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El Consell Social de 
la UdL celebra les 
noces de plata
z El president de la Generalitat, 
Quim Torra, presidirà la com-
memoració del 25 aniversari 
d’aquest organisme que repre-
senta la societat civil a la UdL a 
la sala Víctor Siurana a les 18.30.

divendres 22
Dia de la Síndrome 
de Down per “No 
deixar ningú enrere”
z La celebració d’aquest dia té 
aquest any com a lema “No dei-
xar ningú enrere”, i a Lleida l’acte 
central se celebrarà a la bibliote-
ca pública a les 18.00 hores amb 
la lectura d’un manifest.

dijous 21
Saló de l’Esport 
i del Turisme a 
Fira de Lleida
z Lleida ciutat acull aquest cap 
de setmana la sisena edició del 
Saló de l’Esport i del Turisme 
Actiu i de Muntanya, que és 
l’únic certamen especialitzat en 
aquest sector a Espanya.

dissabte 23

AQUESTA SETMANA
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Tots els presidents del Govern,  
amb el Consell Social de la UdL.

p. 8
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❘ LLEIDA ❘ Tots els presidents de 
la Generalitat de la democràcia 
seran presents, d’una manera 
o una altra, divendres vinent a 
la Universitat de Lleida (UdL) 
en l’acte de commemoració del 
vint-i-cinquè aniversari del 
Consell Social. La celebració 
està prevista a les 18.30 ho-
res al saló Víctor Siurana del 
Rectorat i hi assistiran l’actu-
al president, Quim Torra, així 
com els seus antecessors, Artur 
Mas (CiU, del 2010 al 2016), 
José Montilla (PSC, del 2006 
al 2010) i Jordi Pujol (CiU, del 
1980 al 2003). Així mateix, hi 
haurà missatges tant de Pas-
qual Maragall (PSC, del 2003 
al 2006) com de Carles Puigde-
mont (2016-2017, actualment 
a Bèlgica).

El Consell Social és el mà-
xim òrgan de representació i 
decisió de la Universitat, així 
com de participació de la soci-
etat a la UdL. En l’actualitat és 
presidit per l’empresari Delfí 
Robinat i, anteriorment, també 
van ser-ne presidents Ramon 
Roca, Josep Maria Pujol i Si-
meó Miquel, que va estrenar el 
càrrec quan es va crear aquest 
organisme. 

Està compost per represen-
tants del Parlament, organitza-
cions sindicals i empresarials, 
ens locals i antics alumnes, a 
banda d’integrants del perso-
nal d’administració i serveis, 
docents i estudiants. En total, 

el formen una quinzena de per-
sones, nomenades o electes, 
que tenen veu i vot, a més de 
la secretària.

Les funcions d’aquest orga-
nisme, designades per llei, se 
centren en la gestió econòmi-
ca (ha d’aprovar cada any el 
pressupost de la UdL) i en l’àm-
bit de la programació i gestió 

universitària, col·laborant amb 
l’equip rectoral en la definició 
dels criteris i les prioritats es-
tratègiques. També vehicula a 
la comunitat universitària les 
demandes de la societat i bus-
ca reforçar els vincles entre la 
UdL i la societat civil, el sector 
públic i el teixit productiu.

Així mateix, el Consell So-
cial va crear uns premis que 
distingeixen empreses que col-
laboren amb la Universitat i 
també els millors treballs de 
final de grau. Aquests últims 
estan dotats amb la quantitat 
de 3.000 euros, que s’han de 
destinar a estudiar un màster 
a la mateixa UdL.

COMMEMORACIÓ

El dia 22 està previst 
commemorar l’efemèride 
al saló Víctor Siurana        
del Rectorat

Tots els presidents, amb el 
Consell Social de la UdL
Torra, Mas, Montilla i Pujol assistiran divendres a la celebració del 
25 aniversari || Hi haurà missatges de Maragall i Puigdemont

UNIVERSITAT EFEMÈRIDE

Imatge d’arxiu d’una reunió del consell social.



ATENCIÓ: Quim Torra visita avui de nou Lleida

Lleida Diari

| CatalunyaDiari.cat

El president de la Generalitat, Quim Torra, presidirà aquest divendres 22 de març, l'acte de commemoració del 25è aniversari del
Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL). La sessió, que tindrà lloc a la Sala d'Actes de la UdL a partir de les 18.30 hores, comptarà amb
les intervencions del president del Consell, Delfí Robinat; del rector de la UdL, Roberto Fernández, i del president Torra. També hi assistiran, entre
d'altres, la presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló; el delegat territorial del Govern, Ramon Ferrer, i el secretari d'Universitats, F.
Xavier Grau.

El Consell Social és un òrgan de representació de la societat a la universitat. Col·labora amb l'equip rector en la definició de les prioritats
estratègiques, sobretot en gestió econòmica, pressupostària i patrimonial i en gestió i programació universitària.

NOU SERVEI DE LLEIDADIARI: T'enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!

Prèviament, a les 14.00 hores, el president Torra també encapçalarà la commemoració dels 25 anys de l'Associació de Paraplègics
i Discapacitats Físics de Lleida (ASPID), que es farà a La Llotja. A l'inici de l'acte, es lliuraran els XXI Premis ASPID, que tenen l'objectiu de
donar suport, fer visible i reconèixer a persones, institucions i iniciatives que són un exemple de defensa dels drets de les persones amb discapacitat i
que, alhora, tenen una trajectòria a favor de l'equitat social i de la millora de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Després del lliurament de premis i del dinar, al voltant de les 15.30 hores, es farà un homenatge als socis fundadors de l'entitat i
tindran lloc els parlaments institucionals. Hi intervindran la presidenta d'ASPID, Bibiana Bendicho; el subdelegat del govern espanyol a Lleida,
Josep Crespín; el vicepresident de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre; el segon tinent d'alcalde de Lleida, Xavier Rodamilans de la O, i el president
Torra, que clourà l'acte amb el seu parlament.

