
INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2009/10

Una vegada més, la tardor acabada d’estrenar –un temps, diuen, de melangia– ens porta 
a l’inici d’un nou curs. Un curs decisiu en el procés de canvi en què estem submergits 
des de fa temps. Submergits en un procés de canvi i en un període de crisi important; 
amarga per a molts dels nostres conciutadans, problemàtica per a tothom, també per a la 
institució  universitària.  Els  problemes,  doncs,  se’ns  acumulen  i  ens  podem  deixar 
temptar per la melangia estacional, esperant que amaini el temporal. Un començament, 
però, és sempre un moment  d’optimisme i esperança, i  si m’ho permeten apel·lo a 
aquest optimisme. Els canvis i les crisis són situacions de risc, però també de noves 
oportunitats si es saben aprofitar, si s’hi posen els instruments però també l’entusiasme.

Aquest  és,  en  primer  lloc,  el  curs  del  desplegament  dels  estudis  d’acord  amb  les 
directrius de l’espai europeu d’educació superior, tant a Catalunya com en el conjunt 
de la universitat espanyola. A la Universitat de Lleida el 90% de les titulacions ja estan 
adaptades al nou marc europeu. Només resten les enginyeries, que ja han presentat els 
seus  plans  d’estudis  a  l’ANECA  per  a  l'aprovació.  Estem  treballant  també  en  la 
definició de  les  dues  noves  titulacions  que  s’han  de  posar  en marxa  el  curs  vinent 
(Psicologia i Fisioteràpia), i s’està estudiant l’oportunitat i la manera d’oferir els estudis 
de Turisme. Vull agrair a la Direcció General d’Universitats la bona predisposició per 
resoldre el tema dels recursos, i més ara, en uns temps pressupostàriament difícils.

No  es  tracta  només,  ni  principalment,  de  canviar  els  plans  d’estudis  i  la  seva 
organització. Es tracta substancialment d’un canvi de metodologia docent i d’un canvi 
en els hàbits i actituds de l’estudiantat, que ha de ser i s’ha de sentir el protagonista 
principal de la seva formació. Aquest canvi no es pot fer amb un cost zero, com sovint 
s’ha repetit; ara bé, el cost no és el mateix per a tothom, i en això hem de ser exigents, 
però també molt honestos. Molt millor que allò tan conegut del cafè per a tothom, que 
acaba sent una mala política, és que cadascú tingui d’acord amb el que necessita. Això, 
que sempre és cert, ho és encara més en uns temps de recursos escassos. 
Des  d’aquesta  perspectiva,  reforçarem  la  política  de  transparència,  de  manera  que 
tothom tingui totes les dades sobre els recursos i les obligacions de cada departament i 
centre i, també, sobre la seva eficiència.

Els nous estudis també necessiten una adaptació dels recursos materials. La UdL està 
fent,  en  aquest  sentit,  un  esforç  sostingut  i  continuat,  que  darrerament  ha  suposat 
l’adaptació de les aules de la  Facultat  de Lletres,  els espais que havien quedat  més 
envellits. D’altra banda, des de la perspectiva de coordinar i oferir un millor servei tant 
al professorat com a l’alumnat, en el proper Consell de Govern (el primer d’aquest curs) 
proposarem la creació del Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i  la Investigació 
(CRAI),  sota  la  direcció  del  Vicerectorat  d'Infraestructures i  Tecnologies  de  la 
Informació.

1



Aquest  curs  es  posarà  en  marxa  el  Centre  de  Formació  Contínua  /  Institut  de 
Ciències de l’Educació, inscrit al Vicerectorat de Docència. La formació contínua és, 
sens dubte, un dels reptes importants de la societat actual, i per tant, la universitat li ha 
d'oferir  aquest  servei,  que  és  també  una  oportunitat.  Així,  el  nou  centre  ha  de 
reorganitzar i potenciar la proposta formativa d’estudis propis i de formació contínua 
que es desenvolupa a la UdL.

