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Vicerector, padrí de les promocions, degana de la facultat de Dret, Economia i Turisme,
autoritats, ex padrins, professors, alumnes de l’escola, familiars, amics tots.
Avui, és un dia important per tota la comunitat educativa de l’EPS doncs representa la
materialització d’un somni:
Vosaltres estudiants de l’EPS, que fa quatre anys estàveu escoltant, el missatge de
benvinguda del director de l’escola, avui esteu rebent, amb tots els honors, aquesta orla,
que simbolitza el títol universitari d’arquitecte tècnic o enginyer. el vostre somni ha
esdevingut realitat, això si, amb la vostra dedicació, esforç i talent.
Vosaltres pares, qui no ha somiat en aquest dia, on el vostre fill/a, que heu vist néixer,
créixer, l’heu educat com a persona, orientat al llarg de la seva vida, rep el títol
universitari. la més sincera enhorabona a tots vosaltres, pares i familiars.
Aquesta escola és fruit també d’un somni d’un grup de lleidatans que al curs 90-91 van
crear escola universitària d’informàtica de Lleida, com una escola d’enginyeria propera
al territori, escoltant i donant resposta a les seves necessitats i a les seves persones. aquest
principi ha estat present sempre al llarg de la nostra història. com a director de l’escola, a
tots vosaltres, titulats de l’EPS, us faig una primera petició: sigueu sempre fidels a l’ADN
de la vostra escola.
Durant aquests 27 anys, l’EPS ha titulat més de 2500 enginyers i arquitectes tècnics que
han transformat la realitat econòmica i industrial de Lleida. s’han creat i consolidat
nombroses empreses arrelades al nostre territori, que a hores d’ara són líders
internacionals en els seus respectiu mercats. algú dels presents creu que sense la nostra
escola hauria estat possible tirar endavant el parc científic i tecnològic de gardeny, amb
els seus més de 1800 treballadors portant a terme projectes d’enginyeria i tecnologia, o
bé que hi hagi mes de 2.000 empreses relacionades amb la industria, la construcció i les
tic i que l’any passat van generar 3.568,7 milions d’euros de valor afegit brut en el nostre
territori?
Actualment, l'Escola Politècnica Superior és un referent, en la formació d'enginyers
informàtics, industrials i arquitectes tècnics de les nostres contrades i de fet del nostre
país. aquest fet ha estat certificat, per l’agència de qualitat universitària catalana amb
l’acreditació favorable de tots el graus i màsters de l’escola. entre aquestes acreditacions
voldria destacar el grau i màster en enginyeria informàtica que ha obtingut una
acreditació d’excel·lència, essent la primera escola d’aquest país on totes les titulacions
d’una mateixa branca assoleixen aquesta màxima distinció.
Així mateix, en el marc de l’estratègia d’internacionalització endegat en l’EPS en els
darrers anys, totes les titulacions de la branca industrial han estat acreditades amb el segell

de qualitat europeu EUR-ACE, i les de la branca informàtica amb el segell de qualitat
EURO-INF, essent la primera escola del territori estatal que obté tots dos segells. com a
lleidatans podem estar molt orgullós de tenir una escola d’enginyeria amb els mateixos
segells de qualitat d’universitats de prestigi europeu com són la universitat d’Oxford,
l’Imperial College de London, l’Ecole de Paris, Politecnico de Milano o Eth de Zurih, per
citar alguns exemples. per tant, us demano que porteu sempre amb orgull el nom de l’EPS
al llarg de la vostra futura carrera professional.
Tots els processos d’acreditació esmentats van coincidir en destacar quatre trets
diferencials de la nostra escola: les metodologies proactives emprades per millorar la
formació dels estudiants, el grau d’internacionalització de l’escola, amb la posada en
marxa de les dobles titulacions internacionals, l’alta ocupabilitat de les nostres titulacions
i l’estreta col·laboració amb l’entorn empresarial.
Un exemple d’aquesta col·laboració amb l’entorn empresarial va estar la creació de la
doble titulació d’enginyeria informàtica i administració i direcció d’empreses, que avui
lliurem les orles de la primera promoció. aquesta doble titulació, va esser pionera a nivell
català, donant resposta a una llarga reivindicació del sector tic de les nostres contrades.
com qualsevol projecte, sense unes determinades persones que van creure en ell, no
hauria estar possible. deixeu-me personalitzar en la figura d’en Josep Maria Ribó, pare de
la titulació juntament amb la Silvia miquel, actual coordinadora de la titulació. de ben
segur que en Josep Maria avui estaria molt orgullós de veure-us en aquesta sala recollint
la vostra orla. vosaltres, sou els seus hereus, guieu-vos pels valors que ell sempre ens va
transmetre: excel·lència, intel·ligència passió, i sobretot bondat. gràcies Josep Maria i
Silvia per la vostra feina.
No dubteu, que malgrat la incertesa dels temps actuals, vosaltres esteu en una situació
privilegiada; gràcies, justament, a la vostra formació universitària. d’acord a l’estudi de
mercat laboral de l’agencia Randstand les quatre carreres d’enginyeria que impartim a
l’escola presenten una menor tassa d’atur inferior al 5%, mentre que amb l’àmbit de la
construcció porta tres anys consecutius augmentant entre un 3-4% amb l’entrada de noves
tecnologies com el BIM o nous paradigmes constructius basats en la sostenibilitat. per
tant, heu d´afrontar aquesta nova etapa amb il·lusió i empenta, ja sigui cercant una
empresa, que ompli els vostres somnis, o bé com a emprenedors, creant el vostre projecte.
el mon és global i les possibilitats són infinites. estem amb condicions de dir, fent un símil
amb el model d’integració del grup alimentaria Guissona, “enlloc del camp a la taula”
nosaltres diríem “de les aules de l’EPS a la feina”. aprofiteu-lo!!!
El futur està ple de reptes que solament els podreu assolir amb una continua actualització
dels vostres coneixements. en aquest sentit, us convido a continuar tenint present en els
vostres somnis, a la vostra escola, consolidant la vostra formació amb estudis de màster
o de doctorat, amb qualsevol dels 8 grups de recerca de reconegut prestigi internacional.
es per això, que us demano que us mantingueu connectats a l’EPS a través de la xarxa
Alumni per tal que els vostres lligams amb l’escola perdurin, i us permetin estar al dia de
les diferents novetats formatives que ofereix l’escola.
Finalment voldria fer una petició al nostre padrí. Sr. Jaume Alsina, una escola jove com
la nostra, necessita tenir referents. necessitem persones com vostè que ens ajudin a assolir

els nostres somnis, des del seu bon fer i el prestigi que ha assolit en la seva tasca diària.
com a director de l’EPS li faig arribar el compromís ferm de la nostra escola per continuar
creixent dia a dia, formant enginyers i arquitectura tècnica de prestigi i qualitat com els
que vostè apadrina en el dia d’avui.
No voldria acabar les meves paraules sense agrair en nom de tota l’escola, professorat i
pas, a tots vosaltres i a les vostres famílies que hagueu confiat en nosaltres, l’EPS de la
Universitat de Lleida, per a viure aquesta etapa de formació, recerca i convivència, tant
important de les vostres vides.

