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ORLES DE LA EPS   2019 

 

Em fa il·lusió dirigir-vos unes paraules com a rector de la 

Universitat de Lleida, una etapa recentment estrenada ja que com 

molts sabeu, vaig prendre possessió ara fa un mes.  

Per començar vull felicitar al Sr. Magí Clavé per la seva 

magnífica lliçó d’apadrinament d’aquesta promoció. Ha estat una 

lliçó de lideratge. La seva destacada trajectòria l’ha portat a assumir 

responsabilitats de les que avui depèn la seguretat de mig mon. 

Això ens demostra que a les nostres universitats es pot obtenir una 

bona formació i que si a aquesta s’hi afegeix una bona capacitat de 

comprensió i col·laboració en un mom global, una gran voluntat de 

fer coses i il·lusió per imaginar-les, s’assoleixen les eines per a 

superar amb èxit els reptes que ens planteja el mon actual. 

Tingueu-ho ben present en la vostra trajectòria professional que ara 

comença. Considero doncs un gran encert pels estudiants que 

l’hagueu elegit padrí de la vostra promoció i és una gran satisfacció 

que ell hagi volgut acceptar. 

Voldria també reconèixer la tasca dels organitzadors d'aquest 

acte, el Deganat de la Escola Politècnica (responsable de la majoria 

de les titulacions a les que avui ens adrecem) i el de la Facultat de 

Dret Economia i Turisme, implicada en el doble grau en Enginyeria 

Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses, però també vull 

reconèixer la tasca els estudiants que heu esmerçat els vostres 

esforços durant mesos perquè avui tots gaudim d'una cerimònia 

esplèndida i entranyable. Aquest és un moment molt especial en el 

qual professors, alumnes i famílies compartim el final d'una etapa 



 2 

universitària i, en aquest marc incomparable de la Llotja, de ben 

segur que aquest acte quedarà en el vostre record de manera 

especial. 

M’adreço al professors. Gràcies per haver treballat amb tota la 

vostra energia per a formar aquesta generació d'estudiants i dotar-

los d'eines per a la seva  vida laboral i vital. Vull agrair-vos 

públicament el compromís que sempre demostreu amb la qualitat 

docent i investigadora que és una garantia per a la formació de tots 

els estudiants que passen per les vostres aules.  

Vull agrair també al PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS el seu compromís que fa possible que tot funcioni 

adequadament perquè els estudiants i professors puguin 

desenvolupar les seves funcions en les millor condicions i en 

especial per a que aquest acte s’estigui desenvolupant  

Em dirigeixo ara a les FAMÍLIES. Se que avui és un dia 

especialment emocionant i feliç per a vosaltres. Durant anys heu 

somiat amb veure als vostres fills en aquest moment, heu somiat 

veure'ls tan elegants com avui van per celebrar una data tan 

assenyalada. Us vull expressar que aquesta és una satisfacció 

compartida. 

Vull agrair-vos la confiança que heu dipositat en la Universitat 

de Lleida perquè formem als vostres fills per al seu futur i espero 

que haguem estat a l'altura de les vostres expectatives. Us puc 

assegurar que aquest ha estat el nostre màxim objectiu al llarg 

d'aquests anys i que ens sentim en l'obligació de seguir vetllant per 

ells sempre que ens ho demanin.  
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Se que molts de vosaltres heu fet un important esforç 

econòmic per donar aquests estudis universitaris als vostres fills 

pensant que aquest era el millor llegat per al seu futur. Però crec 

que estareu d'acord amb mi en què, en aquest moment, quan 

aquesta etapa s’acaba i ells n’encaren una altra amb la major 

il·lusió, tots els sacrificis han valgut la pena i que avui podem estar 

tots satisfets que la universitat de Lleida certifiqui que són, en 

efecte, graduats o màsters universitaris.  

Finalment, vull adreçar-me als estudiants 

Felicitats. Moltes felicitats. No us heu equivocat la universitat 

està molt satisfeta de vosaltres. Ningú us ha regalat res. Són molts 

els esforços que heu fet al llarg d'aquests anys per superar les 

assignatures que us han impartit per a la vostra formació 

professional i humana. Són moltes les hores emprades a crear-vos 

un futur propi i no heu acabat però heu de valorar el que heu assolit. 

