatori i Escola de Música de Lleida)

Intermezzo
El Pelele ( E. Granados) a càrrec de Joan Ramon Salamó
(Conservatori i Escola de Música de Lleida)


