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La Sala d’Actes de l’Institut Químic 
de Sarrià va acollir la tarda del 27 de 
setembre l’acte solemne de concessió 
de la Medalla d’Or del P. Vitòria al 
jesuïta Dr. Lluís Victori Companys. La 
medalla li ha estat lliurada en reco-
neixement als seus cinquanta anys 
d’activitat docent i pastoral a l’IQS.

L’acte acadèmic, molt concorregut, 
presidit pel P. Enric Puig, president del 
Patronat de la Fundació de l’IQS, va 
començar amb la lectura de l’acord 
del Patronat de la Fundació IQS de 
concessió, que féu la seva secretària, 
Mariona Xicoi.

Tot seguit, el Dr. Pere Regull di-
rector general de l’IQS, va fer la lliçó 
laudatio del P. Lluís Victori, destacant 
la «seva extraordinària docència i 
el fet d’haver estat un investigador 
avançat en el temps i amb un desig 
vocacional de servir els altres, esfor-
çant-se pel servei a la fe i la promoció 
de la justícia».

El Dr. Regull enaltí la gran tasca 
pastoral que el P. Victori, amb la seva 
humanitat, ha desenvolupat durant 
50 anys d’activitat docent, com a 
professor i com a vicepresident del 
Patronat de l’IQS i del patronat de 
la Universitat Ramon Llull, de l’any 
1998 a 2010. També es referí a la 
seva acció pastoral a Sant Cugat del 

L’IQS lliura la medalla d’or del P. Vitòria al jesuïta Lluís Victori
Vallès, concretament a la parròquia 
de Sant Pere Octavià i com a rector de 
la Mare de Déu de Montserrat de la 
Floresta, amb un esperit de servei als 
germans sense límits: «La porta del P. 
Victori és l’oficina de la Providència», 
asseverà.

Finalitzada la laudatio, enmig dels 
aplaudiments de tot el públic posat 
dempeus, el jesuïta P. Victori va rebre 
la distinció, que li fou lliurada pel 
també jesuïta Enric Puig, en qualitat 
de president del Patronat de la Fun-
dació IQS.

El mateix P. Victori prengué la 
paraula tot agraint la concessió de 
la Medalla d’Or del P. Vitòria, creada 
el 1976, com ell mateix va recordar. 
L’homenatjat va referir-se en les seves 
paraules als «deures i serveis, que és 
el missatge de Jesús que ens porta a 
la pau interior», com ell mateix digué. 
Cità en aquest sentit els seus 51 anys 
de docència i els 41 de servei pastoral 
a la mateixa parròquia, «pastoral i do-
cència, plegades per conèixer, servir i 
ajudar els altres».

El P. Victori abordà també la relació 
entre la ciència i la fe, afirmant que 
quan la ciència es posa en contraposi-
ció a la religió, és perquè alguna cosa 
no es va fer bé, «perquè l’única Veritat 
amb majúscules és Déu». 

El P. Victori va acabar referint-se 
al beat i exalumne de l’IQS Francesc 

Castelló. Ho féu amb aquestes pa-
raules: «Estic content que aquesta 
distinció a un exprofessor hagi coin-
cidit en el temps amb l’homenatge 
a un exalumne com el beat Francesc 
Castelló, un bon químic que, arribat 
el moment extrem, va saber donar 
raó de la seva esperança.»

L’acte acadèmic prosseguí amb el 

discurs de cloenda del P. Enric Puig, 
que va felicitar el P. Victori per la se-
va dedicació durant 50 anys als joves 
alumnes de l’IQS, així com per la seva 
acció pastoral i docent. Tot seguit es 
procedí a la inauguració de l’escultura 
dedicada a l’exalumne i beat Francesc 
Castelló, acte que tingué lloc als jar-
dins del nou equipament de l’IQS.

Data: 7 d'octubre de 2012 
Publicat a: Catalunya Cristiana