NOVETAT! Descarrega’t gratis al teu mòbil l’aplicació Android de Lleida Diari i llegeix totes les notícies de Lleida!

Acte de Junts per Catalunya al Teatre Principal

D'altra banda, Jordi Turull, cap de llista de Junts per Catalunya a Lleida; Concepció Cañadell, número dos; Mayte Rivero, candidata al Senat;
Míriam Nogueras, número tres per Barcelona; Toni Postius, candidat a l'alcaldia de Lleida; Eduard Pujol, diputat al Parlament; i els presidents Quim
Torra i Carles Puigdemont presentaran aquest vespre la candidatura de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats per Lleida.

Serà en un acte al Teatre Principal de Lleida, demà divendres 22 de març, a les 20.00 hores, sota el títol 'Una investidura
empresonada', per recordar l'any del debat d'investidura de Jordi Turull al Parlament de Catalunya.

També et pot interessar: La JEC expedienta Torra pels llaços grocs i ordena als Mossos la retirada
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President Torra: "És un objectiu compartit 
per tots que la Universitat compleixi una 
funció social, acadèmica i de 
transformació"
President Comunicació

El cap de l’Executiu ha presidit l’acte commemoratiu del 25è 
aniversari del Consell Social de la Universitat de Lleida 

El president de la 
Generalitat, Quim Torra, 
ha assegurat aquesta 
tarda que “és un 
objectiu compartit per 
tots” que “la 
Universitat compleixi 
la seva funció social, 
acadèmica, de 
formació i de 
transformació”.

Així ho ha dit en l’acte 
de commemoració del 
25è aniversari del 
Consell Social de la 
Universitat de Lleida 

(UdL), on ha posat en valor la “funció transcendent” que tenen aquests òrgans i ha defensat 
que aquesta “hauria d’anar a més amb un sistema de governança més flexible i una plena 
autonomia, tal i com desitgem”. 

“Compromís social, millora de la vida universitària, pont on es construeix el diàleg entre 
universitat, societat i empresa, i reforç dels vincles entre sector públic, universitat, 

El president Torra amb el rector de la UdL i el president del Consell 
Social de la universitat. Autor: Rubén Moreno
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societat civil i sector productiu, han estat el pal de paller d’aquest quart de segle de vida 
d’aquesta institució”, ha remarcat Torra. I ha destacat especialment “la funció de 
transparència i supervisió molt necessària” que duen a terme els Consells.

En presència del president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat, i del rector de la 
universitat lleidatana, Roberto Fernández, el cap de l’Executiu ha aprofitat el seu parlament per 
reivindicar que l’actual mapa universitari “és una autèntica estructura d’Estat” i una “palanca 
formidable pel país”.

Des d’aquest punt de vista, la UdL, ha dit, pot estar orgullosa “d’haver aconseguit tenir uns 
estudis en diferents àmbits de referència i molt vinculats al vostre teixit productiu i 
econòmic”, així com “l’expansió territorial” dels darrers anys. “Haver aconseguit una 
universitat amb un alt nivell d’excel·lència, reconeixement i projecció és un motiu de gran 
satisfacció, a la vegada que té molt de mèrit”, ha reblat.

Per últim, el president ha destacat l’impuls del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement 
com a eina per “treballar en la línia de futur que necessitem i pel país que necessitem”. I ha 
alertat que, tot i que la base és sòlida, “no hem de conformar-nos i hem de ser capaços de 
generar aquesta dinàmica entre universitats, recerca, societat i teixit productiu, per liderar 
la societat del coneixement”. “Tenim el deure de fixar-nos aquesta ambició i tenim la 
capacitat de fer-ho”, ha conclòs.
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Delfí Robinat (esquerra), l’actual president, en el moment d’assumir el càrrec.

La constitució del Consell Social, amb el seu primer president. Josep Maria Pujol (dreta) va donar pas a Ramon Roca (esquerra).

❘ LLEIDA 
❘ El Consell Social de la 

Universitat de Lleida, el màxim 
òrgan de participació de la soci-
etat a la UdL, compleix les noces 
de plata (va ser creat en època 
del rector Jaume Porta i el seu 
primer president va ser el ja des-
aparegut Simeó Miquel) i tots 
els presidents de la Generalitat 
de la democràcia seran presents 
avui en la commemoració de 
l’efemèride, ja sigui presencial-
ment (Quim Torra, Artur Mas, 
José Montilla i Jordi Pujol) o a 
través de missatges (Pasqual 
Maragall i Carles Puigdemont). 
Delfí Robinat, l’actual president 
del Consell Social, el defineix 
com “un pont que connecta 
la societat amb la universitat i 
transmet les necessitats que la 
societat reclama”. 

El formen representants de 
diferents sectors socials, orga-
nitzacions sindicals i empresa-
rials, estudiants, exalumnes i 
professors (vegeu el desglossa-
ment) i té l’atribució d’aprovar 
el pressupost de la UdL. “Ser 
president del consell social és 
una tasca molt gratificant. Ser-
vir el territori i la societat és 
important”, destaca Robinat, 
que veu necessària una major 
difusió de la UdL per continuar 
creixent, així com una vincula-
ció més significativa entre uni-
versitat i empreses, “ser capaços 
de promocionar què pot fer la 
universitat per a les empreses i 
viceversa”.

El seu antecessor, Ramon Ro-
ca, president del 2008 al 2016, 
també subratlla la importància 
d’haver pogut conèixer “la UdL 
des de dins” i de la seua època 
elogia que a la fi es va aconse-
guir “la reivindicació històrica 
de Veterinària”, crear campus 
fora de Lleida “a Igualada, Bar-
celona i a Madrid”, i augmen-
tar la internacionalització de 
la UdL. 