 
Durant el curs passat es va  aprovar la creació de l'Anella de Recerca UdL, per tal de 
visualitzar  millor  totes  les  institucions  de  recerca  en  què  participa  la  Universitat  i 
potenciar l'agrupació en centres de recerca dels grups amb uns mateixos objectius,  amb 
la  qual  cosa  es  va  desenvolupant  el  Pla  Estratègic  de  Recerca.  S’han  donat  passos 
decisius  en  la  consolidació  i  desenvolupament  dels  dos  centres  de  recerca  en  què 
col·laborem  amb  el  Departament  d’Innovació,  Universitats  i  Empresa  (DIUE),  que 
passaran a formar part de l'estructura dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA). 
L'un és el que deriva del Centre UdL-IRTA –i voldria aprofitar l’ocasió per destacar la 
millora de les relacions amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries,  no 
sempre fàcils tot i els interessos comuns– i l'altre és la Fundació IRB Lleida (Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida), que agrupa la recerca que es fa a Lleida en el camp de la 
salut. En aquest punt no puc deixar d'agrair al DIUE el finançament inicial rebut per 
ambdós centres. Durant aquest curs s’han de consolidar dos nous centres de l’àmbit de 
les humanitats, amb la voluntat que s’integrin en el CERCA com més aviat millor –per 
a la qual cosa es necessita un suport més decidit del Departament. Es tracta de l’Institut 
de Recerca, Identitats i Societat (IRIS), amb seu a l’antic convent de Bellpuig, i de 
l’Institut  de  Recerca  i  d’Anàlisi  Artística  (IR-ART).  Quan  aquests  projectes  es 
consolidin donarem un pas important en el desplegament del Pla Estratègic de Recerca, 
concretament del vector fins ara més desatès, el de les humanitats, en la seva vessant de 
territori, patrimoni i cultura.
 
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, impulsat conjuntament amb la Paeria, 
s’ha anat ampliant i consolidant (durant aquest curs s’han d’acabar les obres en curs, i 
per tant, ha d’entrar en la fase definitiva d’expansió). El parc és una aposta de gran 
transcendència per al  futur de les comarques lleidatanes.  És una oportunitat  que els 
grups de recerca de la UdL no poden desaprofitar, tant des de la perspectiva dels seus 
propis interessos com –sobretot– des de la dels interessos generals.

S’ha  continuat  treballant  per  millorar  la  gestió  de  l’Oficina  de  Suport  a  l'R+D+I 
(ORDI). Són objectius prioritaris de l’Oficina impulsar la transferència de la recerca i 
captar  recursos  externs,  així  com  oferir  un  bon  servei  als  grups  de  recerca  i 
investigadors de la UdL. A ells els demano la màxima col·laboració, especialment en 
l’actualització de la nostra cartera de serveis. També he d’agrair la implicació de les 
persones  que  participen  en  la  comissió  d’usuaris,  un  instrument  important  per  a  la 
millora del funcionament de l'ORDI.

Tot plegat, doncs, ens ha d'estimular a començar aquest nou curs amb energies renova-
des en recerca, molt especialment si tenim en consideració els bons resultats de la nostra 
universitat en els rànquings de recerca i de doctorat. En aquest camp em plau assenyalar 
que, tot i les dificultats, durant aquests darrers mesos hem millorat sensiblement la cap-
tació de recursos de recerca dels projectes del Pla Nacional espanyol. En la darrera con-
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vocatòria la taxa d’èxit  dels nostres investigadors i  investigadores ha estat  del  73%, 
molt per sobre del 60% de mitjana espanyola. Hem de congratular-nos-en tots, i hem de 
felicitar en particular el PDI pel seu esforç, sovint silenciós, tal com escau a la feina de 
recerca. Les estructures de la UdL que hem anat creant i que constantment tractem de 
millorar han de contribuir a fer més fàcil i eficaç la seva feina.

Seguirem aplicant el programa de promoció dels professors i professores que hagin 
superat  les  acreditacions  externes.  No  podem  renunciar,  malgrat  les  limitacions  de 
recursos,  a  incorporar el  millor professorat  i  el  millor personal  investigador,  per tal 
d’anar fent de la nostra universitat una bona universitat.  Tampoc podem renunciar a 
reclamar al Departament d'Universitats la incorporació de nous investigadors ICREA. 
 
Amb relació al personal d’administració i serveis, durant el curs que ara encetem han 
de madurar els fruits obtinguts durant les múltiples negociacions de l’any anterior i 
s’han  de  desenvolupar,  amb  la  màxima  agilitat  possible,  els  acords  sobre  la 
convocatòria d'estabilització de places i promocions, entre d'altres. S'han de posar en 
marxa projectes com l'administració electrònica i s'implantaran millores en la gestió de 
processos econòmics i acadèmics dins del mapa general de processos de la UdL.

