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Salutació. 
(A les autoritats) 

 

Bona dia i benvinguts. Vull començar expressant una idea que em 
penso que tots compartim: la gran satisfacció de poder retrobar-nos 

en un acte presencial. Aquest és un dels primers esdeveniments en 
que participo de manera presencial com a President del Consell Social 

des de l’inici de la pandèmia. L’acte d’avui no és ideal perquè enguany 
només una part de les vostres famílies i amics poden ser presents, tot 

i aixì el lliurament de les orles té un carácter molt especial. És un primer 
pas de la recuperació del contacte humà que és un valor molt important 

a la nostra universitat. La proximitat, el tracte proper formen part del 
tarannà de la Universitat de Lleida.  

 
De totes les coses que l’orla simbolitza us vull parlar d’una en concret: 

l’amistat. Es diu que els amics de la universitat són per sempre. Els 
anys d’estudis universitaris són molt intensos, cada curs porta noves 

experiències, es superen etapes, es compleixen objectius i es va 

produint una evolució personal. Jo recordo els dies i sobre tot les nits 
d’estudi compartides quan s’acostaven els exàmens. Es fa molta 

amistat, es creen vincles forts i els companys i companyes d’estudi es 
van convertint en veritables companys de vida.  

 
En aquest darrer any vosaltres no heu pogut disfrutar de aquest caliu, 

tot i aixì de ben segur que els vincles seran permaments.  
 

Heu tingut un últim any molt difícil, la pandèmia va alterar el normal 
desenvolupament del curs però com a estudiants d’Enginyeria heu 

tingut el privilegi de viure durant la vostra formació, fins a quin punt 
és trascendent la vostra professió. El paper de totes les branques de la 

enginyeria en la lluita contra la COVID-19 ha estat fonamental. Hem 
vist que el virus s’ha pogut seqüenciar en temps rècord fent servir 

mètodes i equipaments desenvolupats per enginyers electrònics, 

mecànics i informàtics. La enginyeria és present en la logística 
sanitària, en els serveis, en els subministraments d’energia i aliments. 

Avui no es pot concebre la vida sense la contribució de la enginyeria. 
La vostra professió per tant té una dimensió profundament humana. 

 
Quan jo era estudiant es deia que la frase favorita dels enginyers era 

“si no es pot mesurar, no existeix”.  



Sabem que hi ha magnituds de la vostra professió que no es poden 
mesurar: la magnitud de la solidaritat, la magnitud de l’esforç i del 

sentit comunitari i la magnitud de l’ètica professional i humana.  

 
Esperem que aquests valors us acompanyin sempre i que l'etapa 

universitària que ara acabeu hagi estat útil no només per a la vostra 
formació com a grans professionals sinó també per a la vostra formació 

com a grans persones, persones amb un gran sentit de l'ètica, capaces 
de contribuir a una societat millor i de superar les dificultats i els reptes 

del futur.  
 

L’orla que avui us lliurem us acompanyarà en el vostre camí i us 
recordarà que vosaltres NO sou la promoció de la pandèmia, sou la 

promoció de la superació de la pandèmia.  
 

Moltes felicitats, us desitjo èxits en la vostra vida professional i que 
continueu el vostre camì aprenent sempre amb esperit de superació. 

 
 
 
 
 
 


