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En primer lloc, vull reiterar, l’agraïment al Sr. Jaume Alsina, per l’apadrinament d’aquestes
noves promocions de titulats de l’Escola Politècnica Superior i per les paraules que ens ha
dirigit.
Unes paraules pronunciades des de l’experiència de tota una vida dedicada a l’empresa, i també
des de l’optimisme que ens ha transmès, i que amb tota seguretat, seran un estímul per aquests
joves que, plens d’il·lusió i esperances en el futur, s’incorporaran ben aviat al mon del
treball.
També vull felicitar als estudiants, al PAS, a l’Equip de direcció de l’Escola i a tot el
professorat, per la organització d’aquest acte que, sobretot pels estudiants, és un acte
important. Només cal veure com s’han posat de mudats avui per venir aquí!!
Bé, aquest any, aquest acte d’entrega d’Orles, té una particularitat especial, que m’agradaria
remarcar:
Avui es gradua la primera promoció d’estudiants del Doble Grau d’Enginyeria Informàtica
i Administració i Direcció d’Empreses.
El curs 2013/14 es va iniciar aquest Doble grau, que juntament amb el Doble grau de Dret i
ADE van ser els primers dobles graus que es van impartir a la UdL i uns dels primers que es
van impartir a Catalunya.
En aquest sentit la UdL ha estat pionera en la implementació de les Dobles Titulacions tant a
Catalunya com a la resta de l’Estat.
I per això avui, vull manifestar l’agraïment de la Universitat a les persones que ara fa 5 o 6 anys
van tenir la idea i van impulsar aquest doble grau de Informàtica i ADE, i van treballar amb
moltes ganes i amb molta il·lusió per fer-lo realitat pensant, en que aquesta seria una bona
aposta per molts estudiants, una bona aposta per la Universitat de Lleida i per donar resposta
a una demanda social.
D’entre totes aquestes persones, que van treballar per aconseguir aquesta doble titulació, avui
vull tenir un record especial per la professora Sílvia Miquel i pel professor Josep M. Ribó,
que van ser l’ànima i el motor d’aquest projecte, que ha estat, sense cap mena de dubte, un
dels projectes més encertats de la Universitat de Lleida i en el que treballen plegats l’Escola
Politècnica i la FDET.

Bé, dit això, m’agradaria també fer unes breus reflexions als protagonistes d’aquest acte
d’avui, als joves que heu finalitzat la primera etapa de la vostra formació
superior/universitària.
I dic, la primera etapa, perquè fa uns anys, obtenir una titulació universitària assegurava una
feina, normalment, una bona feina, pràcticament, per tota la vida.
Avui, a la velocitat tant vertiginosa que avança el mon, i sobretot el mon de la tecnologia, que
és el vostre, tots sabem que, una titulació universitària no és més que la porta d’entrada a una
primera feina, i a vegades, malauradament, amb unes condicions que no son les millors per
uns professionals que heu invertit alguns dels millors anys de la vostra vida, en la vostra
formació universitària.

Tots els estudis que es fan sobre inserció laboral diuen, que els joves que s’incorporen avui
al mon del treball, i també els que s’incorporaran en el futur, canviaran de feina diverses
vegades al llarg de la seva vida, i moltes d’aquestes feines, moltes de les feines que vosaltres
mateixos tindreu al llarg de la vostra vida laboral, avui encara no existeixen.
Aquesta és la realitat, i per lo tant, és evident que la formació que heu assolit a la Universitat,
no és més que la base sobre la que haureu d’anar construint altres coneixements, altres
capacitats i altres competències que us seran necessàries per anar fent front als nous reptes
que la vida professional us plantejarà.
I això requerirà per part vostra d’una posta a punt contínua! I, en aquesta posta a punt, en
aquesta formació continua al llarg de la vostra vida, sapigueu que podreu continuar comptant
amb la UdL, disposada sempre a donar-vos tot el suport que necessiteu. I en aquest sentit, us
demano també que continueu confiant, com fins ara heu fet, amb l’Escola Politècnica i amb
la Universitat de Lleida!
Perquè l’Escola Politècnica, és com el Barça, el Barça diu que és més que un Club... doncs
l’EPS És més que una Escola!
L’Escola Politècnica és un dels centres més actius i més dinàmics de la UdL, sense cap mena
de dubte.
L’Escola No és un centre que es conforma amb “anar fent”. L’Escola amb el seu equip
directiu al davant, sempre està disposada a plantejar-se nous reptes: Com millorar les
titulacions que té, com posar-les al dia, com proposar-ne de noves...
Sempre amatent, per detectar les noves necessitats i avançar-se al futur, pensant en el que us
deia abans: quines poden ser aquestes noves feines que encara no existeixen? I a partir d’aquí
dissenyar noves propostes formatives que donin resposta a les noves necessitats de la societat.
En aquest sentit, heu de ser conscients que els enginyers que sortiu de l’Escola Politècnica
de la Universitat de Lleida no teniu res a envejar als enginyers que surten de cap de les altres
universitats catalanes o de l’estat.
És evident que la nostra Escola no és la millor del Mon, però sí que és una molt bona escola
d’Enginyeria.
I això no ho diu només un vicerector, perquè ho ha de dir, sinó que això ho diuen moltes coses:
Les acreditacions, tant nacionals com internacionals, que tenen totes les titulacions de la
nostra Escola, (tal com abans ja us ha explicat el Director), La inserció laboral els nostres
titulats (podríem preguntar quants dels nois i noies que avui us gradueu, ja teniu una feina, o
la teniu emparaulada), etc.
Per això, ara, quan sortiu de la UdL i aneu per tot arreu, a buscar feina, o a fer algun màster a
una altra universitat, podeu dir amb orgull que sou enginyers de l’Escola Politècnica de Lleida
perquè aquest ja és un títol molt ben valorat, tant pel sistema universitari com pel mercat
laboral.
Bé, i ja per acabar, i en nom de la Universitat de Lleida, reiterar la Felicitació, en primer lloc
als que avui us Gradueu i obteniu el Màser i Especialment aquells que heu obtingut les
distincions als millors expedients!.
És, per a vosaltres, un dia de celebració ben merescuda. (A la nit no us passeu però).
L’esforç dels anys que heu estat a l’Escola ha donat el seu fruit.
Sapigueu que l’Escola Politècnica continuarà essent casa vostra, i que aquí ens continuareu
trobant, sempre, per a tot allò que necessiteu.

