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Discurs Ramon Térmens

Els vostres directors m’ha donat  l’encàrrec d’apadrinar aquesta promoció, 

d’adreçar-me a vosaltres i dir-vos quelcom que us pugui ajudar a incorporar un 

valor afegit a tot allò que heu après en aquests anys d’estudiants en aquesta 

universitat.

Deia un amic meu que, a un interlocutor, només se l’escolta de veritat, si es 

produeix un d’aquests dos casos:

* o perquè diu el mateix que tu penses

* o perquè  diu quelcom amb què mai has pensat;

Amb l’esperit de mantenir-vos amb atenció uns minuts vull centrar-me amb tres 

reflexions que m’agradaria que us deixessin una certa empremta. Us les diré 

amb tota la humilitat i sempre tenint en compte la saviesa d’aquelles paraules 

de Plató que deien: ”El que us dic no es d’un home que sap, sinó d’un 

home que amb vosaltres busca la veritat”

La primera és sobre què és un enginyer en els temps actuals.

Us ho heu plantejat,  com definiríeu la vostra professió?;   suposo que hi  ha 

moltes maneres de definir-la , però, d’un autor centreeuropeu vaig retenir-ne 

una que diu així:

“L’enginyer  és  un  professional  que  s’ocupa  de  l’aprofitament  i 

l’optimització dels recursos escassos del nostre univers per fer millor la 

vida de les persones”.

Abans de continuar, em vull aturar un moment per fer una pinzellada de 

qui sóc i què he fet en la meva vida, per tal que entengueu una miqueta el 

perquè i com em permeto compartir amb vosaltres aquests pensaments:

- sóc nascut a la Segarra, a Bellmunt, allà visc. És un poblet d’unes 30 

persones.
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- Vaig fer la carrera d’enginyer industrial a Barcelona, 3a promoció del pla 

64, especialitat electricitat industrial, just vaig acabar el juny del 71, ara 

fa 40 anys.

- He estat durant uns 18 anys empleat en diferents empreses, en càrrecs 

diferents, tècnics, d’organització i de gestió, fins i tot, director gerent.

- Fa 22 anys amb un conegut vaig començat un projecte d’emprenedoria a 

Sarral en una fabrica d’alabastre

- Ara mateix, i sense haver deixat aquell projecte inicial, el que més em 

caracteritza és que sóc  el President de Taurus, una empresa multilocal 

d’Oliana  que  té  filials  pròpies  al  Brasil,  Mèxic,  Sud-àfrica,  la  India, 

França, Colòmbia, el Marroc, la Xina, etc., i que dóna feina directa a més 

de 2000 persones.

- Tot el grup dóna ocupació a uns 80 enginyers, dels quals uns 30 són a 

Oliana, 20 al Brasil i 15 a la Xina.

He volgut explicar-vos això, perquè entengueu que qui us parla  ha vist el 

món  empresarial  i  de  negoci  des  de  gairebé  totes  les  perspectives. 

Aquests fet,  em permet incorporar la segona reflexió que us volia fer.

Doncs la següent reflexió, comença també amb una pregunta:  què creieu 

que espera una empresa o un empresari avui d’un candidat, d’un enginyer 

que busca feina?.

Seria un bon exercici que us féssiu  aquesta pregunta.

Sense fer-ne dogma,  però sí  criteri,  jo us ho diré,  i  de ben  segur  que us 

sorprendrà, que les qualitats que s’esperen d’un llicenciat o candidat a un 

lloc de treball tenen un ordre o prioritat que, en un estudi fet i publicat fa uns 

anys a la revista Fortune,  es pot assemblar al següent:

a.- Capacitat d’aprendre.

b.- Capacitat de formar equip.
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c.- Capacitat de comunicar-se.

d.- Mobilitat.

e.- Coneixement de llengües.

f.- Especialitat professional.

g.- Altres

Suposo que esteu tan sorpresos com jo em vaig sentir, quan, al trobar la meva 

primera feina, el director de l’empresa Iberia Radio a Cervera, em va fer un 

contracte sense veure el meu expedient ni el títol, i al preguntar-li jo si volia que 

li ensenyés, doncs me’n sentia molt orgullós, em va dir:

“ Si eres bueno, como seguro que dice tu expediente, me lo tendrás que 

demostrar  y,  si  eres  malo,  al  ser  joven,  te  tengo  que  dar  una 

oportunidad”..., quines paraules més sàvies..., encara que en aquell moment 

jo no les vaig entendre.

