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Orles Acadèmiques
 L'acte de lliurament de les orles acadèmiques és la cerimònia oficial que clausura el curs escolar i serveix de
reconeixement als estudiants que, al llarg d'ell, han completat els requisits acadèmics d'un pla d'estudis; En el
cas de l'Escola Politècnica Superior (EPS)de la Universitat de Lleida (UdL) han finalitzat un grau, un doble grau
o un màster i, per tant, s'han fet meritoris del títol acadèmic corresponent. A l'EPS aquest acte s'instaurà el curs
1994-95 (el padrí de promoció fou , qui ha estat fins l'any 2018 gerent del PCITAL) i, any rere any,Josep Clotet
l'acte ha anat adquirint importància, fet que ha propiciat un canvi d'escenari els darrers anys al Palau de
Congressos de Lleida (la Llotja) o a l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida.

L'acte compta amb la presència de les autoritats acadèmiques i, normalment està presidit pel rector o un
vicerector i es convida a una personalitat rellevant vinculada amb l'àrea d'estudis dels graduats de per tal que
actuï com a padrí de la promoció, el qual pronuncia un discurs o lliçó magistral. A l'acte de lliurament d'orles
acadèmiques de l'EPS hi han participat, com a padrins de promoció, rellevants personalitats, com per exemple: 

, president de Ros Roca Group; , president executiu de Repsol YPF; Ramon Roca Antoni Brufau Josep M.
, president del Grup Pujol; Pujol Emma Fernández, directora general de Talent, Innovació i Estratègia d’Indra; 

, president del Grup Taurus; , president executiu de Lleida.Net.; Ramon Térmens Francisco Sapena Joaquím
, President d’Applus+; , alcalde de Lleida, , directora general deCoello Àngel Ros María Malaxechevarria

Sostenibilitat d'Endesa, , fundador i president de bonÀrea o , presidenta delJaume Alsina i Calvet Ana Vallés
Grup Sorigué, entre altres.

http://www.eps.udl.cat/

