
Orles EPS 2019 
 
Magnífic Rector Jaume Puy, Sra. Magda Valls, directora de l’Escola 
Politècnica Superior de la UdL, Sr. Magí Clavé, subdirector general de 
Sistemes d'Informació del Banc Central Europeu BCE,  Sr. Eduard Cristóbal 
Fransi, degà de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL, Sra. 
Margarita Moltó, secretària acadèmica de l’Escola Politècnica Superior de la 
UdL, Senyores, Senyors: 
 
Bona tarda i benvinguts. Vull dedicar una salutació especial a les vostres 
famílies i amics que avui us acompanyen en aquest acte tant emotiu. 
Sempre dic que el lliurament de les orles és l’acte més bonic de l’any per tot 
el que simbolitza. Té molt de sentit que la família, els amics i les persones 
que han estat al vostre costat durant la carrera comparteixin amb vosaltres 
aquesta jornada. Han tingut un paper important en el vostre trànsit per la 
Universitat. Us han acompanyat i han comprés l’esforç i la infinitat d’hores, 
robades sovint al temps de lleure, que heu dedicat als estudis. Tant ells com 
vosaltres, sabeu el que us ha costat arribar fins aquí. Per tant, com a 
President del Consell Social de la Universitat de Lleida és un honor i una 
alegria compartir amb vosaltres i amb tota la comunitat universitària aquest 
moment. 
 
De totes les coses que l’orla simbolitza us vull parlar d’una en concret: 
l’amistat. Sempre s’ha dit que els amics de la Uni 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.  
 
Quan jo era estudiant es deia que la frase favorita dels enginyers era “si no 
es pot mesurar, no existeix”. Avui és un dia per recordar que hi ha algunes 
magnituds que no es poden mesurar: la magnitud de l’amistat, la magnitud 
del sentit de pertinença a aquesta que és la vostra Universitat, la magnitud 
de l’ètica professional i humana. Perquè esperem 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 per a tothom.  



 
Aquest és l'esperit de la Universitat de Lleida, una universitat pública que 
aposta pels valors i la qualitat docent i per l'excel·lència i que any rera any 
va aconseguint millors resultats. Heu de sentir-vos orgullosos d’aquests 
resultats perquè vosaltres també sou la Universitat de Lleida. Com els amics 
que heu fet, és la vostra Universitat per sempre. 
 
Celebrem el vostre èxit lliurant-vos l’orla. Us acompanyarà en el vostre camí 
i quan en el futur la mirareu, recordareu els vostres companys i companyes 
de promoció, amb qui heu compartit una etapa molt especial de la vostra 
vida a la Universitat de Lleida. 
 
Moltes felicitats i us desitjo èxits immesurables en tots els vostres projectes. 
 
Delfí Robinat 
President Consell Social 
Lleida 4 de juliol de 2019 


