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Hble. Conseller 

Magnífic. Rector  

Secretari General 

Senyor President, Delfí Robinat 

Autoritats 

Membres del Consell Social  

Comunitat universitària , alcalde, president diputació, diputats, diputades  

Amics i amigues, 

 

Avui com comprendreu és un dia molt especial per mi, ha estat un 

veritable honor poder presidir aquests últ ims 8 anys el Consell Social 

de la Universitat de Lleida, és una de les experiències més enriquidores 

que he tingut a la meva vida.  

La Universitat és un dels grans motors de la nostra societat, per lo que 

aporta, per lo que rep i per lo que transmet. Us prometo que  en aquests 

8 anys he après que tenim una gran universitat, unes grans persones i 

que ens hem de sentir molt orgullosos de la feina que hem fet fins ara. 

Segur que ens queden molt  reptes i moltes oportunitats, però com 

sempre a la vida, haurem de treballar dur i confiar amb nosaltres 

mateixos i no perdre el temps pensant amb lo que no volem ser, sinó 

amb lo que realment volem ser, tindrem que tenir vocació de lideratge,  

com hem fet fins ara, hem de intentar liderar per tirar endavant i tenir 

aquesta vocació. 

Em permeto, ja que estic sort int i aprofitant que tenim el conseller  i la 

comunitat universitària, un parell de peticions per millorar la nostra 

universitat. Primer adreçar-me al Conseller i demanar-li que agrairíem 
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que se ’ns reconegués la nostra tasca, som una universitat que ha fet 

les  coses bé i cal que sens reconegui amb allò que som bons o molt 

bons, és veritat que representem el 6% dins del sistema universitari 

català, numèricament, però avui no em puc imaginar una Catalunya 

sense la Universitat de Lleida i segurament és molt més que aquest 

percentatge, per això vull demanar l ’ajuda i el suport del conseller , que 

sé que el tenim, per aquest reconeixement. 

En segon lloc, voldria demanar a la comunitat universitària que fos una 

universitat oberta al territori  i al món, que fos multidisciplinar i  

multicultural, pensem que el món nomes avança quan hi ha intercanvi  

ideològic, cultural, quan hi ha connexió entre les persones .  

No entenc que amb lo que s’ha fet fins ara que anéssim un pas enrere, 

hem de ser doncs una universitat multidisciplinar i multicultural, que fos 

flexible i amb capacitat d’adaptar-se als temps, als canvis que ens 

venen amb més velocitat que no pas ara i que ens permeti canviar amb 

talent, amb  rapidesa i agilitat, tot va rapit i anirà encara més despresa. 

 

Durant aquests 8 anys la Universitat de Lleida ha treballat en projectes i 

reptes que des del consell social s’han impulsat , col·laborat i donat 

suport i per no deixar-ne cap els agruparé en 7 àmbits . 

 

1.- La Internacionalització , en un món global la nostra universitat no 

pot estar fora dels intercanvis, els acords i els projectes amb 

universitats arreu del món són bàsics . Dues besants, conèixer des de 

fora ens permetrà coneixents millor, veure les nostres mancances i 

qualitats. Una dada interessant per exemple ,  els intercanvis comercials 
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a nivell mundial  des del 2005 a 2016 han crescut un 52%, vol dir que 

no ens podríem imaginar el món sense aquests intercanvis i això és una 

oportunitat, però també som necessaris per l’ equilibri mundial, a traves 

de Catalunya, d’Espanya  i a traves d’Europa. Actualment en el context 

mundial les exportacions de la UE cap a EEUU són del 20%  i les 

importacions de la UE el 20% són de la Xina. 

2.- L’expansió territorial  com sabeu tenim amb seus a Igualada, a 

Barcelona  i Madrid, sortir de la nostra zona de confort ens fa forts i ens 

dona visibilitat . También estamos en el Campus Iberus de excelencia 

con la Universidad de Zaragoza , la Rioja y Navarra.  

3.- La promoció i posicionament de la marca UdL, per la captació 

d’estudiants i pel reconeixement de la nostra institució, havent 

aconseguit superar els 10.300 estudiants.  És una fita que ens varem 

posar quan vaig entrar ja que estàvem en 9.000, això no vol dir que 

sigui mèrit meu, vol dir que estem fent les coses bé .  

4.- El impuls de Càtedres  com a element de compromís i col·laboració 

universitat-empresa i universitat -societat.  

5.-El foment de l’ocupabilitat i l’emprenedoria , destacant la creació 

de  GlobalLleida, la F ira del treball, l’obligatorietat de realitzar 

practiques a les empreses i la formació dual i els doctorats industrials. 

La Universitat de Lleida és un referent a Catalunya som la única 

universitat on es fan pràctiques obligatòries per a tots els estudiants de 

Grau. 

6. La implantació de titulacions graus i dobles graus adaptades a la 

realitat de l’entorn . ja sigui noves ti tulacions, o t itulacions que han 

estat reivindicacions històriques com Veterinària.  
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7.- L’obertura de la Universitat a la societat  i que la societat conegui 

la Universitat de Lleida 

Són aquests els temes que s’han anat treballant des del Consell Social 

de la mà de l’equip directiu. 