Precisament, cita aquest úl-
tim aspecte com a repte a po-

El nexe entre societat i universitat
El Consell Social de la UdL compleix 25 anys amb el repte d’aconseguir més implicació de les 
empreses || Tots els presidents de la Generalitat, presents avui en la celebració de l’efemèride

UNIVERSITAT ORGANISMES

Representants 
d’institucions, 
empreses, 
sindicats i UdL

n Aquest organisme està 
format per representants 
del Consell Executiu (An-
tonio Pujol com a vice-
president i Sílvia Falip), 
del Parlament (Antoni 
Gelonch i Óscar Uceda), 
sindicats (José Luis Aguilà 
per UGT i Cristina Rodrí-
guez per CCOO), organit-
zacions empresarials (Ma-
ria Rosa Eritja per Foment 
del Treball i Jaume Saltó 
per Pimec), ens locals (Jo-
an Gilart) i exalumnes (Jo-
sep M. Moragues). 

D’altra banda, l’inte-
gren també el rector de 
la UdL, el gerent, la se-
cretària general, personal 
docent (Montserrat Casa-
novas), estudiants (Axel 
Albendea) i personal d’ad-
ministració i serveis (Te-
resa Parache). També hi 
ha convidats permanents 
(Antoni Garí i Manuel 
Raventós).

tenciar en els propers anys, així 
com una major implicació de les 
empreses del territori.

Josep Maria Pujol, president 
entre el 1999 i el 2008, té clar 
que “per a una persona que ve 
de fora, ser dins de la universitat 
és ser en un altre món, aconse-

llaria a tot el que pugui que passi 
pel Consell Social, és molt enri-
quidor”. Una de les actuacions 
que destaca de la seua època és 
la planificació estratègica dels 
centres i facultats. Considera 
que la UdL “és una molt bona 
universitat, i ho dic a tot el que 

vulgui escoltar-me, hi ha una 
gran familiaritat entre els pro-
fessors i els alumnes”.  I sobre el 
fet de la falta d’aportació econò-
mica per part de les empreses, 
apunta com una de les causes 
el fet que no hi hagi incentius 
al mecenatge.
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COMARQUES | pàg. 16

Mor una dona de Fraga en una 
brutal col·lisió a l’A-2 a Alcarràs

Suplement

Esport Base
Totes les categories de 
l’esport base i escolar de 
les comarques de Lleida

LLEIDA ❘ 7

COMARQUES ❘ 11

ELECCIONS

AMADO FORROLLA

Els presidents de la Generalitat, amb la UdL
Els 25 anys del Consell Social reuneixen Pujol, que va fer una crida al diàleg entre Catalunya i 
Espanya, Montilla, Mas i Torra, amb missatges de Puigdemont i de l’oficina de Maragall

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

La Paeria ha fet marxa enrere i 
no aplicarà finalment de forma 
generalitzada la retallada d’al-
tures del nou Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), 
que inicialment afectava el fu-
tur de 2.890 edificis existents. 
D’altra banda, no veta que es 
pugui implantar Carrefour en 
uns terrenys al costat de l’Ll-11, 
malgrat que no inclou el centre 
comercial al POUM.

LLEIDA ❘ 8

La Paeria rectifica 
la retallada 
d’altures del
nou POUM i no 
veta el Carrefour
Estima al·legacions 
contra la limitació

COMARQUES ❘ 13

Pendents || La nova resolució 
de Territori es preveu en          
una setmana

Montmeló || És un dels espais 
que estudia la promotora per 
a l’esdeveniment

No se suspèn || La firma 
descarta anul·lar-lo encara 
que no se celebri a Escalarre

Doctor Music busca fora del 
Pallars alternatives per si 
l’ACA prohibeix el festival

AMADO FORROLLA

AMADO FORROLLA

Batet diu que Larrosa 
és un gran alcalde i el 
millor alcaldable per 
al necessari diàleg

Turull afirma que 
porta Lleida al cor i 
que és un honor ser 
candidat al Congrés

Els presidents de la Generalitat, 
amb els membres del Consell 
Social i rectors.

Olesa
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La Universitat de Lleida va celebrar ahir el del 25 aniversari del Consell Social, que el president Torra veu un “model 
de referència”. Hi van assistir Artur Mas, José Montilla i Jordi Pujol, que va instar “tots els costats” a dialogar en el 
conflicte Catalunya-Espanya. Puigdemont va intervenir en un vídeo i l’oficina de Maragall va enviar una nota.

Torra posa el Consell Social de la UdL 
com un “model de referència”
Jordi Pujol insta “tots els costats” a dialogar en el conflicte Catalunya-Espanya

universitat efemèride

S.e.
❘ lleiDa ❘ Tots els presidents de la 
Generalitat de la democràcia 
van acompanyar ahir la com-
memoració del 25 aniversari del 
Consell Social de la Universitat 
de Lleida (UdL) que es va cele-
brar a l’edifici del Rectorat. Hi 
van assistir Quim Torra, Artur 
Mas, José Montilla (que va llegir 
una nota de l’oficina de Pasqual 
Maragall) i Jordi Pujol, mentre 
que Puigdemont hi va interve-
nir a través d’un vídeo. Torra 
va afirmar que “el reforç dels 
vincles entre sector públic, so-
cietat civil, universitat i sector 
productiu han sigut el pal de pa-
ller d’aquesta institució”, que va 
titllar de “model de referència 
per a altres àmbits”. “Treballar 
junts per a un objectiu comú en 
una mateixa direcció és clau per 
aconseguir qualsevol objectiu”, 
va incidir. Va destacar que en els 
últims 25 anys “hem vist créixer 
les universitats fins a ser, si no 
correguéssim el perill d’acabar 
paralitzant-lo, una autèntica es-
tructura d’estat, un instrument 
fonamental en la formació dels 
nostres joves en la investigació 
i la innovació”, i va afegir que 
“la UdL pot estar contenta de 
les fites aconseguides”. I com 
a repte, va plantejar “liderar 
la revolució del coneixement”. 
“Hem impulsat el pacte per la 
societat del coneixement, que 
asseguri una línia de treball per 
al país que volem construir. La 
base és sòlida, però el repte és 
ser capaços de generar una di-
nàmica entre universitat, inves-
tigació, societat i teixit produc-
tiu”, va remarcar.

