
Paraules de Jaume Puy 

Bona tarda a tots i totes,  

Benvinguts a la Universitat de Lleida, 

Aquest és un acte per visibilitzar l'acord núm.150/2021 del Consell de 
Govern de 22 de juny de 2021, on es va aprovar el canvi de nom del 
Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat (CDOCS) de la 
Unitat de Desenvolupament i Cooperació per passar a denominar-se 
"Centre de Documentació en Cooperació i Solidaritat Arcadi Oliveres 
Boadella". 

A la nostra universitat sentíem molt proper l’Arcadi Oliveres per la seva 
llarga trajectòria de col·laboració amb la UdL en diverses activitats 
acadèmiques durant més de 25 anys, particularment a través de la 
Unitat de Desenvolupament i Cooperació. 

Va impartir docència en totes les edicions (9) del “Postgrau de 
Desenvolupament i Cooperació: de l’àmbit global al local” i en les 4 del 
“Màster Oficinal en Desenvolupament i Cooperació internacional”. Va 
participar també en actes com la inauguració del curs acadèmic de la 
Facultat de Dret, Economia i Turisme (curs acadèmic 2016/17), va 
apadrinar una promoció de la FEPTS (2004) en múltiples sessions del 
Programa Aules contra la Pobresa (des del curs 2013-14), les quals eren 
molt apreciades per l’estudiantat, així com en diverses activitats 
d’Educació per a la Transformació Social tant en el si de la UdL com amb 
diverses entitats de la ciutat de Lleida. 

És en reconeixement d’aquesta tasca i en agraïment pels seus 
aprenentatges que es va celebrar a la UdL l’acte d’homenatge el 15 de 
maig de 2019, organitzat conjuntament amb la Coordinadora d’ONGD i 
aMS de Lleida. Segons em consta i, en les seves pròpies paraules, d’aquell 
acte el professor Arcadi es va emportar “Paraules	entranyables,	records	
que	no	s'esborren,	projectes	compartits		i	pensaments	d'enriquiment	comú	
em	 van	 confirmar	 que	 la	 felicitat	 és	 ben	 possible	 i	 que	 la	 tenim	 ben	
propera.	Aquesta	ambivalència	de	treball	educatiu	i	compromís	social	l'he	
trobat	sobretot	amb	vosaltres	i,	quan	ja	vas	de	retirada,	sentir‐te	que	vas	
en	grup	s'aprecia	especialment” 



Posar el nom de l’Arcadi al CDOCS té un fort contingut simbòlic doncs 
entre aquestes estanteries hi han múltiples llibres, revistes i altre 
material gràfic que analitzen, expliquen i donen alternatives per 
transformar la realitat i encarar-nos cap a un món més just, més pacífic,  
més humà, i precisament aquest propòsit és un dels grans llegats del 
professor i constructor de pau Arcadi Oliveres Boadella. 


