השר אלברטו רואיס–גלרדון
שר המשפטים של ספרד
אלברטו רואיס–גלרדון נולד בשנת  1958במדריד .את דרכו הציבורית החל בשנת  ,1977כשהוא בן  ,19כאשר הצטרף ל"מפלגת העם"
( .)Alianza Popularבמקביל החל לעסוק במקצועו — עריכת דין.
משנת  1987ועד לשנת  2003כיהן כסגן באסיפה המחוקקת האזורית של מדריד ( )Madrid Legislative Assemblyובין השנים 1995-1987
כיהן כסנטור מטעם העיר מדריד בסנאט הספרדי .אלברטו רואיס–גלרדון מילא תפקידים רבים במסגרת "מפלגת העם" ,בין היתר היה דובר הסיעה
בסנאט וחבר הוועד המנהל של המפלגה.
בשנת  2003הוא נבחר לראשות העיר מדריד .בבחירות הכלליות שנערכו בספרד בשנת  2011נבחר מטעם "מפלגת העם" לפרלמנט הספרדי .לאחר
הקמת הממשלה התמנה רואיס–גלרדון לשר המשפטים ,תפקיד אותו הוא ממלא עד היום.
לאורך כל פעילותו הציבורית גילה רואיס–גלרדון מנהיגות חברתית ראויה לציון ,במיוחד בגישה הפלורליסטית והרב תרבותית שהוביל ובפעילות
לשיתוף פעולה ,קבלה והבנה בין תרבויות שונות.
מקום של כבוד הוא מקדיש ליחסיו עם היהדות בכלל ועם מדינת ישראל בפרט .בשנת  ,2006במהלך כהונתו כראש העיר מדריד ,הוא חתם על
הסכם להקמת "בית ישראל-ספרד" ,מרכז תרבותי שהוקם לכבוד הקהילה היהודית של מדריד בעבר ובהווה .באותה שנה הוא חנך את "כיכר
יצחק רבין" במדריד.
כראש העיר מדריד ,השתתף אלברטו רואיס–גלרדון דרך קבע בטקסי הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת בעיר ,ובדבריו ציין שוב ושוב את המחויבות
שלו ושל העיר מדריד לסובלנות ולקבלה של כל הדתות והלאומים.
בשנת  ,2009בנאום שנשא בטקס הענקת פרס שמואל טולדנו ,אמר רואיס–גלרדון כי גירוש היהודים "היה הפסד לספרד ,אשר לא היה מתאפשר
בימינו אלה ,מאחר שספרד דוגלת כיום בשילובה של היהדות".

אוניברסיטת חיפה
סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל
מעניק בזאת

לאלברטו רואיס–גלרדון
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מנהיגותו רבת ההשראה לקירוב בין תרבויות ,לאומים ודתות שונות ,ערכים
החרותים על דגלה של אוניברסיטת חיפה ,האוניברסיטה הפלורליסטית ביותר בישראל;
על הכבוד וההערכה שהוא חולק לתרבות היהודית בכלל ולמורשת יהדות ספרד בפרט ועל
מעורבותו האישית בהקמת "בית ספרד-ישראל"; על תמיכתו הבלתי מתפשרת וידידותו העמוקה
עם מדינת ישראל ועם העם היהודי; על תרומתו ,בתפקידיו כראש העיר מדריד
וכשר בממשלת ספרד ,לבניית קשרים אמיצים בין שני העמים.
ניתן בחיפה ,ישראל
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