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Honorable Senyor Conseller d’Educació i Cultura 
Excel·lentíssim Senyor President del Consell Social 
Digníssimes autoritats 
Benvolguts companys i companyes 
Benvolguts graduats i graduades 
Senyores i senyors, 
 
 
 
 
Siau benvinguts a la Universitat! Siau benvinguts a casa vostra! Siau 
benvinguts a aquest acte de lliurament de diplomes que ens omple a tots 
d’una especial satisfacció!  
 
I enhorabona! 
 
Enhorabona a tots els que avui podeu dir que heu aconseguit la 
graduació. Aquesta és una jornada per a la celebració, perquè sempre 
convé celebrar que s’ha arribat a una de les vostres metes; en aquest cas, 
a obtenir un títol que us capacita per desenvolupar la tasca professional 
que d’ara endavant us espera. 
 
Enhorabona, repetesc! Però deixau-me dir que amb l’acte d’avui res no 
acabau. En tot cas: acabau de començar. 
 
No us vull espatllar la festa, tot el contrari. Teniu el que us pertoca, el 
reconeixement per l’esforç fet. I vull donar l’enhorabona no solament a 
vosaltres, sinó també a les vostres famílies i els vostres amics, les 
persones que us han donat suport tots aquests anys, perquè estaven 
convençudes que tenir uns estudis superiors us aniria bé a la vida, que la 
formació és un gran avantatge a l’hora de llaurar-se un futur professional 
i laboral. I no anaven errats, us ho ben assegur. 
 
L’únic que desig és, potser, reflexionar, aquí i ara, en veu alta i amb 
vosaltres, sobre el pas decisiu que estau a punt de fer.  
 
Fa molts anys vaig tenir l’oportunitat de sentir la millor resposta a una 
pregunta que de tant en tant encara molta gent es fa: De què serveix 
estudiar a la universitat? 
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M’agradaria que ara cada un de vosaltres intentàs contestar aquesta 
pregunta. Segur que tots coincidim en algunes respostes: 
 
- Estudiar a la universitat serveix per obtenir els coneixements 

necessaris que ens capaciten per desenvolupar una tasca professional 
concreta.  

- Estudiar a la universitat serveix per obrir les nostres ments. Estudiar a 
la universitat és endinsar-se en l’àmbit del debat, assumint-lo com a 
camí per a la resolució dels conflictes. 

- Estudiar a la universitat serveix per assumir la responsabilitat de la 
pròpia formació, el compromís personal en la nostra vida futura. 

 
Efectivament, estudiar a la universitat serveix també per, davant un 
problema, saber com i on has d’anar a cercar la resposta. Fixau-vos bé en 
el que dic: com i on has d’anar a cercar la resposta. 
 
I és que ningú no té totes les respostes. Per molt bona que hagi estat la 
formació que heu rebut durant aquests anys en què les aules i els 
laboratoris de la UIB us han acollit, no tindreu mai totes les respostes. 
Però el que realment haurà fet la Universitat per vosaltres és donar-vos 
els mitjans adequats per anar a cercar-les, ensenyar-vos com es pot 
«aprendre a aprendre». 
 
I és en aquest sentit, amb aquesta dimensió, que no deixareu mai de ser 
universitaris. 
 
La UIB seguirà amb tots vosaltres. Però no solament perquè sabeu que 
aquí teniu les portes obertes i que continuam al vostre servei, sinó perquè 
la UIB sou també vosaltres. La societat ens jutjarà —entre d’altres 
coses— per la vostra actuació. Serà per vosaltres i per la qualitat de la 
vostra feina que la societat ens examinarà, i estic segur que us en sortireu 
notablement. 
 
Considerant tot l’anterior, no ens ha de resultar estrany que en el procés 
d’integració en un nou espai europeu d’educació superior que ha 
d’assolir majors fites de competitivitat per a la universitat europea, un 
dels punts cabdals sigui redefinir el seu paper com a transmissora de 
coneixement. De fet, el nou sistema de crèdits europeus suposa un canvi 
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en la metodologia didàctica, que, d’estar basada en la tasca del professor, 
passarà a basar-se en l’aprenentatge de l’alumne. 
 
Es tracta, si us hi fixau bé, d’avançar un mica en el temps la situació que 
per a vosaltres comença ara. D’introduir ja a l’aula la responsabilitat de 
l’alumne com a principal motor de la seva formació. 
 
I és del tot lògic. Vivim en un món que té poc a veure amb el que 
coneixíem deu anys enrere. Els canvis se succeeixen a una velocitat de 
vertigen, i la informació ja no és a l’aula, no està únicament en possessió 
del professor; la informació és també a fora, i les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació ens la serveixen sigui on sigui. 
 
Tot el que us vull subratllar és que la vostra formació no s’ha acabat aquí. 
 
Els continguts que heu après aquí no us serviran per sempre. Allò que 
precisament us fa universitaris és la capacitat de renovar els 
coneixements d’una manera continuada, de mantenir-vos a l’aguait dels 
darrers avenços en la vostra especialitat i, fins i tot, d’endinsar-vos en 
altres camps del coneixement, distints dels que heu cursat aquí, perquè 
els podreu abordar si sou conscients que amb més formació no hi ha res 
impossible. 
 