Ara que ja sabeu què espera una empresa de vosaltres  ,   i,  atenent a  la 

priorització anterior de qualitats, m’atreveixo a provocar-vos per a visualitzar el 

què pot ser la vostra trajectòria i que feu l’exercici de pensar, com pot ser la 

vostra vida professional ..., de principi a fi.

Jo miro la meva en passat,  i  m’agradaria que vosaltres la imaginéssiu amb 

futur, per això, repetiré unes famoses paraules del Sr. Puig de Myrurgia, que 

parlava de les etapes de la vida d’un professional:

a.- aprendre a fer

b.- fer

c.- fer fer

d.- ensenyar a fer

e.- deixar fer.

I  jo  hi  afegiria  unes  paraules  de  l’ex  lendakari  Ibarretxe,  que  el  passat 

divendres a la Sèu deia dels professionals el SEMPRE FER CULTURA..., 
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que és  el  que  segons  el  meu parer  és  en  essència  avui  una empresa,  la 

cultura pròpia que la fa diferent.

I com tercera i darrera reflexió adreçada a vosaltres, m’agradaria que fos 

referent als valors; sí, avui tothom parla de valors, i se n’expliciten molts i de 

manera  poc  rigorosa  o,  si  m’ho  permeteu,  moltes  vegades  de  forma 

interessada.  Conscient de que estic a la UDL, conscient de que  aquest 

auditori  és  format  per  persones  d’alt  nivell  de  formació,  amb  grans 

responsabilitats politiques, docents i també hi sou els meus “apadrinats”, 

aquests que  acabeu  una  carrera  superior  que  us  ha  portat  a  un  nivell 

d’excel·lència en temes d’informació i de coneixements, a tots, vull, aportar-vos 

les conclusions sobre un estudi  entorn  dels  valors  que es pot  resumir  com 

segueix:

Parla de l’existència de cinc valors troncals o fonamentals:

* rectitud o rigor

* veritat

* pau interior

* amor

* i harmonia

I, concloïa el sociòleg dient, que els altres valors son funció d’un, dos, tres, 

quatre o tots cinc,  com dient que qualsevol dels valors que tantes vegades 

parlem, com poden ser l’esforç, el treball, la sinceritat, l’austeritat, la humilitat, 

etc.,  son funció d’un o més dels troncals citats anteriorment. Entenc que 

vosaltres, enginyers ja graduats, podreu  entendre com cada valor, dels 

que normalment verbalitzem, és una funció del cinc troncals, i entenen que 

vosaltres  de  funcions  i  equacions  en  sabeu  molt,  us  convido  a  resoldre  i 

perfeccionar   intel·lectualment  i  personalment  aquest  plantejament  que  us 

acabo de fer.
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En aquest acte, a més de vosaltres, nous llicenciats, hi ha altres persones 

que per unes o altres raons us acompanyen, i  a elles,  i  també a vosaltres, 

abans de concloure, m’agradaria una darrera consideració.

Es cert, que avui en dia, en qualsevol àmbit del tipus que sigui, s’entén que la 

formació de les persones comença el dia que naixem i s’acaba el dia del 

nostre traspàs, sí és així, i en aquest llarg camí,  hi ha moltes institucions 

involucrades  en  aquesta  responsabilitat  :  família,  escoles  primàries, 

secundàries  i  professionals,  universitats  i  escoles  de  postgraduats, 

empreses, casals d’avis i residències de gent gran.

Per aquest “circuit” hi passem tots i jo NO TINC LA PERCEPCIÓ de que ens 

posem d’acord i aprofitem les oportunitats que necessita la formació de la 

societat en general i de cada persona en particular, ni que es posin els 

esforços de coordinació,  si és que n’hi ha, per optimitzar de tal manera 

que  les  persones  en  aquest  camí  puguin  trobar  la  seva  realització 

personal i siguin felices; no puc deixar doncs, des d’aquesta oportunitat que 

m’heu donat d’adreçar-me a tots vosaltres, de convidar a tothom a pensar si 

aquesta tasca la fem prou bé.

Tres missatges adreçats al nous llicenciats i un a tots els que estem aquí 

avui per acompanyar a nous enginyers de la UDL, a tots gràcies per haver-me 

escoltat,  a ells, als nous llicenciats de forma particular  i  encoratjar-los a un 

desenvolupament personal  i  professional  dins l’excel·lència ja que són 

afortunats i a la vegada responsables d’administrar davant de la societat 

aquesta oportunitat que han tingut.

Moltes gràcies per haver pogut compartit amb tots vosaltres aquest moment.

Ramon Térmens
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