Artur Mas va definir els con-
sells socials com “les frontisses 
que obren les portes entre la so-
cietat i la universitat en els dos 
sentits” i va dir que el sistema 
universitari català és “el millor 
del sud d’Europa”, però va ins-
tar a “no adormir-nos” i conti-
nuar millorant, tesi que va sos-
tenir també José Montilla. “Està 
bé, però no podem abaixar la 
guàrdia, i les administracions 
han de saber que necessiten re-
cursos”, va indicar. 

Jordi Pujol va dir que “la 
transformació del país ha es-
tat fonamental i la UdL n’és un 
exemple”. “El país el tirem en-
davant entre tots”, va apuntar, 
i, malgrat que va assegurar que 
no parlaria de política va fer una 
crida al diàleg per desencallar el 
conflicte entre Catalunya i Es-
panya. “Esperem que la política 
s’orienti bé i hi hagi capacitat de 

L’acte de commemoració del 25 aniversari del Consell Social de la UdL es va celebrar a la sala d’actes del rectorat.

Jordi Pujol, durant la seua intervenció.

UDl

amaDo forrolla

diàleg per tots costats. Perquè 
molta gent diu que hem de par-
lar, però encara no n’he sentit 
gaires que facin propostes que 
permetin que la gent s’assegui 
(a parlar) ni d’una banda ni de 
l’altra”.

El rector, per la neutralitat
Per la seua part, Roberto 

Fernández va dir que el Con-
sell Social “aporta dinamisme i 
riquesa de criteris”, però va de-

manar que “la presència social a 
la universitat no es polititzi i no 
passi com a les caixes d’estalvis, 
demanem als universitaris que 
es treballi conjuntament per la 
Universitat, sense fer-ne un in-
necessari camp de conflicte ide-
ològic i polític”. “La Universitat 
ha de trobar en la seua neutra-
litat i independència ideològica 
un dels pilars per mantenir la 
credibilitat institucional i soci-
al”, va remarcar.

n Tots els presidents del Con-
sell Social es van mostrar 
orgullosos d’haver ocupat 
el càrrec. L’actual, Delfí Ro-
binat, va destacar que aquest 
organisme ha tingut un “pa-
per clar” en la transformació 
que la Universitat de Lleida 
ha viscut en 25 anys, a l’exer-
cir de pont entre la societat i 
la universitat.

Tanmateix, va destacar la 
necessitat de difondre encara 
més “els mèrits de la UdL”. 
“Tenim una gran universi-
tat i la nostra responsabilitat 
és fer-la encara millor”, va 
ressaltar. Va considerar que 
Lleida és la capital agroali-
mentària del sud d’Europa i 
que la funció de la universitat 
per reforçar-la és formar pro-
fessionals, impulsar la inves-
tigació, generar coneixement 
i, sobretot, transferir-lo per a 

la innovació i desenvolupa-
ment del territori.

El seu antecessor en el càr-
rec, Ramon Roca, va dir que 
“un país és gran quan res-
pecta les seues institucions” 
i Josep Maria Pujol, el presi-

dent anterior, va afirmar que 
“la de Lleida és la universitat 
més pròxima i la millor de 
Catalunya”. 

Hi van assistir també la 
viuda i el fill del que va ser 
el primer president del con-
sell, Simeó Miquel.

ProtagoniSteS

Robinat: “La nostra responsabilitat 
és fer encara millor la Universitat”

difUSió

el president actual del 
consell aposta “per 
difondre més els mèrits” 
de la Universitat

a126fead424d0e4e3b32cb43ab7b1056243
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La corretja de transmissió
Si la Universitat és el motor acadèmic, de coneixement i investigació i també eco-
nòmic de les comarques de Lleida, el Consell Social és el vincle entre la societat en 
què s’emmarca i el centre universitari. El de la UdL compleix ara els seus primers 
25 anys de tasca amb un reconeixement a què s’han afegit tots els presidents de 
la Generalitat pel seu treball de corretja de transmissió entre el món econòmic i 
social i l’acadèmic, amb la presència de les empreses, els sindicats, els estudiants 
i els mateixos representants de la universitat. No ha estat una tasca fàcil perquè 
calia crear consciència, calia establir i reforçar vincles, picar pedra en ocasions 
perquè les empreses confiïn i recolzin els projectes universitaris, però encara que 
queda molt per recórrer, es pot fer un balanç positiu. S’ha creat una universitat 
capdavantera, amb instal·lacions dignes, s’han diversificat els campus, s’ha apro-
vat l’assignatura històrica dels estudis de Veterinària, s’ha ajudat la potenciació 
del Parc Científic i Tecnològic de Gardeny i s’ha avançat significativament en la 
internacionalització de la universitat. Són mèrits compartits per la Universitat i el 
seu Consell Social, i cal continuar treballant en la implicació de les empreses amb 
el centre perquè respongui a les seues expectatives i també perquè hi hagi una col-
laboració de les empreses i perquè hi hagi un mecenatge real. I tots hem d’assumir 
que com millor sigui la nostra universitat, més dinàmica i oberta serà la nostra so-
cietat. I aquesta corretja de transmissió bidireccional correspon al Consell Social.

