
          
 

Discurs padrina promoció GEOIL 
 
 
Sr. Carles Capdevila, Sra. Carlota Carner, Sra. Anna Bacardit, Sr. Jordi Mateo, autoritats 
acadèmiques, professors i professores, autoritats civils, representants de les entitats del 
territori, companyes i companys del Campus d'Igualada, estudiants que us gradueu i familiars 
 
Bon vespre a tothom 
 
Estimats estudiants d'Enginyeria en Organització Industrial i Logística: És un privilegi per mi 
poder dirigir-vos aquestes paraules, i creieu-me perquè us ho dic de tot cor, que em fa molta, 
moltíssima il·lusió veure-us avui aquí, tancant un cicle i a punt de començar-ne un altre, amb 
il·lusió, i alhora amb uns certs nervis, però nervis bons, perquè no en dubteu, esteu preparats 
per resoldre allò que el futur us posi per davant. 
 
Recordo quan jo em vaig graduar, era una sensació agredolça. Per una part estava molt 
contenta d’haver aconseguit una fita molt rellevant, però alhora m'entristia deixar enrere les 
hores amb els companys de classe, la vida universitària. Ara toca emprendre una nova etapa, 
posar en pràctica tot allò après, resoldre reptes, aportar solucions, punts de vista diferents, 
equivocar-se i aprendre dels errors, fer-se gran professionalment, i complir els somnis.  
 
Heu fet un llarg camí i heu treballat intensament. Us heu format en matèries diverses, des de 
matèries relacionades amb tecnologies industrials fins a matèries relacionades amb la gestió 
de processos i de persones, totes elles necessàries per esdevenir graduats i graduades en 
Enginyeria en Organització Industrial i Logística. Els professors us hem encomanat molta feina, 
ho sabem, i tots heu combinat durant més o menys temps aquesta càrrega d'estudi amb una 
ocupació laboral o amb unes pràctiques en empresa.  
 
El vostre pas per la universitat us ha nodrit de coneixements, habilitats i competències. Us heu 
format com a professionals però també com a ciutadans i persones. Han passat uns quants 
anys...espero que preserveu aquesta etapa com una de les millors èpoques de la vostra vida. 
En el pas per la universitat hi ha molt esforç i treball intens, però també amistats, festes, i 
il·lusió. 
 
Sou la nova generació de professionals, professionals implicats amb l'entorn i amb la societat, 
professionals compromesos, amb capacitat crítica i amb visió innovadora, tal i com hem dit a 
les aules tantes vegades, preparats per pensar fora de la caixa i aportar noves solucions i noves 
maneres de fer.  
 
Sou les promocions que heu viscut la última etapa de la titulació darrera una pantalla, 
malauradament..., però malgrat no hàgiu pogut viure durant aquest darrer any i mig amb la 
intensitat que tocava la vida universitària, heu continuat fent pinya i heu demostrat saber 
treballar de forma cooperativa i estar preparats per reinventar-vos i posar en pràctica noves 
maneres de treballar. I això, és un aprenentatge més que us emporteu.  
 
No oblideu que el món està en constant moviment, continueu formant-vos, cada dia, cada 
hora, cada minut 
 



          
 
Manteniu-vos com a ciutadans actius, responsables i compromesos amb l'entorn i amb la 
societat, no tingueu por dels errors, nodriu-vos de les persones que tingueu al voltant i gaudiu, 
gaudiu tan com pugueu d'allò que feu, perquè quan les coses es fan amb il·lusió els èxits estan 
assegurats. 
 
Doneu valor a allò que heu fet i aconseguit molt merescudament: heu finalitzat un grau 
universitari. Continueu ara el vostre camí professional, doneu forma als vostres projectes, i 
sigueu amos del vostre futur. I si algun dia ens voleu venir a visitar, sereu sempre molt 
benvinguts i benvingudes i ens encantarà saber quines han estat les vostre experiències. 
Esperem que arribeu molt lluny. 
 
Bé, No m'allargo més. 
 
Ha estat un honor que m’escollíssiu com a padrina de la promoció 
Ha estat un honor ser la vostra professora 
 
Una abraçada molt gran i moltes felicitats! 
 
Carla Vintró 
Igualada, 2 de Juliol de 2021 
 


