
ACTE 22.03.19 –CONSELL SOCIAL UDL- DISCURS DEL  
Delfí Robinat, president Consell Social de la UdL 
 
Saluda autoritats, senyors i senyores, amics i amigues 
 
Bona tarda. 
Benvinguts i benvingudes a aquest acte que celebra la trajectòria 
del Consell Social de la Universitat de Lleida. En nom del Consell 
que tinc l’honor de presidir, vull agrair tothom per ser aquí, 
compartint aquest moment, especialment el Molt Honorable 
President Quim Torra, que ha tingut la deferència de participar en 
aquesta jornada històrica per a la nostra Universitat. La seva 
presència avui significa un recolzament molt important per la tasca 
del Consell Social. Per tant, moltes gràcies, President. 
 
Celebrem més de vint i cinc anys de vida intensa. Vint i cinc anys que 
han transformat la nostra estimada UdL. Durant aquest temps any 
rera any, el número d’estudiants ha anat creixent fins acostar-nos 
gairebé a la xifra de 12.000; hem augmentat l’oferta d’estudis amb 
noves titulacions, hem obert nous campus, hem incorporat centres 
adscrits a Barcelona i Madrid; hem establert col·laboracions amb 
Universitats d’altres països i ha crescut el nostre prestigi acadèmic 
que ha anat guanyant importants reconeixements en diferents 
àmbits fins i tot a nivell internacional. És una transformació 
marcada per fets d’èxit i el Consell Social com a peça fonamental 
del sistema universitari hi ha tingut un paper clau.  
 
El Consell Social és la representació de la societat dins la 
Universitat, un veritable pont que connecta la societat amb la vida 
universitària i les seves activitats. Per dur a terme aquesta missió 
el Consell té competències en la gestió econòmica i participa en la 
definició de les prioritats estratègiques, en col·laboració amb 
l’equip rectoral.  
 



Els membres del Consell provenen de diferents sectors socials i 
professionals, així estan ben representats la majoria dels interessos 
de la societat. A més del Rector i del President, al Consell hi trobem 
representants de les organitzacions sindicals i empresarials, de 
l’àmbit polític i local, dels estudiants, dels antics alumnes, dels 
docents i investigadors i del personal d’administració i servei. 
 
L’acte d’avui és doncs un acte d’agraïment i d’homenatge a totes 
les persones i institucions que s’han posat al servei del Consell 
Social i han contribuït amb la seva feina i el seu esforç generós, a 
transformar la Universitat de Lleida, i per extensió el seu territori i 
la seva societat. 
 
El llibre commemoratiu “25 Anys acompanyant a la UdL” que avui 
presentem forma part d’aquest homenatge. La seva publicació ens 
permet donar a conèixer més a fons el Consell i difondre la feina 
que du a terme. El llibre recull entrevistes als Presidents de la 
Generalitat, als Rectors de la UdL i Presidents dels Consells Social 
fetes per la periodista Marcel·la Andreu entre els anys 2006 i el 
2017.  
 
En llegir les entrevistes es pot constatar la gran quantitat de feina 
que van fer tots els equips del Consell Social durant aquests 25 
anys. Cadascú dels Presidents que m’han precedit en el càrrec va 
deixar una empremta que va permetre fer un salt cap endavant.  
 
El nostre primer President, en Simeò Miquel, que ja no és entre 
nosaltres, advocat de reconegut prestigi, va fer una gran tasca en 
els inicis de la UdL assentant els fonaments jurídics sobre els quals 
es va construir el Consell.  
 
En Josep Maria Pujol empresari dinàmic i gran emprenedor va 
contribuir des del Consell a la planificació estratègica i el 
creixement de la Universitat. 
 



En Ramon Roca, també un gran empresari, va impulsar l’extensió 
de la UdL fora del nostre territori i va promoure la 
internacionalització de la Universitat. 
 
Jo com a President em considero afortunat: el destí m’ha regalat 
l’oportunitat de continuar aquesta tasca extraordinària i crec que 
no només hem de continuar en el camí dels meus antecessors a 
més a més hem de fer més feina de difusió dels mèrits de la 
Universitat de Lleida. Cal posar en valor tot el que s’ha fet i tot el 
que s’està fent. He tingut la sort de comptar des del primer dia amb 
el suport del Magnífic Rector Roberto Fernandez i aprofito 
l’avinentesa per agraïr-li una vegada més el seu recolzament. I 
també a la Conxita Villar Secretària del Consell: Conxita vull agrair 
públicament tot el teu esforç i la teva implicació. 
 
Tenim una gran Universitat i la nostra responsabilitat és fer-la 
encara millor. Un país que vol progressar, que vol treballar per una 
societat millor, ha de tenir un bon sistema universitari públic. La 
universitat és motor per la transformació del territori i de la 
societat.  
 
Lleida és una terra d’oportunitats. El nostre teixit empresarial i 
industrial és potent i som la capital agroalimentària del sud 
d’Europa. En tot això la UdL ha jugat i ha de jugar un paper molt 
important: en formar els nous professionals, impulsar la recerca, 
generar coneixement i encara més important, transferir-lo. Perquè 
avui més que mai el coneixement és essencial per a la innovació i 
el desenvolupament del territori.  
 
 
El futur i la incertesa sempre van de la mà però tenim una certesa, 
la formació i el coneixement són les eines que ens permeten fer 
front als nous reptes. Formació i coneixement són la millor herència 
que podem deixar a les noves generacions; la millor manera 



perquè puguin complir els seus somnis, tant els professionals com 
els personals.  
 
Si repassem aquests 25 anys d’història, comprovarem que les 
transformacions que hem impulsat tots els qui hem integrat els 
Consells Socials tenen un objectiu comú: una millor universitat 
pública catalana per a Lleida, que es tradueixi en un vincle fort amb 
el territori, en més igualtat d’oportunitats i, en definitiva, en 
aconseguir. 
 
No voldria acabar aquests discurs sense una paraules d’agraïment 
especial als Presidents Pujol, Montilla i Mas per ser avui aquí amb 
nosaltres i sobre tot per haver contribuït en aquests 25 anys, junt 
amb els presidents Maragall i Puigdemont, a desenvolupar el 
Sistema Universitari Català, que ha donat com a fruit la recuperació 
i el desenvolupament de la Universitat de Lleida, amb el seu Consell 
Social. 
 
Presidents, la vostra presència és molt important en aquest acte, 
és un reconeixement a la feina feta i a un territori que té en les 
seves arrels l’esforç, la constància i la voluntat de treballar per un 
futur millor.  Estic plenament convençut de que avui sou aquí 
perquè compartiu una idea o millor dit, perquè tots compartim una 
idea: Lleida s’ho mereix. 
Moltes gràcies. 
 
 
 