EDITORIAL



23/03/19Segre
Lérida

Prensa: Diaria
Tirada: 10.357 Ejemplares
Difusión: 8.126 Ejemplares

Página: 46
Sección: COMUNICACIÓN    Valor: 663,41 €    Área (cm2): 144,5    Ocupación: 14,35 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 62000

C
ód: 124437051

Resum de l’acte 
dels 25 anys del 
Consell Social de 
la UdL a Lleida TV

ESPECIAL PROGRAMES

Lleida TV emet a les 13.00 un 
resum de l’acte institucional 
amb motiu del vint-i-cinquè 
aniversari del Consell Social 
de la Universitat de Lleida. Al 
Rectorat, Òscar Fernández en-
trevistarà Delfí Robinat, presi-
dent del Consell, els exdirec-
tors Ramon Roca i Josep Maria 
Pujol, i la viuda i el fill de Si-
meó Miquel, primer president 
de l’entitat. El Consell s’ocupa 
de la gestió econòmica, pres-
supostària i patrimonial i de la 
programació i gestió universi-
tària. Es compon de sis mem-

bres del Consell de Govern i 
nou elegits pel Parlament, la 
Generalitat, els ens locals, or-
ganitzacions empresarials i els 
sindicats.

D’altra banda, a les 22.00 

hores, Lleida TV emetrà un 
especial sobre la floració a Ai-
tona, seguit d’un Ara Lleida 

Tour que viatja cap a la Seu 
d’Urgell per mostrar el Parc 
Olímpic i altres punts d’interès.

SEGRE

Un moment de l’acte, celebrat ahir al Rectorat de la UdL.
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l’ascensor

Actual president del 
Consell Social de la 
UdL, que compleix 
25 anys de nexe en-
tre el món acadèmic 
i el teixit social i eco-
nòmic de Lleida.

Delfí Robinat

Aquest jove associat 
d’Aspid, entitat d’aju-
da a discapacitats que 
compleix un quart 
de segle, va donar 
ahir un exemple de 
superació i humor.

Marc Buxaderas

Funcionari del Centre 
Penitenciari Ponent, 
impulsor de la des-
filada de moda que 
es va celebrar a la 
presó, una iniciativa 
integradora i lloable.

Antoni Oliva

Conseller de Sanitat 
de Galícia, l’ens de 
salut pública del qual 
ha estat condemnat 
per operar de sor-
desa un nen que en 
realitat era autista.

Jesús Vázquez
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Descarregar imatge (crèdits: UdL)

dissabte, 23 de març de 2019

El Consell Social de la UdL commemora els seus 25
anys

L’actual president, Delfí Robinat, lloa la feina dels seus
antecessors en un acte presidit per Quim Torra
La Sala d’Actes de la Universitat de Lleida (UdL) ha acollit
avui l’acte de celebració dels 25 anys del Consell Social
d’aquesta universitat amb una posada en escena solemne i
plena de reconeixements. Delfí Robinat, president d’aquest
òrgan de participació de la societat de la UdL, ha lloat la feina
dels seus antecessors, Simeó Miquel, Josep Maria Pujol i
Ramon Roca, davant la presència del president de la
Generalitat, Quim Torra, i dels expresidents Jordi Pujol, José
Montilla i Artur Mas.

El president del Consell Social ha destacat la trajectòria de
les persones que l’han precedit en el càrrec: el mèrit dels
inicis de Simeó Miquel, la planificació estratègica de Josep
Maria Pujol i la internacionalització de Ramon Roca. Delfí
Robinat ha manifestat d’ell mateix que assumeix el repte de
continuar aquesta feina i que advoca per “impulsar encara
més el sector agroalimentari” perquè cal invertir en aquesta
relació entre universitat, societat i territori, i “estic convençut
que tots compartim una idea: Lleida s’ho mereix”.

Per la seva part, el rector de la UdL, Roberto Fernández, ha assenyalat que “la UdL ha tingut molta sort aquests 25
anys” per la dedicació que els diferents presidents del Consell Social han mostrat al llarg d’aquest temps i ha
coincidit amb Robinat a l’hora de presentar aquest òrgan i els seus presidents en quatre períodes ben marcats:
l’etapa de creació institucional, la de posada en funcionament, la de desenvolupament, i la d’herència i continuïtat.

Per a Roberto Fernández, cal agrair a Miquel, Pujol, Roca i Robinat la feina feta per tres motius principalment.
D’una banda, “per l’actitud intel·ligent amb la qual han exercit la seva tasca”, sempre escoltant i sense alliçonar a
ningú; d’altra banda, “per haver entès a la perfecció la naturalesa i la importància del càrrec”, i finalment, pel seu
gran esforç personal, “exemple d’energia, d’entusiasme, de tenacitat, d’imaginació, de dedicació i de compromís
institucional”.

Altrament, el president de la Generalitat, Quim Torra, s’ha adreçat als presidents del Consell Social presents per
expressar-los que “sense el vostre tarannà i la vostra dedicació no hauríem arribat on som”, i ha assenyalat que
avui la universitat catalana suposa equilibri territorial i transformació, però que encara hi ha molt per fer en aquest
sentit.

El Saló Víctor siurana ha acollit l'acte de commemoració /
Foto: UdL

Descaregar imatge

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/imatges-premsa4/25anysconsellsocialUdL2019.jpg


L’acte ha comptat amb el lliurament d’una placa commemorativa als anteriors presidents del Consell Social, que
han tingut l’oportunitat d’adreçar unes paraules al públic assistent. Tots ho han fet agraïts, i recordant anècdotes i
membres dels seus equips respectius. En aquest sentit, el fill del traspassat Simeó Miquel ha conclòs: “no sé que
té la presidència, però el meu pare n’estava molt orgullós”.

Els expresidents de la Generalitat també han fet una breu intervenció per felicitar el Consell Social i els seus
representants. Tant Mas com Montilla i Pujol han destacat que s’ha fet camí en l’àmbit universitari i cal estar-ne
satisfets, però que encara en queda per fer. Altrament, Carles Puigdemont, en vídeo, i Pasqual Maragall, amb una
nota de la seva oficina de presidència, han enviat també missatges de reconeixement i de felicitació als membres
de l’òrgan universitari.

