
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Magnífic Sr. Llorenç  Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes 
Balears,  
Digníssimes Autoritats 
Professors 
Alumnes 
Senyores y Senyors: 
 
 
És per a mi un vertader plaer el poder dirigir-vos avui unes paraules....aquest cop 
com a Presidenta de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears i 
com a Padrina de cerimònia. 
 
I dic aquest cop, perquè fa poc, només dos anys, vaig tenir l' oportunitat de dirigir-me 
també a tots els presents, a l’acte de graduació d' aquesta mateixa facultat,  on vaig 
acabar l' adaptació dels meus estudis a l’actual marc europeu. 
 
Aquell dia, i a pesar de només haver estat un any cursant el curs  
d'adaptació, durant el qual vaig haver de tornar a les aules sent mare, esposa, gerent 
d'un despatx i Presidenta del Col·legi, vaig sentir moltes coses, però sobre tot orgull, 
molt d' orgull, com el que suposo que ara mateix sentiu tots vosaltres, i sobre tot, el 
que senten les persones que vos estimen. 
 
La nostra Universitat ens permet créixer com alumnes....ens forma, ens cuida, ....ens 
fa viure experiències inoblidables....i avui, organitza aquest meravellós acte. 
 
Avui celebreu que vos heu graduat, que ja teniu titulació acadèmica, però sobre tot, 
celebreu que ho heu aconseguit, que heu lluitat, que les nits sense dormir, els nervis  
i l' esforç han valgut la pena. 
 
Per molts, avui és el final d'una etapa....i per altres, el punt i a part per seguir, amb 
mes força!........... però sigui com sigui, per tots, avui és i sempre serà  un dia 
especial, i jo no puc estar mes agraïda de poder compartir-ho amb tots vosaltres. 
 
No vos mentiré....la lluita no ha acabat. Si be avui vos toca disfrutar i no seré jo qui 
vos ho rompi, pensau que a partir d'ara toca demostrar-vos a vosaltres mateixos i a 
tota la societat que la formació rebuda en aquesta universitat i per aquets professors 
no només serveixen per treure bones notes, no només serveixen per esser avui aquí, 
si no que també serveixen per esser bons professionals i sobre tot, bones persones. 
 
Ara toca iniciar un nou camí, el professional, que ben segur també tindrà moments 
complicats, però que vos puc assegurar que està ple de bons moments. 
 
Com sabeu, ELS GRADUATS en DRET podreu, si voleu, acabar com Advocats, i ELS 
GRADUATS EN RELACIONS LABORALS,  Graduats Socials.... dues professions 
jurídiques que comparteixen lloc dins la Jurisdicció Social.  
 
Siau companys, no rivals...apreneu uns dels altres i col·laboreu.  
Són dues professions que si be es desenvolupen de forma independent i en moltes 
ocasions amb distints objectius, són moltes les vegades que es complementen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Una virtut molt valorada és la de no menysprear mai a ningú. La feina sempre ben 
feta, però amb humilitat. 
 
Pot esser algú de vosaltres decidirà concursar, a la funció pública, i altres simplement 
opteu per altres sortides. 
 
Sigui com sigui, és important tenir en compte que la vostra titulació acadèmica vos 
servirà, no només per poder guanyar-vos la vida, si no per ajudar a molta gent: 
interpretant normes, lleis, gestionant  les seves empreses, calculant pensions, 
interpretant contractes, reclamant salaris debuts, impugnant una extinció contractual 
improcedent i un llarg etcètera....i que com sempre dic, la vida dona moltes voltes i 
per tant, millor sempre quedar bé no només amb els teus clients, sino també amb els 
teus adversaris, molts d'ells companys d'estudis,  perquè mai saps quan vos tornareu 
a trobar. 
 
Als futurs clients, guiau-los....sempre dins la legalitat. Per això vos heu format. No 
deixeu que siguin ells qui vos guiïn a vosaltres. 
 
Tenc molt present, com si fos ara, els meus inicis com a Graduat Social....insegura, 
però lluitadora, desesperada però tranquil·la a la vegada, frustrada i contenta, fent 
camí poc a poc i posant en pràctica tot el que havia aprés, fins que vaig poder trobar-
me, al camí, amb els meus professors, ara companys, i vaig poder sentir l'orgull al 
seus ulls. 
 
Això vos desitjo a tots avui: que l'orgull i l'alegria que sentiu avui vos perduri durant 
molt d'anys i que passat el temps, quant gireu la mirada i hagin passat els anys, 
penseu amb els professors i els companys que avui són aquí, i amb quins ulls vos 
mirarien. 
 
No puc acabar sense dir als futurs Graduats Socials que el col·legi i jo mateixa estam 
a la vostra disposició. Compartir alegries i preocupacions entre companys sempre és 
millor i allà sempre trobareu algú disposat a ajudar-vos. 
 
Als futurs Advocats, desitjar-vos molts d'èxits professionals i dir-vos que ca nostra, 
també és ca vostra. 
 
Esper poder compartir amb TOTS vosaltres alguna tertúlia als passadissos dels Jutjats 
del Social. 
 
Als pares, mares, familiars i amics que avui ens acompanyen, enhorabona.....  sense 
cap dubte també gràcies a vosaltres aquest dia ha arribat.  
 
JA SOU GRADUATS...ENHORABONA A TOTS I MOLTA SORT! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


