
Acte de Lliurament de les Orles Acadèmiques EPS

Discurs Alumnes

Bona tarda i benvinguts,

Des del col·lectiu que avui represento, els estudiants de l’Escola Politècnica 

Superior de la Universitat de Lleida, i en concret els titulats del Grau en 

Enginyeria  de  l'Edificació,  d'Enginyeria  Tècnica  en  Informàtica  de 

Sistemes,  d'Enginyeria  Tècnica  en  Informàtica  de  Gestió,  d'Enginyeria 

Tècnica Industrial, especialitat Mecànica, d'Enginyeria en Informàtica, del 

Màster  en  Enginyeria  de  Programari  Lliure,  del  Master  en  Interacció 

Persona-ordinador i del Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria volíem 

expressar una sèrie d'agraïments.

Volem agrair, en primer lloc, la presència en aquest acte dels representats 

de l’àmbit empresarial i polític de la ciutat de Lleida, i en segon lloc, la 

presencia del recentment nomenat rector, el senyor Roberto Fernández, i 

els membres seu equip.

També voldríem agrair l’assistència de tots els nostres familiars i amics, 

que tant ens han ajudat a arribar fins aquí.

Finalment,  voldríem  expressar  un  agraïment  especial  al  senyor  Ramon 

Térmens, president del grup Taurus, que ha tingut la deferència d'apadrinar 

als alumnes de les diferents titulacions de l'Escola Politècnica Superior en 

aquest acte de graduació. Ens agradaria fer una menció especial al senyor 

Ramon Térmens, padrí d’aquest esdeveniment. Cal dir que per nosaltres és 

una referència molt important, tant pel creixement purament empresarial de 
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la  seva  empresa,  que  va  començar  essent  una  petita  empresa  familiar 

ubicada  a  Oliana,  com  pel  grau  d'internacionalització  aconseguit 

posteriorment que permet exportar les Terres de Lleida a tot el món: Sens 

cap mena de dubte, un model a seguir.

També  volem  en  aquest  acte  remarcar  i  elogiar  el  suport  que,  en  tot 

moment, hem rebut dels nostres familiars i amics. Sense ells, possiblement 

molts  de nosaltres  no hauríem arribat  a gaudir  d'aquest  moment.  Els  hi 

volem agrair la paciència, la confiança i el suport incondicional. Ells, en 

certa  manera,  han  fet  possible  que  ara  ens  trobem en  aquest  Auditori, 

preparats per  rebre el símbol de la nostra graduació com a enginyers i, 

gràcies  a  ell  seguir  lluitant,  tan  personal  com professionalment,  per  un 

futur.

Tanmateix volem agrair als professors de l’Escola Politècnica Superior de 

la Universitat de Lleida la contribució a la nostra formació. Han intentat 

donar el millor de sí mateixos per transferir-nos uns coneixements que, de 

ben segur, ens seran útils en un futur no molt llunyà.

Per últim crec que també els titulats d'aquesta sala ens mereixem un petit 

acte  d'agraïment  propi,  íntim:  Es  una  satisfacció  personal  finalitzar  uns 

estudis que ens vàrem aventurar cert dia a iniciar.

I es que....
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Qui no s'ha preguntat mai : 

On m’he posat? 

Podré acabar-ho? 

Que en faré de la meva vida? 

Aquest any quantes per setembre?

I a qui no li han preguntat mai: 

Que fa un Enginyer? 

Tindràs feina al acabar? 

No era de tres anys la teva carrera?

I sincerament, ben pocs poden trobar les respostes encertades. I es que els 

estudis  de  qualsevol  enginyeria  requereixen  una  dedicació  i  un  esforç 

constant, aprendre dels errors i no llançar mai la tovallola. 

No obstant, una vegada s'aconsegueix la fita, la satisfacció és molt gran. 

Tot i que el futur és incert, estem convençuts que posant molt de la nostra 

part podrem guanyar-nos un lloc en el món laboral. 

Sabem que el  panorama socio-econòmic actual  no és  l’ideal,  són temps 

difícils, però s’ha d’empènyer amb caràcter i força,  hem de ser positius i 

intentar tirar endavant aquesta situació. 

El futur es nostre
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