
      
 

 
DISCURS SOTSDIRECTORA 
 
 
De nou, benvingudes i benvinguts. Ara em canvio de barret i parlo en nom 
institucional com a sotsdirectora de l'Escola Politècnica Superior al Campus 
Universitari d'Igualada.  
 
Gràcies a tots els que esteu avui aquí presents i a tots els que ens seguiu via 
streaming. 
 
I sobretot, gràcies i moltes felicitats als protagonistes d’avui, als estudiants, i a 
partir d’ara graduats i graduades en Tècniques d'Interacció Digital i de 
Computació, en Enginyeria Química i en Enginyeria en Organització Industrial i 
Logística, i a les seves famílies. Moltes gràcies per la confiança dipositada en 
l'Escola Politècnica Superior i en el Campus Universitari d'Igualada. 
 
Aquest curs acadèmic l’Escola Politècnica Superior hem celebrat el 30e aniversari. 
Any rere any en surten excel·lents titulats i titulades en enginyeria i en estudis de 
l’àmbit TIC i la informàtica. És una satisfacció que enguany puguem celebrar la 
primera promoció del Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació, així 
com la segona i tercera promoció dels graus en Enginyeria Química i en Enginyeria 
en Organització Industrial i Logística. 
 
A tots, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, en aquest acte, que 
simbolitza un final d’etapa i l’inici d’una de nova, plena d’oportunitats i de nous 
reptes. 
 
Permeteu-me que continuï aquestes paraules amb una afectuosa enhorabona de 
part de Magda Valls, directora de l'Escola Politècnica Superior. La Magda avui no 
us ha pogut acompanyar ja que en aquests moments està amb els vostres 
companys i companyes del Campus de Lleida que també estan celebrant el seu acte 
de graduació. De part seva, i de tot l’equip directiu, moltes felicitats i molta sort en 
el vostre futur professional que ara comença. 
 
Estudiants que us gradueu, al llarg d'aquests últims anys us hem vist créixer com a 
persones, us hem vist formar-vos amb il·lusió i esforç, amb constància i dedicació, i 
ens fa molta il·lusió poder compartir amb tots vosaltres i amb les vostres famílies 
aquest dia tan especial, encara que sigui d'una manera una mica diferent a com 
hauria estat en condicions normals, sense veure'ns els somriures i potser amb 
menys públic del que hauríem volgut. Però això no treu que sigui un dia molt 
rellevant i que hem de celebrar tal i com es mereix. 
 



      
 
Aquest darrer any i mig ha estat atípic, diferent.  La covid va irrompre de manera 
sobtada en les nostres vides i ho va fer amb gran força aquí, a Igualada. Cap de 
nosaltres ens esperàvem que el destí ens posés a prova de tal manera, cap ens 
imaginàvem que d'un dia a l'altre passaríem de veure unes aules plenes de vida a 
haver de veure'ns a través d'una pantalla. Hem hagut d’aprendre a ser resilents, i a 
inventar noves maneres de fer allò que era habitual.  Però col·lectivament hem 
estat a l'alçada del repte,  malgrat les dificultats i errors que tots haguem pogut 
cometre. Hem d'estar orgullosos de l'esforç que tots, professorat i personal 
d'administració i serveis, i estudiants, hem fet, i clarament estudiants que us 
gradueu heu demostrat estar preparats per resoldre amb enginy les situacions 
complexes.  
 
Com a escola estem, orgullosos de les nostres titulades i dels nostres titulats, per 
sobre de tot persones responsables i sensibles als reptes socials i medi ambientals, 
professionals que posaran el seu granet de sorra , que treballaran de forma 
rigorosa, creativa i eficient, i que posaran el seu coneixement al servei de la 
societat amb la voluntat de fer d'ella una societat millor. 
 
Probablement si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta pandèmia és que el món és 
complex, ambigu i canviant, i que hem de saber reinventar-nos, adaptar-nos, no 
tenir por al desconegut  ... I crec que no m'equivoco en dir que la tecnologia tindrà 
ara més que mai un paper clau en el progrés.  I vosaltres, estudiants i a partir d'ara 
graduats i graduades, en sereu protagonistes, tindreu l'oportunitat d'aprofitar la 
sòlida formació que heu rebut i que us animo a continuar ampliant, per construir el 
futur 
 
El Campus Universitari d'Igualada i l'Escola Politècnica Superior sempre seran casa 
vostra. Esperem que mantingueu un bonic record d'aquesta etapa, i que el pas per 
la nostra universitat us hagi ensenyat altres maneres de pensar, de fer, i de 
resoldre els reptes  de manera cooperativa. Us desitgem molts èxits, que de ben 
segur tindreu. Endavant, treballeu amb il·lusió, i que tingueu molta sort. 
Enhorabona a tots i a totes. 
 
Carla Vintró 
Igualada, 2 de Juliol de 2021 