 

La gent ens pregunta quin és el paper de la universitat al món  o quin és 

el paper futur de la universitat , jo no puc definir-ho ja que aquí hi ha 

gent experta que segur ho diria millor que jo, però he triat unes frases 

que entenc molt aclaridores, de dos persones molt distants en el temps 

com Nelson Mandela i Sòcrates.  

Nelson Mandela  deia “l’educació  i l’ensenyament són les armes més 

poderoses que podem utilitzar per canviar el món” per lo que la 

universitat té un rol prioritari, i  “No hi ha res més perillós que una idea 

quan  nomes sen té una” i la universitat és plural.  

Sòcrates   va citar “nomes hi ha un bé el coneixement i nomes hi ha un 

mal, la ignorància”. Per tant tenim que cuidar la nostra universitat però 

també saber-li exigir.  

 

Això és passat, i ara pel futur, tenim a Delfí Robinat, un gran empresari 

un home del nostre país i  que estima el país, un home que té iniciatives 

i lideratge, amb una gran humanitat i sensibilitat. Tinc la sort de que el 

conec fa molts anys i sé que serà un bon president, és un bon amic dels 

seus amics. Gracies Delfí per estar aquí i acceptar la presidència del 

Consell Social de la universitat, saps que em tens a la teva disposició . 
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Sentir gratitud i no expressar-la és com embolicar un regal i no donar-

lo, no voldria que em passes avui a mi i em disculpen si m’estenc però 

avui és un dia de grat ituds, primerament voldria agrair a la meva 

família, esposa i fills que segurament no els hi he dedicat totes les 

hores que es mereixien i necessitaven, als companys de la feina  que 

m’han ajudat a suplir tasques que jo tenia que haver fet , als amics que 

segurament no els he cuidat  lo suficient o dedicat el temps suficient i  

molt, molt especialment als dos rectors en Joan Viñes i en Roberto 

Fernández que han estat dos grans mestres per mi . La meva admiració 

per com han estat gestionant la Universitat de Llei da i com l’estan 

gestionant, no és gens fàcil , per la seva entrega, vocació, il·lusió i 

coratge sobretot ens els moments amb dificultat . També a tots els 

equips de vicerectors vicerectores, secretaria , degans, deganes, 

directors i directores, per la vostra complicitat , ajuda i sempre 

comprensió. Al PDI i al PAS per l ’esforç i disponibilitat que han tingut 

en tot moment. Al gerent, un gran puntal d ’aquesta  universitat, pel seu 

criteri,  coneixement i sentit comú, a totes les institucions, especialment 

la Dipu tació, amb el seu president en Joan Reñe i l’Ajuntament de 

Lleida representada pel seu alcalde , que  sempre, sempre que se’ls ha 

demanat quelcom han estat a l’alçada per sobre de personalismes o 

ideologies, moltes gracies. Voldria citar dos exemples de col·laboració 

que són el Parc Tecnològic de Gardeny, amb 1400 persones que és un 

èxit de col·laboració Universitat i  Ajuntament i la segona no podem 

imaginar el futur que tindrem sense veterinària  i vull dir que sense la 

generalitat i la diputació avui no tindríem veterinària, per això moltes 

gracies president, per la vostra ajuda.  
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També agrair a Ramon Farré pel seu bon criteri i bon fer, a les 

institucions, als nostres diputats i  diputades, parlamentaris que han 

estat al nostre costat . A tots els empresaris i  directius per les seves 

idees, assessorament i el seu temps, als diferents membres del Consell 

social que sempre han estat al meu costat amb iniciatives i treball que 

han tret hores de les seves famílies i la seva feina i sempre 

desinteressadament pensant  que seria millor per la Universitat de 

Lleida. En Josep Maria Pujol, sense ell jo no estaria avui aquí, ell em va 

fer una trucada fa 8 anys, gracies per comptar amb mi. I molt, molt 

especialment voldria destacar tres persones, en el Consell Social jo soc 

la cara, la imatge, però ells són els reposables de que el Consell Social 

funcioni com funciona, del 95% dels èxits, per la seva entrega  moltes 

gracies, la seva lleialtat i la seva amistat, estic parlant de la Celia 

Perpinyà, el Jose Antonio Bonet i la Co nxita Villar, sé que no és molt 

protocol·lari però demanaria un reconeixement, un aplaudiment per ells.  

 

Molta gent em pregunta que t’ha aportat la universitat  i si ha valgut la 

pena, i com he dit abans, ha estat una de les grans experiències de la 

meva vida. És molt difíci l resumir 8 anys en poques paraules, però 

aquesta experiència m’ha portat moltes vivències, grans persones que 

he conegut i si he de intentar resumir , diria que m’enduré  el 

coneixement,  els amics i la felicitat.  

Diuen que descobrir lo millor de tu et dona la felicitat i aquí he tingut 

l ’oportunitat de ser-ho, però sense les persones, sense cadascú de 

vosaltres no seria possible, gracies a tots vosaltres pels moments que 
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m’heu donat. Sempre em tindreu a la vostra costat com a persona, com 

amic i com empresari.  

Moltes gracies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


