
Acte d’inauguració 
del curs acadèmic 2014-2015
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Programa de l’acte

Cant d»entrada. Senyor, Sant Jordi, 

lletra de Salvador Espriu, música de Francesc Vila.

Obertura, 

Sr. Enric Fossas, rector de la UPC.

Introducció a la Memòria del curs 2013-2014,

Sr. Francisco J. Navallas, secretari general de la UPC.

Lliurament de premis i reconeixements

 Reconeixement als guardonats durant           

l’any 2013.

Intervenció musical. Per tu jo cantaria,

de Marianne Meystre.

17è Premi UPC a la Qualitat en la Docència     

Universitària,

convocat pel Consell Social de la UPC.

22è Premi UPC de Ciència-fi cció, 

convocat pel Consell Social de la UPC.

9è Premi Duran Farell d’Investigació 

Tecnològica,

pel Consell Social de la UPC, amb la col·laboració de 

Gas Natural Fenosa.

15è Premi per a treballs de recerca de batxillerat

i projectes de cicles formatius de grau superior,

convocat per la UPC.

 Premis extraordinaris de doctorat del curs  

acadèmic 2010-2011,

 convocats per la UPC.

 Premis extraordinaris de doctorat del curs  

acadèmic 2011-2012,

convocat per la UPC.

Intervenció musical. Paraules d’amor,
de Joan Manel Serrat, adaptació de Francesc Vila.

Llicó inaugural del curs acadèmic, 

La Fageda, un projecte amb sentit,
Sr. Cristóbal Colón, president fundador de la cooperativa 

La Fageda.

Intervenció musical. Siyahamba,

tradicional zulu, adaptació d’Stephan P. Barnicle.

Parlaments

Sr. Ramon Carbonell Santacana,

president del Consell Social de la UPC.

Sr. Antoni Castellà Clavé,

secretari d’Universitats i Recerca 

de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Enric Fossas Colet,

rector de la UPC.

Gaudeamus igitur, 
himne universitari,

harmonització de Joan Casulleres.

Interpretacions musicals a càrrec de: Coral Campus Terrassa / Coral Parc Mediterrani de la Tecnologia / 
    Coral de l’Escola Industrial de Barcelona / Coral Arquitectura / Orquestra de la UPC

Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus.

Post iucundam iuventutem,

post molestam senectutem,

nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos

in mundo fuere?

Transeas ad superos,

abeas ad inferos,

quos si vis videre.

Vivat academia,

vivant professores,

vivat membrum quodlibet,

vivant membra quaelibet,

semper sint in fl ore.