Pel que fa a l’estudiantat, hem apostat i seguim apostant pel diàleg i la millora de les 
condicions d’estudi i vida universitària. Hem racionalitzat les beques pròpies de la UdL, 
i aquest curs s’activaran noves beques i ajuts a l’estudiantat. La vostra il·lusió i crítica 
constructiva ens ajuda a avançar cap a l’excel·lència.

Durant el curs passat la Universitat de Lleida va obtenir importants  reconeixements, 
tant en el camp de la docència com en el de la recerca, cosa que posa de manifest que, 
objectivament, estem ben posicionats en el conjunt de la universitat espanyola. També 
volem fer menció al premi Jaume Vicens Vives en reconeixement a la qualitat docent 
universitària,  que  ha  estat  atorgat  a  l’Equip  de  professors  de  l’Escola  Politècnica 
Superior de la Universitat de Lleida, per l’elaboració del projecte  El portafoli com a 
eina per a tutoritzar els treballs de fi de carrera i millorar les competències de l’alumnat.
(Uns reconeixements que no sempre són prou valorats pels de casa: em refereixo tant a 
la  comunitat universitària com a alguns sectors de l’opinió lleidatana.) Tots aquests 
èxits ens han d’esperonar per seguir treballant amb serietat i esforç, atents a les crítiques 
i als suggeriments que ens puguin fer des de la comunitat universitària mateixa o des 
d’altres instàncies.

En  aquest  sentit,  hem rebut  amb molt  interès  l’informe que  recentment  han  fet  els 
avaluadors de l’EUA. Tal com vam fer al 2005, n’hem pres bona nota i, a partir les 
seves observacions, hem elaborat tot un seguit de mesures que properament presentarem 
al Consell de Govern i que, sens  dubte, ens serviran per millorar les maneres de fer i 
aconseguir els nostres objectius. 

Justament una de les recomanacions que l’informe de l’EUA ens feia l'any 2005 era 
treballar la qüestió de l'ethos corporatiu per tal fomentar en la comunitat universitària 
una cultura comuna i la solidaritat institucional. Durant el curs passat es va treballar en 
un  codi ètic de la UdL, amb la participació de més de mil membres de la comunitat 
universitària.  Aquest  codi  el  sotmetrem  a  la  consideració  (i  aprovació)  del  proper 
Consell de Govern i, més endavant, del Claustre, màxim òrgan de representació. Més 
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enllà  d’aquestes  instàncies  de  representació,  invitaria  el  conjunt  de  la  comunitat 
universitària a conèixer i debatre la proposta, de manera que esdivingui un referent. 

També des d’aquesta  perspectiva,  he d’assenyalar que durant els darrers mesos s’ha 
estat treballant molt intensament en l'elaboració del projecte  Campus d’Excel·lència 
Internacional  (CEI).  Com tots  vostès  saben,  el  CEI  respon,  en  primer  lloc,  a  una 
convocatòria ministerial. Des d’un primer moment vam pensar que no podíem deixar 
escapar l’ocasió, i d’acord amb aquest propòsit s’ha fet un gran esforç i s’ha presentant 
un projecte excel·lent.  Més enllà de l’èxit  que puguem tenir,  la feina no haurà estat 
inútil, ja que el CEI ens ha servit per plantejar nous i millors objectius, redefinir les 
nostres aspiracions, repensar, en definitiva, la Universitat de Lleida i el seu compromís 
amb l’entorn.

D’altra banda, l’elaboració del CEI ha servit, una vegada més, per posar el conjunt de la 
societat lleidatana, començant per les seves institucions i empreses més representatives, 
al costat de la Universitat. A totes les persones que hi han intervingut els vull expressar 
el meu reconeixement i el de la comunitat universitària. I molt singularment al Consell 
Social, i el seu president, que, d’acord amb la vella pràctica de la institució, ha fet de 
pont entre la Universitat i la societat. 

D’acord  també  amb  el  Consell  Social,  i  amb  el  seu  suport,  hem  de  continuar 
desenvolupant  el  Pla  Estratègic  2006-2012.  Estem  preparant  una  proposta  de  pla 
operatiu per tal d’accelerar i donar continuïtat a aquest desenvolupament. També s’han 
anat revisant i adequant els plans estratègics dels diferents centres per tal que prenguin 
un nou impuls. 

