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Carta del director d’ESCI-UPF 

LA NOSTRA ESCALA  

La nostra escala és un lloc de trobada de gent que puja i baixa. Gent que somia, que viatja, que 
pensa i que actua. Nosaltres a ESCI-UPF també som una escala: un lloc de pas de molta gent que vol 
construir el seu projecte i ajudar als altres a fer realitat els seus somnis. 

Aviat farà 25 anys que pugem i baixem graons per l’escala d’ESCI-UPF. Fa 25 anys que els primers 
DREAMERS van pensar que era una molt bona idea construir una escala al centre de Barcelona que 
servís per portar Catalunya al món i el món a Catalunya. I com que eren persones realment 
excepcionals, no en van tenir prou de pensar-ho, van decidir ser els primers DOERS i escriure els 
primers rengles del llibre de la nostra història. Uns fonaments dels quals nosaltres en som afortunats 
hereus. 

Pujant i baixant escales hem arribat a les grans empreses del país, a algunes de les principals 
mulUnacionals del planeta, però també a moltes peUtes empreses que ens han permès formar part 
dels seus projectes d’internacionalització. També som al Banc Central Europeu, a la UNESCO i a 
universitats dels cinc conUnents. A la nostra escala s’hi passeja gent que ve d’arreu i s’hi parlen 
gairebé tots els idiomes. I per descomptat que s’hi parla de tot: des de l’èUca dels negocis als darrers 
esdeveniments políUcs a la península coreana, i des de la reforma insUtucional de la zona euro a les 
possibilitats de negoci de la bioinformàUca. 

És una peUta escala, però és la nostra escala i volem que conUnuï sent la nostra contribució a un 
món millor els propers 25 anys. Una escala de col·laboració construcUva, diàleg respectuós amb les 
idees dels altres i creixement personal. Pugeu, baixeu, atureu-vos, mireu-vos als ulls, somrieu, 
converseu. Mirarem de canviar el món des de la nostra escala.  

Per cert, no tot són escales a ESCI-UPF, també tenim dos ascensors. Però d’això us en parlaré un 
altre dia. 
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