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ACTE DE PRESA DE POSSESSIÓ DEL DR. JOAN VIÑAS
Saló Víctor Siurana, 27 de maig de 2003
_________________________________________________________________

Hble. Conseller
Excm i Magfic. rector Joan Viñas
Dr. Jaume Porta
Digníssimes autoritats civils i acadèmiques
Membres del Consell Social
Comunitat universitària
Senyores, senyors

A ningú dels que estem aquí, ni als que no els ha estat possible acompanyar-nos, se li escapa la gran
importància que té la universitat per a tota la societat i el que representa per al seu territori. És per això que
un acte com el que aquest vespre ens reuneix té una significació especialment rellevant per a tothom: és el
moment en què un rector i el seu equip de govern deixen el seu mandat i el traspassen a un altre equip que
ha de regir el destí de la Universitat de Lleida per un període, al menys, de quatre anys.

En una universitat com la nostra −amb 700 anys de tradició, però molt jove en aquesta etapa− no ens ha
donat temps encara d'acostumar-nos a aquest tipus de cerimònies. Per això creiem que és un bon moment
per fer una reflexió sentida ja no tant sobre el passat –perquè avui ja comença a ser història– sinó sobre el
present i el futur de la Universitat de Lleida en relació al seu entorn social. El Consell, que tinc l'honor de
presidir, se sent compromès amb la universitat: la valora, l'aprecia, la respecta i confia en ella. Entén que
l'activitat universitària té un paper fonamental en la vertebració d'un país des del punt de vista del
coneixement i l'enfortiment dels valors col·lectius que configuren la seva identitat i que asseguren el seu
progrés social, cultural i econòmic. És per això que els poders públics, la universitat i la societat, han de
compartir esforços i corresponsabilitzar-se per aconseguir la màxima qualitat i la major eficàcia en la
prestació dels serveis universitaris. Per aconseguir aquesta fita el Consell Social esdevé un òrgan essencial
en el govern de la universitat i és el més adequat com a instrument de connexió de la societat amb la
universitat. L'entesa entre el rector i el president es fa indispensable pel bon funcionament del col·lectiu.

En aquest moment en què un nou rector i un nou equip de govern arriba al front de la institució, el Consell
Social entén, valora i aprecia la seva disposició i agraeix la generositat amb que desitgen entregar-se al
servei de la universitat.

Excm. i Magfic. rector Joan Viñas, compti des d'aquest moment amb la col·laboració lleial del president i de
tot el Consell en aquelles qüestions que li són específicament pròpies. No és missió nostra entrar a
presentar opcions o solucions concretes quan aquestes no ens corresponguin. El Consell Social, en canvi, sí
que ha d'estar atent per dur a terme les importants missions que té assignades: vetllar per la qualitat dels
serveis, l'eficàcia de la gestió administrativa, l'avaluació, la planificació estratègica i el finançament de la
universitat.

El Consell Social no participa en l'elecció del rector, però si que té l'obligació d'exigir-li que estigui al servei
de tota la comunitat, que respecti sense discriminacions ni privilegis els drets dels diferents col·lectius, que
protegeixi i promogui l'exercici de l'adequada llibertat de tots i la necessària participació en els problemes
comuns i en les decisions de govern, que tingui la justícia com a fi i com a norma, i que el diàleg i la
concòrdia siguin sempre presents. Que s'acullin totes les diferències i, respectant-les, es posin al servei de la
comunitat perquè tothom pugui progressar i realitzar-se.

A canvi, a nosaltres, ens tindrà al seu costat perquè estem segurs que desitgem el mateix que vostè per a la
nostra universitat. Una universitat pública, de qualitat, capdavantera, compromesa.

Sàpiga que mai li mancarà el nostre ajut i que aquest serà encara més intens si alguna vegada es genera
alguna discrepància. En aquest cas comptarà sempre amb la nostra honesta sinceritat.
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Governi amb saviesa i aquesta serà la seva autoritat en una universitat on l'excel·lència en la docència i la
qualitat en la recerca han de alimentar constantment la raó de la seva existència On cadascun dels seus
membres: professorat, PAS i estudiantat assumeixin la seva missió i la compleixin amb il·lusió i eficàcia.

