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Discurs del Dr. Josep Garrell, Rector de la Universitat Ramon Llull, en el 
dia de la graduació de Blanquerna (21 de juny del 2019 al palau Sant 
Jordi)  
 
Les meves primeres paraules en aquest acte, no poden ser altres que per felicitar als 
recent graduats. Moltes, moltíssimes felicitats per la fita que heu assolit i que avui 
celebrem. Una felicitació que, d’una manera especial, vull fer extensiva al vostre entorn: 
a les mares i als pares, a les famílies en general, als amics, ... a totes les persones amb 
les que compartiu projecte vital. Un entorn que, d’un manera o d’una altra (i si em 
permeteu l’expressió) avui també “es gradua” amb vosaltres. Així és que, moltes 
felicitats també. 
 
Quina satisfacció haver pogut arribar avui aquí! Una graduació molt especial. La 
graduació del curs en que Blanquerna celebra els seus primers 70 anys d’existència. 70 
anys al servei de l’educació, al servei de les persones. 
 
I avui ens trobem aquí reunits, simultàniament, els graduats de les tres facultats de 
Blanquerna. Tres graduacions en una! Quin regal us està fent Blanquerna en poder 
celebrar junts aquest sentiment de comunitat, en una data tan assenyalada. Una 
comunitat universitària que celebra els èxits assolits, però que -sobretot- es projecta en 
el futur, responsablement. 
 
Vull felicitar molt sincerament, i en nom de la resta de la Universitat Ramon Llull, a 
Blanquerna. No només per aquests primers 70 anys d’existència, sinó també pel camí 
recorregut junts. I també per tota la feina feta, i pel compromís  amb les persones. Una 
felicitació i un agraïment a la gran comunitat que heu fet possible, i que feu possible, 
aquest servei, aquest important servei a la nostra societat, durant tants anys. 
 
També vull agrair a tots els graduats, i a totes les famílies, la confiança que heu dipositat 
en les nostres tres facultats, en Blanquerna, i en la Universitat Ramon Llull en el seu 
conjunt.  
 
Una Universitat Ramon Llull que, com saben, està integrada per institucions catalanes 
de llarga tradició en educació superior i en recerca: (Blanquerna n’és una), i 
l’acompanyen l’IQS, La Salle, ESADE, la Facultat de Filosofia, La Fundació Pere Tarrés, 
Turisme St. Ignasi, l’Institut Borja de Bioètica, l’Institut de Salut Mental de la Fundació 
Vidal i Barraquer, i l’Observatori de l’Ebre. El curs passat érem una comunitat de quasi 
22.000 persones, provinents -per cert- de més de 100 països diferents. 
 
No em puc estar, ni que sigui de manera molt breu, de compartir amb tots vostès, amb 
tots vosaltres, una reflexió. Reflexió per a un dia en que, i des del meu punt de vista, el 
que veritablement celebrem, més que el final d’una etapa, és el principi d’una nova 
etapa de les vides dels recent graduats. Una reflexió que parla de persones, de 
compromís, de futur, de responsabilitat ... 
 
Vosaltres, graduades i graduats, pel simple fet de reunir com a mínim dues 
característiques que ara citaré, teniu una responsabilitat -una gran responsabilitat- en 
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la construcció del futur de la humanitat. És a dir, en la transformació del món tal i com 
l’hereteu, en un món que volem millor. I això és independent dels estudis que hagueu 
escollit, i de la professió que acabeu tenint. 
 
Aquestes dues característiques són: (1) la joventut i (2) la formació.  
 
La joventut és poc discutible en vosaltres. Ara bé, la joventut, que no deixa de ser una 
circumstància temporal, és en realitat una actitud. Una actitud que condiciona la nostra 
manera de fer davant la vida. I aquesta actitud, més enllà que els anys segur que aniran 
fent el seu camí, l’hem de conrear en totes les etapes de la vida. 
 
La segona característica és la formació, que de fet és el que avui ens reuneix aquí. 
Desgraciadament l’educació no està a l’abast de tothom. Vosaltres formeu part del 
col·lectiu de persones amb educació superior, que és -només- un subconjunt de tota la 
població. 
 
Així doncs, la fórmula “joventut + formació”, dóna un resultat clar: “potencials agents 
de transformació social”. I la conclusió, és directa: esteu cridats a exercir una gran 
responsabilitat. I l’heu d’exercir des dels valors de l’humanisme cristià que han amarat 
la vostra formació. No podeu defugir de la responsabilitat de construir un mon millor. 
Un mon on la justícia, on l’equitat, on el respecte siguin les bases d’una consciència -que 
jo voldria- planetària, global i humana. 
 
I si el repte us sembla massa gran, tingueu present la  famosa frase d’Eduardo Galeano: 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar 
el mundo”. 
 
Enhorabona de nou, moltes gràcies, i moltes felicitats! 


