
Discurs presa de possessió del càrrec de President del Consell Social de la 
UdL 

 
Senyores i senyors. 
  

Avui, les primeres paraules que vull pronunciar com a nou 
President del Consell Social de la Universitat de Lleida són 
d’agraïment. 
Gràcies al Govern de la Generalitat de Catalunya per aquest 
anomenament que és un honor i un orgull per a mi.  
Gràcies al Magnífic Rector per la confiança depositada en la 
meva persona des del primer moment en què es va presentar la 
meva candidatura. 
Gràcies a l’Alcalde Àngel Ros pel seu suport i per l’amistat que 
ens uneix des de fa molts any. 
Gràcies al President de la Diputació pel seu recolzament i la 
sensibilitat que sempre ha demostrat envers la Universitat. 
Gràcies també a en Ramon Roca, el President sortint que avui em 
passa el testimoni després d’un mandat que,com acabem de 
veure,deixa una gran llegat a l’institució. 
Fa molts anys que conec en Ramon. Als anys ‘90 vam ser 
Presidents de la Jove Cambra de Tàrrega, que per a nosaltres va 
ser una veritable escola de formació en lideratge. Després ens 
vàrem retrobar al Consorci de Global Lleida. De fet, la idea de 
crear una única entitat de promoció econòmica  del territori va 
ser d’ell, tot i que mai en presumeix. 
Ramon: Sempre m’ha impressionat la teva senzillesa i proximitat. 
El teu saber fer i la teva discreció. En les teves activitats has 
demostrat ser una persona que treballa per a la seva comunitat, 
que ha fet molt per al territori. Has fet i estas fent molt per 
Lleida. Crec que tots els qui estimem aquesta terra t’hem d’agrair 
l’esforç i la dedicació. 
Que tu fossis President del Consell Social és un dels motius que 
em va animar a acceptar aquest càrrec. 
Jo vinc del món de l’empresa. Estic al capdavant de Casa Delfin, 
una empresa familiar molt arrelada a Tàrrega, que té més de 150 



anys d’història. Els meus besavis van començar amb una botiga 
de plats i olles i avui, amb tota una vida de treball juntament 
amb els meus germans i un gran equip de col·laboradors, hem 
aconseguit ser una de les primeres empreses d’equipament 
d’hostaleria de l’Estat i a més, estem creant una cadena de 
botigues de venda al detall. 
 
També estic duent a terme una activitat institucional com a 
President de la Cambra de Comerç de Tàrrega que representa els 
interessos generals de més de 3.000 empreses i comerços.  
Gràcies a la meva activitat empresarial i tambè a la institucional 
he tingut l’oportunitat de voltar pel món i d’aprendre molt, 
portant sempre amb orgull les meves arrels lleidatanes. En els 
viatges de treball o de representació institucional he pogut 
comprovar un fet que no em canso de repetir: si continuem 
obrint-nos al món, a les terres de Lleida podem fer grans coses. 
Lleida és una terra d’oportunitats. 
 
Recordo que quan era petit els meus germans cada diumenge a 
la tarda tenien que marxar cap a Barcelona perquè en aquells 
temps Lleida no disposava d’Universitat. Per aquest motiu és per 
a mi una íntima satisfacció que avui a Lleida disposem d’una gran 
oferta universitària.  
He acceptat aquest càrrec perquè em fa molta il·lusió treballar 
per a la meva terra. Ara el Consell Social m’ofereix la possibilitat 
de continuar treballant per a la nostra societat, aprofitant tot el 
meu bagatge i tota l’experiència adquirida en la meva trajectòria 
professional i posar-la al servei d’una institució pública com és 
ara la Universitat de Lleida. Una universitat per a tothom, que fa 
realitat la igualtat d’oportunitats i que és la gran eina de futur de 
les nostres terres.  
 
Sóc conscient que em queda molt per aprendre i molta feina per 
endavant, però els reptes m’entusiasmen. Tinc la sort de 
comptar amb la col·laboració de l’equip tècnic del Consell Social, 



format  per na Conxita Villar i en José Antonio Bonet, a qui vull 
agraïr el seu valuós ajut des del primer moment que vàrem 
començar a fer el relleu. Hem començat a definir un pla de 
treball i en voldria destacar tres reptes: en primer lloc, tot sabent 
que no és fàcil, iniciar la recerca de noves línies de finançament 
no ordinàries, amb l’objectiu d’aconseguir més múscul financer 
per als projectes de la universitat i per reforçar les seves 
capacitats. Després, continuar en la recerca d’aliances 
internacionals amb altres universitats amb les que puguem fer 
intercanvis fructífers. També volem crear els premis del Consell 
Social, especialment en els àmbits de l’excel·lència en les 
pràctiques docents i en el de la transferència a la societat del 
coneixement generat per la Universitat. 
 
Vivim temps d’inquietuds i d’incerteseses però tenim una 
certesa: la formació i el coneixement són el camí, són la via 
segura cap al progrés. 
La imaginació i la creativitat humana, la capacitat d’interpretar la 
informació, el coneixement en definitiva, s’està convertint en el 
principal actiu de les empreses i de les organitzacions. Més del 
50% del PIB de les economies més avançades de la OCDE està 
basat en el coneixement. Avui més que mai, la formació és el 
capital més important que tenim de cara al futur. 
 

Recordo que l’Antoni Brufau ens deia a les reunions de Global 
Lleida: “Heu de pensar en gran”. Us heu de creure que des d’aquí 
es poden fer grans coses. 
Pensar en gran t’eleva per damunt de les circumstàncies, fa més 
petits els obstacles, fa assolibles reptes que ens semblaven 
impossibles. 
Com sabeu, el Consell Social és un pont entre la societat 
lleidatana i la universitat. 
Magnífic Rector i tota la comunitat universitària: em sento 
honorat de formar part d’aquest pont i de contribuir a estendre’l 
cap al futur.  Vull pensar en gran. Vull posar a la vostra disposició 



el meu esforç i el meu treball per continuar aquesta tasca de fer 
més gran la Universitat de Lleida, no en mida sinó gran en 
iniciatives, gran en innovació, gran en la seva capacitat d’atreure 
talent i de cultivar el talent, gran en la generació de 
coneixement. En aquesta tasca necessitem el suport de tots els 
actorsrellevants de la societat lleidatana: les institucions, el món 
empresarial, les entitats i les organitzacions socials. Per així 
poder aconseguir noves dinàmiques econòmiques i culturals, per 
consolidar el paper de Lleida com a capital agro-alimentària del 
país i per a que, sobretot, els nostres fills tinguin més 
oportunitats que mai. Una gran Universitat de Lleida és la millor 
garantia de futur per a les terres de Lleida. 
 
 