Volem i necessitem una universitat forta i oberta a la realitat. Les seves decisions poden resultat molestes
per a aquells que solament es mouen pel seu propi interès; però els principis ens inciten a què siguem
intolerants amb el relaxament mora. Contra aquests, ens tindrà sempre al seu costat. Per sort són pocs.
Vostè sap tant bé com jo que en aquesta universitat hi ha molts bons professionals ben preparats i
qualificats

Desitjo de tot cor que els sàpiga motivar i il·lusionar. Demano que sigui el rector de tots perquè la nostra
universitat necessita unitat i universalitat alhora.

***
Aquestes eleccions han estat un exemple de seny i de convivència. I per damunt de tot hi ha guanyat la
Universitat que sap ara més que mai que hi ha moltes persones disposades a donar-li el seu servei.

La mateixa nit de les eleccions vaig voler parlar amb el Dr. Roberto Fernàndez. Les seves paraules em van
posar de manifest la seva disposició a ajudar al que fes falta en benefici de la institució. I va acabar dient-
me: "Estaré sempre al servei de la Universitat de Lleida". Amb persones d'aquest talant, la nostra universitat
té el seu futur garantit.

****
Dr. Viñas, la seva feina no és fàcil, però el Dr. Porta, el seu antecessor, li deixa un bon llegat. La nostra
universitat en el període que ha durat el seu mandat ha agafat cos i s'ha anat consolidant. És ben cert que ja
abans d'ell molta gent valenta i atrevida, amb empenta i il·lusió, liderats pel Dr. Víctor Siurana, van ser
capaços de sembrar la llavor de la que seria la universitat d'avui. El Dr. Porta i tot el seu equip l'han fet gran.

No voldria avui incórrer en les exageracions en que a vegades es presta un acte com aquest, però crec que
és de justícia parlar-ne. El Dr. Porta ha empleat deu anys de la seva vida al servei de la Universitat de
Lleida. Ningú podrà discutir la seva entrega i dedicació. Jo n'estat testimoni d'excepció. Amb enorme
capacitat de treball i visió de futur. Amb limitacions humanes, com les de tots, però amb l'idea clara –fins i tot
diria obsessiva– d'intentar fer arribar a la Universitat de Lleida a les metes que s'havia proposat.

Ell ha estat el vertader arquitecte d'aquest universitat. I ho dic no solament des del punt de vista de la
construcció de campus i edificis universitaris, −perquè aquí estan, són una evidència i a més n'hem parlat
abastament aquests dies−;ho dic, també, perquè ha estat necessari estructurar els serveis, desplegar les
titulacions, posar en marxa importants projectes i grups de recerca, i moltes altres actuacions com la
commemoració del 700 Aniversari que ha projectat la universitat molt més enllà dels seus àmbits naturals
d'influència.

La planificació estratègica dels diferents centres i facultats, eina indispensable per al bon funcionament de la
universitat, −en la que s'ha implicat des del primer moment aquest Consell Social−, ens ha premés treballar
molt a prop seu. Les hores de dedicació d'un rector i dels seus equips a nostra universitat no estan prou ben
retribuïdes. D'això n'haurem de parlar.

Dr. Porta volem agrair-li des d'aquí i públicament els seus esforços i els de tots els membres que han format
part dels seus equips en benefici de la nostra estimada universitat.

I per això, el Consell Social, que m'honoro en presidir, ha volgut deixar pales el seu reconeixement a la seva
important labor. A la galeria de rectors que en acabar aquest acte s'inaugurarà, −i la qual tots estan
convidats− li descobrirem un retrat a l'oli del pintor Josep Segú com a símbol del seu pas per aquesta
universitat com a rector, i en homenatge d'aquest Consell Social a la seva entrega i dedicació.

Avui acaba una etapa i en comença una altra. Reitero una vegada més al nou rector Dr. Joan Viñas i a tot el
seu equip, el total suport del Consell Social i el nostre desig d'encert en les seves decisions. La nostra
universitat s'ho mereix, i la societat ho demana.

Moltes gràcies.