La Universitat de Lleida manté un bon nivell en les  relacions internacionals que ha 
continuat millorant amb la signatura dels nous convenis, un tema de futur cabdal. S’ha 
de continuar treballant coordinadament i desenvolupant el Pla d’Internacionalització. En 
aquest sentit, s’ha d’assenyalar la implantació, a partir d’aquest curs, del
Pla d'Acció Multilingüe. 

Un aspecte  de  l’activitat  de la UdL del  qual  hem de tenir  especial  cura és el  de la 
cooperació. El compromís de la universitat amb el desenvolupament i amb els sectors 
més desfavorits de la nostra societat, també la més propera, és del tot ineludible, i cal 
que tots hi aportem el nostre esforç. Durant el curs passat es va fer la campanya del 0,7, 
extesa  amb èxit  a  l’estudiantat  i  encoratjo  la  comunitat  universitària  a  tenir  sempre 
present aquesta crida. La remodelació de l’Oficina de Cooperació i Solidaritat, que ha 
passat a integrar la del  Voluntariat, ha de servir per donar un nou impuls a aquests 
camps. 

La Universitat de Lleida és una universitat plural, tant pels ensenyaments que impartim 
com per la recerca que fem. Aquesta és una complexitat enriquidora i un valor afegit per 
al conjunt de la comunitat universitària, i un factor d’atracció per als joves estudiants i 
estudiantes.  Tenim  la  voluntat  d’anar  creixent  i  millorant  la  nostra  qualitat.  Amb 
l’esforç, el treball i l’entusiasme de tothom anirem vencent les dificultats i les amenaces 
que,  de  manera  recurrent,  planen  sobre  el  futur  d’aquesta  universitat  i  d’altres  de 
dimensions semblants, perquè la temptació de concentrar les universitats investigadores 
i suprimir o limitar la resta als cicles formatius de grau es pot veure reforçada i, fins i 
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tot, pot ser ben acollida per alguns sectors de l’opinió pública en una època de crisi i 
d’estalvi pressupostari. 

No voldria acabar sense expressar la meva felicitació a tots els estudiants i estudiantes 
que durant aquest acte han vist reconegut el seu treball i el seu esforç. Voldria felicitar 
també totes les persones que han rebut la medalla de plata amb què la Universitat vol 
reconèixer la dedicació i els esforços que durant anys li han dedicat. Gràcies. 

Al mateix temps vull retre homenatge a la memòria de la senyora Josefa Raimundi, 
mestra exemplar i  decidida lluitadora a favor de la justícia i la llibertat.  La senyora 
Raimundi –la Pepita– va ser directora de l’Institut de Ciències de l’Educació i impulsora 
de  les  Aules  Universitàries  de  la  Gent  Gran.  També  voldria  tenir  un record  per  al 
professor Carmel Bonet, un dels primers professors de la Facultat de Medicina, al qual 
acabem de concedir la medalla de plata, i per a l’estudiant Rubèn Bell-lloc. Faig arribar 
als  seus  familiars,  en  nom de  tota  la  comunitat  universitària,  el  nostre  suport  més 
afectuós.

Agraeixo  les  paraules  del  Director  General  d’Universitats.  És  un coneixedor  de  les 
necessitats de la nostra universitat de Lleida i per això confio en el seu saber fer per tal 
d’anar assolint els compromisos adquirits vers la millora constant de la Universitat de 
Lleida i l’equilibri territorial que és de justicia i imprescindible perque Catalunya sorti 
amb força de la crisi en que estem sotmesos.
Y para terminar,  quiero agradecer a la  profesora Margarita  Salas,  una investigadora 
pionera,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  su  contribución a  la  ciencia  como por  su 
condición de  mujer  dedicada  a  la  ciencia,  que  haya  aceptado  pronunciar  la  lección 
inaugural de este curso académico. Sus palabras y su ejemplo nos sirven como acicate 
para seguir mejorando en nuestro compromiso con la investigación de calidad.  Cabe 
señalar, también, que poner el acento en la contribución de las mujeres en el desarrollo 
de la ciencia es un acto de justicia, un estímulo para las jóvenes universitarias y la 
exigencia  de  que  universidad  debe  avanzar  mucho  más  para  hacer  realidad  las 
aspiraciones a la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, doctora Salas.

I a tots vostès, senyores i senyors, companyes i companys universitaris, també moltes 
gràcies. 

Queda inaugurat el curs acadèmic 2009/10 de la Universitat de Lleida. 
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