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Cerimònia de graduació Promoció 2014-2018 
(12 de juliol 2018) 
 
 

Paraules de la degana 
 

Bona tarda. Com saben tots vostès, estem aquí per celebrar. Celebrem que 
han acabat amb èxit els seus estudis els i les estudiantes d'infermeria i 
fisioteràpia que ja constitueixen la promoció 2014-2018. 
 
I per aquest motiu, en primer lloc cal donar la benvinguda a totes les 
persones que estan aquí acompanyant-los: 
 
✓ Mares, pares, Sr. Rector, famílies i amics i també 
✓ Presidenta del Col·legi d'infermeres, Directores de Centres, 

professorat i personal d'Administració i Serveis. 
 
Benvingut sigui tothom i gràcies per ser-hi. 
 

I en segon lloc i de manera prioritària, s'ha de felicitar i reconèixer l'esforç, 
el treball, les il·lusions i expectatives de cada una dels, ara ja, infermeres i 
fisioterapeutes que avui es graduen. O sigui que, moltes, moltes felicitats. 
 

Benvinguda, felicitacions i gràcies. 
 

Gràcies per haver escollit la nostra Facultat per cursar els vostres estudis. 
Encara que sabem que hi ha moltes coses a millorar, confiem que haurem 
sabut acompanyar-vos en el vostre recorregut. 
 
Nosaltres estem orgullosos del nostre alumnat: 
 
✓ Comença els estudis en duríssima competència amb molts altres 

aspirants, en un dels estudis més atractius, si ho mirem des de la nota 
de tall, de la UIB. 

✓ Guanya premis als millors Treballs Fi de Grau del conjunt de la UIB. 
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✓ Treu els millors resultats quan competeix en proves estatals enfront 
de graduats a altres universitats. 

✓ Contribueix a col·locar a la Facultat en una posició d'excel·lència en 
els rànquings universitaris. 

✓ I són professionals molt ben valorats per les organitzacions sanitàries 
públiques i privades que els volen incorporar a les seves plantilles. 

 
Per respondre a la confiança que vosaltres i les vostres famílies dipositeu 
en la Facultat, el personal que la formem ha posat tot el seu interès, 
coneixement i ganes per facilitar-vos la trobada amb el millor coneixement 
i la millor pràctica (al que contribueixen un gran nombre de professionals 
del sistema sanitari). 
 

També hem volgut fer-vos planer el trànsit pels tràmits administratius i 

acadèmics (gràcies al personal dels Serveis Administratius per haver ajudat 
tant...) i, amb totes les mancances en relació a l'espai de l'alumnat, hem 
volgut fer els més acollidors i amables possible els espais que heu fet servir 
(vull donar gràcies especials per tot l'esforç del personal de Consergeria dels 
edificis Guillem Cifre i Beatriu de Pinós que ha decorat, posat plantes i 
sobretot, habilitat espais per vosaltres, a on no hi eren....) 
 
Com a resultat d'aquesta trobada entre vosaltres, el coneixement i la 
pràctica heu pogut desenvolupar-vos i adquirir tot el bagatge que ha fet de 
vosaltres professionals empàtics, rigorosos i apassionats. Característiques 
que semblen antagòniques però que, en realitat, combinen perfectament: 
 
✓ Empàtics per captar les necessitats d'aquesta persona concreta que 

necessita els vostres serveis... 
✓ Rigorosos per treballar sempre des de l'evidència i la excel·lència i 
✓ Apassionats per tenir la força per ajudar, la força per millorar 

contínuament la professió i apassionats i apassionades per 
aconseguir el vostre desenvolupament continu com a professionals. 

 
En realitat, la Facultat no ha fet més que acomplir el compromís que tota 
institució universitària pública té d'engrandir i consolidar la motivació inicial 
amb què veniu als estudis, transformant-la en la base rigorosa i sòlida de la 
vostra consciència i capacitat professional. 
 
Consciència i capacitat professional que la societat us està demanant que 
desenvolupeu amplia i profundament. Com mai ho ha demanat. 
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Esteu preparats per actuar com a professionals autònoms i desenvolupar 
una pràctica excel·lent, i teniu les bases per aprofundir en la investigació i 
convertir-la en evidència. 
 

I si no ho feu, el dret fonamental de les persones a gaudir de la millor 
atenció sanitària no s'acomplirà. Així de senzill i així d'important. 
 