Enhorabona també a l’Escola per la extraordinària feina que està fent (tant al Professorat, com
al PAS i a l’Equip de Direcció) com ja he dit abans.
I finalment, Enhorabona també als pares i les mares, a les famílies, per haver pogut
acompanyar als vostres fills i les vostres filles fins aquí.
Nois i noies que avui heu vingut, amb tota la il·lusió a recollir les vostres orles, sigueu
conscients que durant tots aquests anys passats, tant a la família com a l’Escola hem intentat
donar-vos ales (no com es del Red ball, que comencen amb molta eufòria però de seguida
s’esvaeixen / passen volant) sinó unes ales més sòlides i més potents! i avui, simbòlicament,
en aquest acte us estem obrint les portes d’aquesta “gàbia daurada” en la que heu viscut fins
ara, perquè pugueu sortir i pugueu voleu sols!
I perquè pugueu volar tant alt com pugueu!
El futur és vostre, aprofiteu-lo, sou molt joves i teniu tota la vida per endavant!
Ho teniu tot per fer!
Vosaltres, sou el futur!
Nosaltres, els que estem darrera d’aquesta taula, i sobretot les persones que us trobareu darrera
de les taules de les empreses on anireu a buscar feina, us hem d’ajudar!
Entre tots plegats hauríem de procurar no estroncar-vos la il·lusió i les ganes que ara teniu de
sortir “d’aquesta gàbia daurada que us deia abans” i menjar-vos el mon!
Hauríem de ser capaços, tots plegats, de valorar l’esforç que heu fet per formar-vos, durant
alguns dels millors anys de la vostra joventut, i compensar la vostra feina amb un sou digne.
Tothom sap que quan la gent se sent valorada i justament reconeguda, rendeix molt més i les
empreses en surten també beneficiades. Això tothom ho sap, però no sempre és una realitat.
Desitjo que en el vostre cas ho sigui!
I acabo, ara sí, amb un prec a tots vosaltres. Us acabo de dir que vosaltres sou el futur, i és
cert!
Sigueu-ne conscients! I treballeu perquè aquest futur, que és el que vosaltres deixareu als
vostres fills i filles, sigui una mica millor que el que vosaltres us heu trobat!
Que, en molts aspectes, sens dubte, ha estat millor que el que es van trobar els vostres pares,
però que en d’altres aspectes (valoració de les relacions personals, la cura del medi ambient,
etc.) potser no és el millor dels mons possibles.
Treballeu! doncs perquè el que vosaltres deixeu als vostres fills, sigui una mica millor del que
vosaltres us heu trobat!
Bé, Moltes Felicitats a tothom, Que tingueu molta sort i Que tot us vagi molt i molt bé!!
I ara ens acomiadarem amb l’himne universitari, que és en llatí, perquè la Universitat, tot i
que és una institució moderna, ve de molt lluny. De quan la llengua franca, en lloc de ser
l’anglès, com és ara, era el llatí, I que comença dient:

Gaudeamus ígitur/ iuvenes dum sumus!
Gaudim/Disfrutem! Ara que som joves!
Enhorabona!

