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ORLES EPS 2019 

 

 Rector de la Universitat de Lleida 

 Directora de l’Escola Politècnica Superior 

 Padrí de les Orles, Sr. Clavé 

 Professorat i Personal d’Administració i Serveis 

 Estudiantat  

 Senyores i senyors 

Permetin que les primeres paraules siguin per agrair al Sr. Magí Clavé la seva 

disposició per apadrinar aquestes orles i pel seu magnífic discurs. El Sr. Clavé 

és una referència de gran rellevància per a tot el nostre estudiantat i no només 

per la seva impecable trajectòria professional tant en organismes públics com a 

entitats privades, sinó també pel seu compromís i generositat amb la Universitat 

de Lleida. Així doncs, moltes gràcies Sr. Clavé en nom de la Facultat de Dret, 

Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. 

I gràcies també a la Directora de l’Escola Politècnica Superior per la seva 

invitació a participar en aquest acte que acull el lliurament d’orles a la segona 

promoció de la Doble Titulació del Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en 

Administració i Direcció d’Empreses.  

La relació entre els nostres dos centres ha estat sempre molt intensa i compta 

amb una llarga tradició. És lògic que hagi culminat en aquesta iniciativa tant 

engrescadora i de tanta qualitat com ha estat el doble grau en GE i ADE 

Però al darrera de projectes com aquest sempre estan presents les figures dels 

professors que han tirat endavant amb la seva empenta i iniciativa. Estic parlant 

dels professors Sílvia Miquel i Josep Maria Ribó. M’agradaria que aquest acte 

serveixi per recordar la figura d’en Josep Maria i la seva inestimable contribució 

en el disseny d’aquesta Doble Titulació.  
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I ara, permeteu-me que em dirigeixi als alumnes de la Segona promoció de la 

Doble Titulació del Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en ADE 

Són molts els motius per decidir cursar una doble titulació. Molts de vosaltres 

heu triat aquest doble grau per diferenciar-vos en el mercat de treball. Per oferir 

un valor afegit dins de la vostra formació. I teniu raó, perquè  les empreses saben 

que assolir un doble grau requereix esforç, dedicació, capacitat, organització, 

intel·ligència... totes elles característiques personals molt valorades pel mercat 

de treball.  

Altres de vosaltres penseu que un doble grau us pot obrir més opcions laborals. 

I també es cert, tenir coneixements especialitzats sobre dues àrees tant diferents 

però a l’hora tant complementàries us permetrà  optar a un ventall més ampli de 

llocs de treballs i de professions. 

Sigui quina sigui la vostra motivació, el que ningú us pot negar és que cursar un 

doble grau és fer un doble esforç. Un doble esforç que te premi. 

Fa uns anys, la Universitat de Vanderbilt, una prestigiosa universitat americana 

fundada a l’any 1873, va publicar un estudi en que recollia l’opinió de l’estudiantat 

que va cursar una doble titulació. Aquest estudiantat va explicar que "la 

combinació de graus els va ajudar a pensar de forma diferent, a resoldre 

problemes intel·lectuals i abastar tasques de forma més creativa". Tant de bo 

que aquestes qualitats us ajudin a ser professionals versàtils capaços de 

conciliar el millor de tots dos mons: la gestió de l’empresa i la enginyeria 

informàtica. 

En nom de la Facultat de Dret, Economia i Turisme, enhorabona als titulats i 

titulades de Grau i Màster de l’Escola Politècnica Superior i molta sort en el futur!. 

 

 

 


