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Avui és un dia especial per a tots els que som aquí, o bé perquè celebram la consecució del nostre 
anhelat títol universitari o bé perquè acompanyau qualcú que l'ha aconseguit.

Als no estudiants us dic que no penseu que el vostre paper en aquesta cerimònia és sols com a 
espectadors; heu de saber que tots sou partícips de l'èxit assolit per nosaltres, els nous titulats.

Molts petits consells que ens heu donat, de vegades inconscientment, missatges d'ànim en moments 
durs que hem passat durant aquesta llarga travessia, o simplement la comprensió i la paciència que 
heu tengut amb nosaltres en les èpoques d'estrès, han estat fonamentals perquè avui puguem ser 
aquí tots reunits. Parl en nom de tots, quan agraesc a família i amics tots aquests gests. Moltes hores 
extres d'estudi, quan el cap ens deia basta, han estat per no defraudar-vos.

Voldria agrair també al Rectorat la feina que fa, que implica que any rere any aquesta universitat 
sigui una mica més bona. Tots hem pogut comprovar com en aquests darrers anys el progrés ha 
estat  substancial:  l'arribada del metro al campus,  per posar un exemple,  demostra que les coses 
s'estan  fent  bé.  Altres  seccions,  com el  DOIP,  donen moltes  oportunitats  als  estudiants  per  fer 
pràctiques en empreses.  Igualment,  les beques per estudiar a l'estranger són molt  profitoses per 
conèixer noves cultures, fer nous amics i aprendre a integrar-se en una societat diferent.

Als  professors  els  voldria  dir  gràcies  pel  fet  de  mantenir-se  sempre  actualitzats,  però  sobretot 
perquè ens inculquen uns valors que són tan o més importants que el temari que ens expliquen.

No voldria oblidar el personal no docent: també sou una peça important en aquesta maquinària.

Així mateix vull donar les gràcies a tots els que en principi éreu companys de classe i que us heu 
convertit en amics que no oblidarem mai. La competència sana que hi ha hagut entre nosaltres, la 
solidaritat  i  l'ajuda  obtinguda  desinteressadament  ens  han  fet  madurar.  Entre  tots  hem après  a 
treballar  en equip, ens hem ajudat els uns als altres en molts de moment delicats, en definitiva: 
inconscientment ens hem anat preparant per al nostre futur.

El 2011, com molts  sabeu, és l'any internacional de la química.  M'agradaria, si m'ho permeteu, 
parlar-vos una mica d'aquesta branca de la ciència. La química és present a gairebé tots els aspectes 
de la nostra vida quotidiana. Des de l'antiguitat, quan els alquimistes anaven a la recerca de la pedra 
filosofal,  fins ara, amb els actuals  ordinadors, cada vegada més potents i ergonòmics.  Cada dia 
empram qualque cosmètic, o qualque medicament, i és la química, juntament amb altres disciplines, 
el que permet aquesta millora de la nostra qualitat de vida.

En principi la carrera imposa respecte, però cada curs es destapen noves peces del trencaclosques i 
encaixen entre si, de forma que s’aprenen coses més complexes d’una forma gradual.

Resulta difícil descriure tot el que he après durant el meu pas per aquesta casa, coses complicades, 
com la química quàntica, coses molt boniques, com el perquè dels colors, i coses útils, moltes coses 
útils.

Amb això només vull animar els que tenguin dubtes a l’hora d'escollir la química o decantar-se per 
uns altres estudis. A la Facultat de Ciències es trobaran amb un grup de professors que donen un 
tracte molt personal als estudiants, i que en molts de casos acabaran per convertir-se també en els 



vostres  amics;  he de reconèixer  que les seves dues virtuts  més grans són la  paciència  amb els 
alumnes i la passió amb què parlen de la seva feina.

No tengueu por.

Parlant de sentiments, crec que a tots nosaltres ens uneix la satisfacció per haver aconseguit acabar 
els estudis o estar a punt d'acabar-los al setembre; enhorabona a tots.

Potser ara ens abordarà la inseguretat davant aquesta nova etapa de les nostres vides: ens enfrontam 
a temps difícils per poder fer el següent pas, la incorporació al mercat laboral. Estigau tranquils, 
som joves però estam preparats de sobres.

Pot ser que aquí no ens valorin com mereixem, i molts de titulats a la UIB i a Espanya hàgim de 
començar el nostre camí ocupant llocs de treball que ens seran petits; recordau que les grans obres 
es comencen sempre des de baix.

Una mostra de la nostra capacitat és que moltes de les potencies europees, que ens menystenen 
políticament i econòmicament, demanen urgentment personal titulat a Espanya. 

És necessari invertir més (en tots els sentits) en educació i investigació, ja que aquest és realment el 
futur.

Gaudiu el moment que us heu guanyat viure, segurament l'estiu de 2011 serà inoblidable per a 
nosaltres.  Sentiu-vos  orgullosos  del  que  heu  aconseguit  i  sigau  apassionats  en  les  vostres 
dedicacions: la passió que hi dipositem serà determinant per aconseguir l'èxit.

Res més per part meva, una abraçada a tots, enhorabona!