Els assistents a l’acte han estat obsequiats amb un exemplar del llibre El Consell Social de la UdL. 25 anys
, l’edició del qual ha anat a càrrec de la unitat d’Edicions i Publicacions de laacompanyant la Universitat de Lleida

mateixa universitat sota la cura de Conxita Villar, secretària del Consell Social de la UdL i artífex del capítol dedicat
a aquest òrgan universitari. La publicació ha comptat amb l’aportació de diferents fotògrafs lleidatans com Toni
Prim, Xavier Goñi i Jordi V. Pou, i de la filòloga i periodista Marcel·la Andreu, autora, entre altres, de les entrevistes
de les “Veus de Consell”.

 

TEXT: SUI GENERIS COMUNICACIÓ CREATIVA

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/images/imatges-premsa4/25anysconsellsocialUdL2019.jpg


Segueix-me

La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, ha assistit aquest divendres a l’acte de commemoració dels 25 anys del Consell Social de la UdL, que s’ha

celebrat al Saló Víctor Siurana del Rectorat, sota la presidència del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra.

L’acte ha comptat amb la participació del rector de la UdL, Roberto Fernández, i del president del Consell Social, Delfí Robinat, així com de tots els presidents de la

Generalitat sota la democràcia, ja que, a més de Quim Torra, hi han assistit els seus antecessors, Artur Mas, José Montilla i Jordi Pujol, mentre que s’han pogut escoltar

missatges tant de Pasqual Maragall com de Carles Puigdemont. També hi han estat presents els anteriors presidents del Consell Social, Ramon Roca i Josep Maria Pujol,

així com Teresa Cunillera, delegada del Govern central a Catalunya, i Àngel Ros, exalcalde de Lleida i ambaixador d’Espanya a Andorra, entre altres. Torra ha estat rebut

al despatx del president del Consell Social i ha signat el Llibre d’Honor.

Posteriorment, s’ha celebrat l’acte de commemoració del 25è aniversari, conduït per Roberto Fernández i durant el qual s’ha homenatjat els anteriors presidents del

Consell Social, Ramon Roca, Josep Maria Pujol i el desaparegut Simeó Miquel, aquest representat per la seva família. L’acte l’ha tancat Quim Torra.

El Consell Social és el màxim òrgan de representació i decisió de la Universitat, així com de participació de la societat a la UdL. Creat l’any 1994 sota el rectorat de Jaume

Porta, va tenir Simeó Miquel com a primer president. Concebut com un nexe de connexió entre la universitat i la societat, les seves funcions se centren en la gestió

econòmica, pressupostària i patrimonial i en l’àmbit de la programació i gestió universitària, colꞏlaborant amb l’equip rectoral en la definició dels criteris i les prioritats

estratègiques.

Lleida, 22 de març de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat

Telèfons de contacte: 973.70.41.17

Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol

premsa@diputaciolleida.cat

< ▼

Gen. Febr. Març Abr.

https://www.diputaciolleida.cat/el-consell-social-de-la-udl-celebra-el-25e-aniversari-de-la-seva-constitucio/



El  president  de la  Generalitat,  Quim Torra,  ha assegurat  aquesta  tarda  que “és  un objectiu

compartit per tots” que “la Universitat compleixi la seva funció social, acadèmica, de formació i

de transformació”.

Així ho ha dit en l’acte de commemoració del 25è aniversari del Consell Social de la Universitat

de Lleida (UdL), on ha posat en valor la “funció transcendent” que tenen aquests òrgans i ha

defensat que aquesta “hauria d’anar a més amb un sistema de governança més flexible i una

plena autonomia, tal i com desitgem”.

“Compromís  social,  millora  de  la  vida  universitària,  pont  on  es  construeix  el  diàleg  entre

universitat, societat i empresa, i reforç dels vincles entre sector públic, universitat, societat civil i

sector productiu, han estat el pal de paller d’aquest quart de segle de vida d’aquesta institució”,

ha  remarcat  Torra.  I  ha  destacat  especialment “la  funció  de  transparència  i  supervisió  molt

necessària”que duen a terme els Consells.

En presència del president del Consell Social de la UdL, Delfí Robinat, i del rector de la universitat

lleidatana, Roberto Fernández, el cap de l’Executiu ha aprofitat el seu parlament per reivindicar

que l’actual mapa universitari “és una autèntica estructura d’Estat” i una “palanca formidable pel

país”.

Des d’aquest punt de vista, la UdL, ha dit, pot estar orgullosa “d’haver aconseguit tenir uns

estudis en diferents àmbits de referència i molt vinculats al vostre teixit productiu i econòmic”,

així com “l’expansió territorial” dels darrers anys. “Haver aconseguit una universitat amb un alt

nivell d’excel·lència, reconeixement i projecció és un motiu de gran satisfacció, a la vegada que

té molt de mèrit”, ha reblat.

Per últim, el president ha destacat l’impuls del Pacte Nacional per la Societat del Coneixement

com a eina per “treballar en la línia de futur que necessitem i pel país que necessitem”. I ha

alertat que, tot i que la base és sòlida, “no hem de conformar-nos i hem de ser capaços de

generar aquesta dinàmica entre universitats, recerca, societat i teixit productiu, per liderar la

societat del coneixement”. “Tenim el deure de fixar-nos aquesta ambició i tenim la capacitat de

fer-ho”, ha conclòs.

Redacció

La Ciutat és un diari de proximitat que cobreix tota l'actualitat local de les poblacions de

Barcelona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre, Baix Gaià, Baix Penedès i Reus.

