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Enhorabona en primer lloc, a vosaltres, els graduats.
Intenteu fer memòria del dia de la Jornada de Benvinguda, fa 4 anys, en que vàreu trepitjar
per primer cop el campus.
Aquell va ser un dia de nervis, tot és nou, incert, ... També és un dia d’il·lusió: tot està
per fer i les possibilitats que se us obren són immenses.
Al llarg d’aquests 4 anys, o 6 en el cas del estudiants que esteu acabant el vostre màster,
heu anat fent cadascú el vostre propi camí, teixint la vostra formació com a enginyers i
arquitectes tècnics.
De ben segur heu passat per moments més difícils, i també molts altres d’intensos i altres
d’esclats d’alegria.

Cada classe que heu tingut, cada company, cada professor, cada examen que heu aprovat,
cada conferència, les pràctiques a l’empresa, les estades internacionals, perquè no ... cada
festa també .... tot això ha anat configurant el llegat que ara us emporteu de l’EPS. Acabeu
els vostres estudis plens d’idees, de reptes, de ganes de fer un pas més i posar en pràctica
tot el que heu après. No en va, molts pensen que l’etapa a la universitat ha estat la millor
etapa de la seva vida.

Ara la societat us espera.
Teniu la sort de tenir uns estudis amb una altíssima taxa d’ocupabilitat, més enllà del
95%. N’heu de ser conscients: sereu vosaltres qui podreu triar en quina empresa voleu
iniciar la vostra carrera professional.
Alguns de vosaltres optareu per quedar-vos en empreses del nostre entorn, algunes d’elles
multinacionals. De fet, els més de 2000 enginyers i enginyeres que s’han titulat a l’EPS
al llarg dels nostres més de 25 anys d’història han contribuït indiscutiblement a canviar
el panorama/paisatge industrial i tecnològic de Lleida, han fet possible tenir un Parc
Científic i Tecnològic de referència i que està en constant creixement. Podem dir amb
molt d’orgull que les empreses ens fan arribar la seva satisfacció amb l’alt nivell de
formació i de capacitat d’adaptació a l’entorn professional que els demostren els titulats
de l’EPS.

Alguns altres optareu per empreses internacionals: tenim titulats treballant en tots els
racons del món USA com al Gran Telescopi Magallanes o Atkin, Suïssa - Google,
Dinamarca, Sud-Amèrica ... Si em permeteu una anècdota: fa quinze dies, passejant per
Cambrils, em vaig trobar amb un ex-alumne que devia acabar cap a l’any 2005 ... feia
molt de temps que no el veia i sempre m’agrada preguntar què estan fent .... i em va dir
que estava a Sydney, havent passat per e-bay a suïssa, o treballant també en el sector
bancari amb UBS.

I potser, els mes emprenedors, decidireu emprendre el vostre propi negoci i fer realitat
aquella idea o somni que us ha anat pel cap al llarg dels estudis i que ara us sentiu preparat
s per tirar endavant.

Altres optareu per continuar estudiant i formant-vos. Alguns fareu el màster, per poder
ser enginyers superiors. Altres fins i tot us implicareu en algun dels grups de recerca de
prestigi internacional de l’EPS per poder fer els vostre estudis de doctorat.
Sigui com sigui, no volem perdre-us de vista. Volem que seguiu connectats a l’escola, a
les nostres xarxes socials, que participeu en el sopar Alumni que fem cada any, i que ens
permet retrobar-nos a tots, professors i exalumnes. Ens agradarà comptar amb vosaltres

per a que vingueu a explicar als nous alumnes la vostra experiència, la vostra trajectòria
personal i professional.

Feu el que feu, sigui quin sigui el camí que seguiu, us volem demanar que sigueu
ambaixadors de l’EPS, que digueu amb orgull que heu estudiat en l’escola d’enginyeria
de Lleida.
Una escola propera, en la que ens coneixem tots, preocupats per acompanyar els nostres
alumnes en la seva formació i el seu trajecte vital, preocupats per oferir uns ensenyaments
de màxima qualitat (com ho avalen els exigents segells de qualitat internacionals que hem
obtingut).
Aquesta Escola s’ha anat fent gran des de que va acollir els seus primers estudiants, l’any
1991. En aquell moment vam començar tan sols amb titulacions d’informàtica, fent
classes en un racó de l’edifici de rectorat, i avui en dia ja estem en dos campus (el de
Cappont i el d’Igualada), amb 10 titulacions de grau, 3 màsters, i 11 dobles titulacions
internacionals. Aquesta ha estat una tasca col·lectiva, en la que cada professor, cada
alumne, cada equip directiu, cada equip rectoral, ha anat posant el seu gra de sorra.
En aquest sentit, penso que és un bon moment per agrair el suport que hem rebut en tot
moment de l’anterior rector Roberto Fernández i el seu equip, així com el que de ben
segur continuarem rebent del nou Rector Jaume Puy.
I en el mateix sentit, cal reconèixer també la tasca que ha dut a terme en els darrers 8 anys
el que ha estat el nostre director Francesc Giné. El Sisco ha sabut liderar aquesta etapa
de creixement i consolidació de l’Escola. Ho ha fet tal com és ell: amb senzillesa, amb
serenor, buscant el consens en tot moment, treballant en equip i cercant sempre el millor
per l’Escola. Sisco: te n’estem molt agraïts. Intentarem continuar-ho el millor que
puguem.

També vull estendre els agraïments i les felicitacions a vosaltres, les famílies. Els pares i
les mares que heu confiat en l’EPS per formar els vostres fills. Els heu acompanyat aquest
anys, estant al seu costant, ajudant-los en els moment més difícils, i gaudint, com avui,
dels seu èxits.
Ja sabeu que la vostra tasca no s’acaba mai, però sí que va canviant en cada etapa. Ara
els vostres filles i filles n’enceten una de nova en la que, de ben segur, continuaran cercant
el vostre acompanyament.

Enhorabona a totes i tots.

Per últim, voldria agrair especialment al nostre padrí, en Magí Clavé, que ens hagi
acompanyat avui. Els graduats que heu apadrinat inicien una nova etapa en la que seran
clau els seus referents, aquelles persones que, com vostè, s’impliquen en la seva tasca i
saben contagiar als seus equips d’il·lusió, responsabilitat i bon fer.

Estimats estudiants:
Des de que es va començar a utilitzar a mitjans del S. XVIII a Alemanya, les universitats
europees han pres l’himne Gaudeamus Igitur com a símbol propi i es canta en
esdeveniments acadèmics solemnes. Com farem avui en acabar aquest acte.
Gaudeamus Igitur vol dir “Alegrem-nos doncs”.

Aquest és el millor lema que pot descriure el que estem fent avui.
Estem tots contents del vostre camí fins aquí, d’haver-vos acompanyat, estem tots
il·lusionats per la nova etapa que enceteu i us desitgem els millors èxits.
Moltes felicitats i Gaudeamus Igitur.