Tots aquests anys heu jugat un paper molt important a la universitat, 

li heu donat vida i amb les vostres inquietuds i preguntes heu fet 

millors els vostres professors. Gràcies. Vosaltres heu fet la 

Universitat de Lleida. 

S’obre ara una nova etapa. Voldria que lluitéssiu per ser bons 

professionals i bons ciutadans amb ambició i esforç. Que quan 

estigueu exercint les vostres tasques laborals tingueu ben present 

que la societat la fem tots amb el treball ben fet de cada dia. Que si 

volem tenir una societat integradora, cohesionada i respectuosa 

amb el medi ambient amb serveis de qualitat i bon nivell de vida, 

hem de construir-la entre tots sobre la base de la responsabilitat 

social de saber que cadascú ha d'aportar el millor que té. Un país, 
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una societat, no es fa pròspera sense bons professionals, sense 

bons professors, sense bons investigadors, sense bons empresaris i 

sense bons enginyers. 

 

Recordeu sempre que la societat i les vostres famílies han fet 

un gran esforç perquè vosaltres hagueu tingut la oportunitat de viure 

aquesta etapa formativa de l’aventura que és la vida a la UdL. 

Recordeu-vos de retornar a tots els ciutadans el que tots els 

ciutadans han fet per vosaltres. 

Per això us pregaria ara que us possessiu dempeus i de cara 

als vostres familiars els hi oferíssiu un aplaudiment 

 

Us demano també que sortiu amb confiança a la societat. 

Teniu la joventut i la formació per a triomfar. Voldria que us 

enfrontéssiu a aquesta propera etapa amb confiança. Vosaltres 

jugareu un paper molt important en el futur d'aquesta societat.  

Heu escollit formar-vos en àmbits d’especial rellevància social: 

arquitectura, enginyeria industrial, mecànica, electrònica, 

informàtica, direcció i administració d’empreses, professions que 

han demostrat a través de la historia el seu esperit pioner i 

emprenedor: inventar i construir per millorar la societat. Sense 

enginyers no hi ha progrés material, econòmic ni social. Penseu que 

vosaltres sou els qui aneu a dirigir el futur d'aquesta societat. De 

vosaltres dependrà el futur de tots. Com us ha dit el padrí, no us 

poseu límits. Cregueu en vosaltres.  
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No us oblideu de la Universitat de Lleida. La universitat us segueix 

oferint oportunitats a través de cursos d’especialització, màsters i 

doctorats. També amb l'Associació d’exalumnes. En qualsevol cas, 

aquesta és la vostra Casa i m’agradaria que poguéssiu sentir-vos 

orgullosos de poder dir: soc de la Universitat de Lleida. Us demano 

que sigueu ambaixadors de la nostra universitat per tot al mon. La 

universitat, com tota la societat, viu temps d’incertesa pels ràpids 

canvis que ens afecten, canvis en els sistemes de valors; en el 

mercat de treball i en la valoració dels nostres titulats; canvis 

profunds en la manera de relacionar-nos, amb un protagonisme 

creixent de les tecnologies digitals. Aquests canvis també 

interpel·len la universitat i els hi hem de fer front amb noves 

planificacions, amb nous objectius i noves formes de fer per a 

transformar-los en oportunitats de millora. Possiblement, les 

estructures que hem de crear necessitin recursos i, per a fer-nos 

mereixedors d’aquests recursos, la societat ha veure que volem fer 

la feina amb seriositat. Us necessitem com ambaixadors per a que 

ens ajudeu a difondre la nostra tasca i a generar la confiança 

necessària per a que les institucions ens puguin assignar els 

recursos que necessitem. Invertir en la UdL és, sens dubte, millorar 

el futur de tothom. 

 

Finalitzo. Famílies, estudiants, professors, PAS, tots vosaltres 

sou propietaris de la universitat de Lleida. La universitat és de la 
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societat i aquesta és la universitat que hem volgut per als nostres 

fills i filles i per aquestes terres. 

Senyores i senyors, amics i amigues, demano un aplaudiment 

per  als nous graduats i màsters de l’Escola Politècnica Superior de 

la Universitat de Lleida.  

 

 

 

   Podem posar-nos ara dempeus per escoltar l’himne universitari 
 

 