Redacció

https://laciutat.cat/quim-torra-participa-en-la-celebracio-del-25e-aniversari-del-consell-social-de-la-udl
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EFE LLEIDA

■L'expresident de la Generali-
tat Jordi Pujol va advertir que
no veu «capacitat de diàleg» so-
bre Catalunya «ni per una ban-
da ni per l'altra». Ho va afirmar
a Lleida, en un acte per com-
memorar el è aniversari del
Consell Social de la Universitat
de Lleida, amb el president de
la Generalitat, Quim Torra, pre-
sent a la sala. A l'acte, en el qual
també va participar Carles
Puigdemont –per via telemàti-
ca–, Pujol va ser contundent:
«Esperem que hi hagi la capa-
citat de diàleg per totes ban-
des».

Pujol: «No veig
capacitat de diàleg
ni per una banda
ni per l’altra» 
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Pujol reaparece 
para criticar la 

ausencia de diálogo

El expresident, en una anterior comparecencia. Foto: Efe

El expresident catalán participa en un acto de la 
Universidad de Lleida después de su caída en desgracia

DONOSTIA – El expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol reapare-
ció ayer en un acto para conme-
morar un aniversario de la Uni-
versidad de Lleida y lanzó un 
mensaje político de profundidad 
al asegurar que no ve “capacidad 
de diálogo” sobre Catalunya “ni 
por un lado ni por otro”. Lo afir-
mó en un acto para conmemorar 
el 25 aniversario del Consejo 
Social de la Universidad de Llei-
da, con el president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, presente en 
la sala. En el acto, en el que tam-
bién participaron los expresidents 
Carles Puigdemont –por vía tele-
mática–, Artur Mas y José Mon-
tilla, Pujol fue tajante al referirse 
a la situación de tensión institu-
cional derivada del conflicto polí-
tico catalán: “Esperemos que haya 
la capacidad de diálogo por todas 
las partes”. “Yo aún no veo que 
haya demasiada gente que haga 
algunas propuestas que permitan 
que la gente se siente, ni por un 
lado ni por otro”, remarcó.  

Hacía tiempo que no se veía a 
Pujol en un acto público. El expre-
sident cayó en desgracia por el 
asunto de las cuentas en el extran-
jero, y se le retiró la condición de 
molt honorable, un trato proto-
colario para los expresidentes 
catalanes. 

El mismo día, se conocía la 
noticia de que la Generalitat ha 
ratificado la propuesta de con-
cesión del tercer grado a Oriol 

Pujol Ferrusola, condenado por 
el caso de las ITV, de forma que 
el exsecretario general de CDC 
disfrutará de este régimen peni-
tenciario a partir del próximo 
jueves y será trasladado a un 
centro de régimen abierto, don-
de solamente deberá ir a dormir 
cada día, excepto los fines de 
semana. Oriol Pujol ingresó en 
la prisión de Brians 2 el pasado 
17 de enero. Por lo tanto, lleva-
ba únicamente dos meses en 
prisión. Jordi Pujol evitó ayer 
hacer valoraciones sobre este 
asunto. – N.G.

‘Procés’
4

● Críticas al Supremo. El pre-

sidente del Parlament, Roger 

Torrent, atacó ayer a los 

magistrados que juzgan a 

los líderes independentistas 

en el Tribunal Supremo ase-

gurando que se están produ-

ciendo “evidentes injusticias” 

como que no se visionen 

vídeos sobre los episodios 

que describen las declaracio-

nes de los testigos, en parti-

cular de la Guardia Civil. 

“Genera indefensión que no 

se contraste”, recriminó el 

político de ERC.
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Pujol reaparece 
para criticar la 

ausencia de diálogo

El expresident, en una anterior comparecencia. Foto: Efe

El expresident catalán participa en un acto de la 
universidad de Lleida después de su caída en desgracia

BILBAO – El expresident de la 
Generalitat Jordi Pujol reapare-
ció ayer en un acto para conme-
morar un aniversario de la Uni-
versidad de Lleida y lanzó un 
mensaje político de profundidad 
al asegurar que no ve “capacidad 
de diálogo” sobre Catalunya “ni 
por un lado ni por otro”. Lo afir-
mó en un acto para conmemorar 
el 25 aniversario del Consejo 
Social de la Universidad de Llei-
da, con el president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, presente en 
la sala. En el acto, en el que tam-
bién participaron los expresidents 
Carles Puigdemont –por vía tele-
mática–, Artur Mas y José Mon-
tilla, Pujol fue tajante al referirse 
a la situación de tensión institu-
cional derivada del conflicto polí-
tico catalán: “Esperemos que haya 
la capacidad de diálogo por todas 
las partes”. “Yo aún no veo que 
haya demasiada gente que haga 
algunas propuestas que permitan 
que la gente se siente, ni por un 
lado ni por otro”, remarcó.  

Hacía tiempo que no se veía a 
Pujol en un acto público. El expre-
sident cayó en desgracia por el 
asunto de las cuentas en el extran-
jero, y se le retiró la condición de 
molt honorable, un trato proto-
colario para los expresidentes 
catalanes. 

El mismo día, se conocía la 
noticia de que la Generalitat ha 
ratificado la propuesta de con-
cesión del tercer grado a Oriol 

Pujol Ferrusola, condenado por 
el caso de las ITV, de forma que 
el exsecretario general de CDC 
disfrutará de este régimen peni-
tenciario a partir del próximo 
jueves y será trasladado a un 
centro de régimen abierto, don-
de solamente deberá ir a dormir 
cada día, excepto los fines de 
semana. Oriol Pujol ingresó en 
la prisión de Brians 2 el pasado 
17 de enero. Por lo tanto, lleva-
ba únicamente dos meses en 
prisión. Jordi Pujol evitó ayer 
hacer valoraciones sobre este 
asunto. – DEIA

‘Procés’
4

● Críticas al Supremo. El 

presidente del Parlament, 

Roger Torrent, atacó ayer a 

los magistrados que juzgan 

a los líderes independentis-

tas en el Tribunal Supremo 

asegurando que se están 

produciendo “evidentes 

injusticias” como que no se 

visionen vídeos sobre los 

episodios que describen las 

declaraciones de los testi-

gos, en particular de la Guar-

dia Civil. “Genera indefen-

sión que no se contraste”, 

recriminó el político de ERC.