Però la tasca a què us enfronteu, va més enllà de l'atenció directa. Heu 
d'aportar la vostra mirada i les vostres capacitats per assolir els reptes 
fonamentals que té, ara mateix, el sistema sanitari i que, en poques 
paraules són: 
 
✓ Canviar l'orientació de l'atenció, anar més enllà de la malaltia, 

centrant-se en la salut 
✓ I encara més, us toca contribuir a situar, vertaderament, a la persona 

en el centre del sistema sanitari 
 
En resum, us toca fer la revolució que consisteix en: 
 

✓ Atendre les necessitats de l'altra tenint en compte la seva 
perspectiva.  

✓ Apoderar a les persones perquè siguin autònomes i sàpiguen 
defensar els seus drets . 

✓ Donar el tomb que necessita el sistema sanitari per garantir, 
realment, el dret a la salut. 

 
Fer tot això no serà fàcil però per això la Facultat posa en el si de la societat, 
a professionals competents, rigorosos i compromesos però també a 
persones lliures, crítiques i valentes, capaces de liderar les transformacions 
que calen. 
 

Estic segura que no ens decebéreu. 
 

Deia que fer aquest camí no serà fàcil: Serà engrescador, pesat, 
apassionant, dificultós, gratificant i a vegades, potser moltes vegades, serà 
cansat. En aquest camí que ara transiteu, la Facultat també vol 
acompanyar-vos. Ja ho fa, amb la formació de postgrau, amb les trobades 
científiques, amb els seus grups d'investigació però vol fer-ho més .... Volem 
construir relacions fermes entre els graduats i la Facultat. Relacions que 
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facin palès que aquesta casa segueix sent la vostra i està oberta i vol 
respondre activament a les vostres necessitats. Aquí deixo la proposta que 
confio també, que sabrem desenvolupar plegats. 
 

Ja vaig acabant i per fer-ho, us he d'explicar que quan preparava aquestes 
paraules vaig preguntar al professorat i als companys dels serveis 
administratius si volien dir-vos avui, en el vostre comiat com alumnes de 
grau, qualque missatge especial. 
 
Des dels serveis administratius m'han demanat que us recordi que qui 
arriba angoixat, ferit o patint al sistema sanitari, el primer que cerca és la 
mirada acollidora i comprensiva de qui l’atén ... I que això constitueix ja la 
millor atenció. Millor atenció que no es pot donar, també us recorden, si un 
no és feliç amb la seva feina. 
 

El professorat m'ha fet arribar dos missatges. Un és el relatiu a què el "vol" 
alt i continu que permet assolir amplis horitzons professionals, ha de ser el 
vostre signe de distinció. 
 

L'altre missatge, pràctic i realista, us recorda que el potencial del canvi es 
troba al mateix lloc que el potencial per deixar les coses igual. 
 

En aquesta estrena meva com a degana que acompanya en la seva 
graduació a una promoció d'alumnes, he volgut sobretot, agrair, reconèixer 
i encoratjar-vos. 
 

Per fer-vos arribar un missatge que serveixi també per l'etapa que ja heu 
iniciat, faré servir unes paraules de la poeta Begoña Abad. 
 

Abad té un poema que es diu "Contemplación" en el que explica com la 
humitat que hi ha sobre una fulla es condensa, en forma de gota, i cau sobre 
un llac, acabant, aparentment, la història de la gota. Aparentment... perquè 
segueix dient el poema... 
 
Sin embargo, al caer, su sonido 

serena el atento oído del viajero, 

su golpe sobre la superficie del lago 

producirá círculos concéntricos 

que moverán la orilla lejana 
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y el movimiento llegará hasta el fondo 

donde un grano diminuto de arena 

cambiará para siempre de lugar. 

 
Us deia que la Facultat està molt orgullosa dels seus estudiants i us he 
explicat els motius però encara me’n faltava un: el que més ens enorgulleix 
és el convenciment que cada un i cada una de vosaltres, ja  com a 
professionals, sereu capaços de canviar - cada dia i per sempre- un gra de 
sorra de lloc........ 
 
Amb aquesta esperança, fortament arrelada, i amb l’oferiment de la 
Facultat de seguir al vostre costat,  
 
✓ us felicitem sincerament per haver aconseguit el vostre títol i  
✓ us desitgem que s’acompleixin tots els vostres bons somnis personals 

i professionals. 
 
 
       Rosamaría Alberdi 
       Palma, 12 de juliol de 2018 

 