Per tot això, l’únic que us pot donar estabilitat és la formació, i la vostra 
capacitat de ser mal·leables i saber trobar les respostes als reptes laborals 
que us aniran sorgint. 
 
Per això us anim a continuar el vostre procés de formació, mitjançant la 
realització de cursos de postgrau presencials o a distància, avançant un 
pas més en aquest procés formatiu. 
 
Tot el que us acab de dir constitueix una part dels fonaments del nou 
model que suposa l’espai europeu d’educació superior, en la construcció 
del qual estan immerses totes les universitats d’arreu d’Europa. El 
principal objectiu del nou model educatiu és habituar l’alumne a la 
recerca del coneixement, a no esperar adquirir-lo passivament, a fer-lo 
responsable de la pròpia formació. 
 



4 

Aquest canvi profund del model d’aprenentatge implica una autèntica 
revolució en els esquemes actuals dels centres universitaris, dels quadres 
docents, sobretot a l’hora de potenciar la tutoria i l’assistència a l’alumne 
sobre qualsevol altre aspecte. I en aquest sentit la UIB farà de tot i molt 
per vosaltres i no us abandonarà mai. La UIB està fent una aposta 
decidida i diposita les més altes ambicions acadèmiques en el postgrau i 
en la formació contínua.  
 
Des de fa quasi dos anys la UIB es troba en un procés de convergència 
europea i d’adaptació dels estudis a aquest espai europeu d’educació 
superior, per la qual cosa fa un any que ha iniciat un procés d’elaboració i 
implantació de nous estudis oficials de postgrau sobre uns criteris que 
prioritzen sobretot la qualitat. Per al proper curs acadèmic 2006-2007 la 
UIB ofereix una àmplia gamma d’estudis de postgrau: hi haurà set 
titulacions de màster oficials i tres de doctorat amb el nou sistema 
europeu. I també podreu realitzar els 56 cursos de postgrau de títols 
propis i 19 cursos de postgrau a distància, sense oblidar l’oferta dels 30 
programes de doctorat clàssics.  
 
Vosaltres sou els que heu de construir el futur, i per això mateix el futur 
és vostre. La UIB, a més d’haver-vos donat la formació com a bons 
professionals i especialistes, té una fita essencial: desenvolupar en els 
seus estudiants l’esperit crític necessari; formar dones i homes 
responsables del seu propi futur i capaços de comprometre’s amb la seva 
societat i el seu país i fer-lo avançar amb el seu esforç i els seus sabers. 
 
Estimats universitaris que us graduau: siau sempre allò que voleu ser: 
universitaris, dones i homes curiosos i recercadors dels coneixements al 
servei de la vostra cultura i el vostre poble, l’única manera, com deia el 
poeta Joan Alcover, de ser universals.  
 
Avui és un moment clau per a la Universitat en la relació amb vosaltres. 
Torn a insistir: nosaltres, igual que els vostres pares i amics, al mateix 
temps que festejam la vostra graduació, volem que allò que hem construït 
junts durant aquests anys no es trenqui, sinó que continuï. Volem seguir 
sent un referent important per a vosaltres, donant-vos suport en el vostre 
procés de creixement personal i professional: vull dir-vos ben clarament 
que continuam al vostre servei. 
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A aquest efecte, tots i totes els que ho vulgueu podeu mantenir un 
contacte més específic amb la UIB a través del programa Amics i 
Amigues de la UIB. Aquest programa va néixer en el context de l’aposta 
de la UIB per apropar-se cada cop més a la societat. En formen part 
persones que han estat membres de la comunitat universitària i altres que 
tenen interès per participar-hi. L’objectiu és establir vies de comunicació 
i d’intercanvi d’idees, projectes, il·lusions..., que donin a la UIB una 
projecció social més àmplia, que la facin més permeable al que ocorre 
fora i que permetin dur endavant projectes conjunts. Us anim, doncs, a 
continuar sent amics i amigues nostres associant-vos a aquest programa. 
 
Una darrera paraula d’agraïment per als pares i amics. Quants de 
sacrificis, moltes vegades, perquè els fills puguin continuar estudiant, 
quantes vacances ajornades, hores extres realitzades!... Quantes 
situacions d’angoixa també amb els exàmens, les notes, els alts i baixos! I 
sempre, a més, amb l’ambigüitat entre l’interès i la prudència, la 
proximitat i la distància..., sempre intentant mantenir-se en la línia en 
aquest difícil equilibri de donar alhora suport i autonomia que duu 
intrínsec la tasca de ser mare i de ser pare, la tasca de l’amistat. A tots 
vosaltres us don de bon de veres les gràcies i us present el reconeixement 
més profund per tot el que heu fet.  
 
Pensau que aquest no és un acte d’acomiadament, sinó de festeig pels 
camins fets plegats, pels reptes superats, i per la voluntat de seguir junts i 
de donar-vos tot el suport necessari en aquesta cruïlla en què us trobau i 
en els pròxims camins que seguireu. 
 
Enhorabona a tots i recordau que aquesta serà sempre la vostra casa! 
 
Moltes de gràcies! 
 