E
l Consell Social de la Uni-
versitat de Lleida com-
memorava el passat dia 
22 les noces de plata en 
un acte presidit pel Molt 
Honorable President 

Quim Torra, que va tenir la de-
ferència de participar en aquesta 
jornada històrica per la nostra 
Universitat. 

El Consell Social és un pont 
que connecta la societat amb 
la vida universitària. Per dur-
lo a terme té competències en 
la gestió econòmica i participa 
en la definició de les prioritats 
estratègiques, en col·laboració 
amb l’equip rectoral.  A més del 
rector i del president, hi ha re-
presentants de les organitzaci-
ons sindicals i empresarials, de 
l’àmbit polític i local, dels estu-
diants, dels antics alumnes, dels 
docents i investigadors i del per-
sonal d’administració i servei.

L’esdeveniment va ser un acte 
d’agraïment a totes les perso-
nes i institucions que s’han po-
sat al servei del Consell Social 
i han contribuït a transformar 
la UdL, i per extensió el terri-
tori i societat.  Fet i fet, més de 
100 persones representades pels 
diferents presidents. El primer,  
el prestigiós advocat Simeó Mi-
quel, va fer una gran tasca en els 
inicis de la UdL al donar suport 
al plantejament dels fonaments 
de la universitat i del Consell. 
Posteriorment es va nomenar 
l’empresari Josep Maria Pujol, 
que va contribuir des del Con-
sell a la planificació estratègica 
i el creixement de la Universitat 
amb el Campus de Cappont. Va 
recollir el testimoni l’empresari 
Ramon Roca, amb una gran ex-
periència fonamental per impul-
sar la internacionalització de la 
Universitat i l’extensió amb cen-
tres adscrits a Barcelona, Madrid 
i el Campus d’Igualada. L’actu-

CONSELL SOCIAL DE LA UDL RECONEIXEMENT

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Consell Social, Delfí Robinat.

|| El Consell Social organitza un acte 
d’homenatge a les persones i entitats que 
han contribuït a transformar la Universitat 

25 anys 
connectant 
societat i UdL

CONSELL SOCIAL

Un reflex de 
l’evolució del 
centre lleidatà

■ La celebració no  només va 
commemorar els vint-i-cinc 
anys del Consell sinó de tot 
un període que ha significat la 
transformació de  la Universitat 
de Lleida.

Durant aquest temps any rere 
any, el número d’estudiants ha 
anat creixent fins a acostar-se 
gairebé a la xifra de 12.000; s’ha 
augmentat l’oferta d’estudis tot 
incorporant noves titulacions, 
s’han obert nous campus i s’han 
incorporat centres adscrits a 
Barcelona i Madrid. D’altra ban-
da, s’han establert col·labora-
cions amb Universitats d’altres 
països i ha crescut el prestigi 
acadèmic de tal manera que ha 
anat guanyant importants reco-
neixements en diferents àmbits 
fins i tot en àmbit  internacional.  
És una transformació marcada 
per fets d’èxit i el Consell Soci-
al, com a peça fonamental del 
sistema universitari, hi ha re-
presentat un paper clau.  

CONSELL SOCIAL

D’esquerra a dreta, Pepita Roé, vídua de Simeó Miquel; Josep Maria Pujol i Ramon Roca, rebent una placa en reconeixement a la seua tasca al capdavant de l’entitat.

Els presidents de la Generalitat 
Artur Mas, José Montilla i Jordi 
Pujol van intervenir en l’acte, 
celebrat el passat dia 22.

al president, en Delfí Robinat, 
pretén continuar aquesta tasca 
d’impuls i, a més, vol fomentar 
la difusió dels mèrits de la Uni-
versitat, al valorar tot el que s’ha 
fet i s’està fent. 

Durant la commemoració 
es va retre homenatge als tres 
presidents, que van destacar 
els magnífics rectors que la 
UdL ha tingut i van comentar 
l’excel·lent relació amb els rec-
tors  Jaume Porta, Joan Viñas 
i Roberto Fernández, que han 
fet  que aquesta cooperació im-
pulsés tots els avenços.També és 
va destacar el rol del gerent de 
la UdL i de la secretaria tècnica 
del Consell.

Com va destacar Delfí Robi-
nat, “tenim una gran Universi-
tat i la nostra responsabilitat és 
fer-la encara millor. Un país que 
vol progressar, que vol treballar 
per una societat millor, ha de te-
nir un bon sistema universitari 
públic. La universitat és motor 
per a la transformació del ter-
ritori i de la societat”.  Va inci-
dir en el fet que “Lleida és una 
terra d’oportunitats. El nostre 
teixit empresarial i industrial 
és potent i som la capital agro-
alimentària del sud d’Europa”. 
Al consolidar-lo, “la UdL ha re-
presentat i ha de representar un 
paper molt important: al formar 
els nous professionals, impulsar 
la recerca, generar coneixement 
i encara més important, trans-
ferir-lo. Perquè avui més que 
mai el coneixement és essencial 
per a la innovació i el desenvolu-
pament sostenible del territori”, 
afirmava Robinat. Rubricaven 
l’acte unes paraules de felicitació 
dels presidents de la Generalitat 
d’aquests 25 anys amb la presèn-
cia de Jordi Pujol, José Montilla i 
Artur Mas, així com un vídeo de 
Carles Puigdemont i un escrit de 
l’oficina del president Maragall.

31/03/19Segre
Lérida
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