
Amb 25 
anys de vida, 
expliquem el 
paper que com 
a representants 
de la societat 
ha tingut el 
Consell en la 
millora d’una 
universitat 
pública 

El Consell Social no és prou cone-
gut tot i la seva rellevància com a 
representant de la societat dins 
la Universitat de Lleida. Un llibre 
editat amb motiu del 25è aniver-
sari del Consell és un homenatge 
a les persones i institucions que 
han contribuït al seu desenvolu-
pament. Ofereix una interessant 
visió del paper que ha tingut i 
té en la construcció d’una millor 
universitat pública a les Terres de 
Lleida.  

El  llibre que es presentarà 
en els propers dies recull un 
material que es va començar 
a produir ara fa més de dotze 
anys. L’any 2007 en Josep Maria 
Pujol, aleshores President del 
Consell Social de la UdL, va en-
carregar a la periodista Marcel·
la Andreu un seguit d’entrevis-
tes a personatges importants 
en la trajectòria de la nostra 
institució. Aquest inici va fer 
possible que avui incorporant 
noves entrevistes comptem 
amb la visió dels presidents de 
la Generalitat, així com als pre-
sidents del Consell Social i als 
Rectors de la Universitat dels 
darrers 25 anys. 

Les paraules dels entrevis-
tats són un reflex dels diferents 
moments que vivia el país i la 
vida universitària. Repassant 
els seus punt de vista desco-
brirem un denominador comú: 
una visió política i institucional 
compromesa amb el progrés 
de la universitat pública catala-
na. En aquest progrés el Consell 
Social ha estat un actor clau. 

Moltes vegades es defineix 
el Consell Social com un “pont 
entre la societat i la universi-
tat”. Tot i que aquesta imatge 
és força adient, donat que el 
pont és símbol d’unió i d’ente-
niment, la descripció pot anar 
més enllà. 

La lectura del llibre ens re-
velarà que el Consell és tam-
bé una bastida sobre la que es 
construeix el diàleg entre uni-
versitat i societat i que treballa 
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Un nou llibre ret homenatge al Consell 
Social de la Universitat de Lleida

activament en la millora de la 
vida universitària. Ho fa a tra-
vés de competències atorgades 
per Llei en la gestió econòmi-
ca i patrimonial, en l’aprovació 
dels pressupostos i col·laborant 
amb l’equip del Rector en la 
definició de les línies estratègi-
ques. 

En la publicació es recullen 
els noms de tots els membres 
que han integrat els Consell du-
rant aquest 25 anys, incloent 
els secretaris que han estat en 
el dia a dia perquè tot funcio-
nés, Virgilio Aranda, Celia Per-
pinyà i Conxita Villar. L’objectiu  
és recordar totes les persones 
que amb el seu esforç i compro-
mís han fet possible que la UdL 
ocupi avui un lloc de prestigi.  
Són persones que provenen de 

sectors socials i professionals 
diversos i representen els dife-
rents interessos de la societat 
i de la comunitat universitària. 

Veurem que en la compo-
sició del Consell, a més del 
President i el Rector, hi ha re-
presentants de les organitzaci-
ons sindicals i empresarials, de 
l’àmbit local, dels estudiants, 
dels antics alumnes, dels do-
cents i investigadors i del per-
sonal d’administració i servei, 
i també un Consell executiu i 
membres elegits pel Parlament 
de Catalunya. 

El llibre inclou un capítol 
amb un resum de la història de 
la Universitat de Lleida des de 
la primera fundació l’any 1300. 
Una història amb daltabaixos i 
èxits, que ens deixa constància 

del compromís i l’empeny dels 
lleidatans amb les seves institu-
cions. Convé recordar que avui 
la Universitat de Lleida és la pri-
mera universitat del país en li-
deratge d’excel·lència en recer-
ca agrícola, la segona institució 
científica més influent del món 
pel que fa a ciència i tecnologia 
dels aliments i una de les tres 
primeres universitats públiques 
espanyoles en qualitat docent i 
líder en pràctiques en empre-
ses, segons la Fundació CYD 
(Conocimiento y Desarrollo). 

Només algunes dades que 
posen de manifest el bon estat 
de salut de la UdL: comptem 
amb 7 facultats i 5 Campus, 
entre Lleida i Igualada, més de 
30 graus i 13 dobles titulaci-
ons, 36 màsters universitaris, 
12 programes de doctorats. Les 
nostres aules acullen més de 
11.000 estudiants i 1.100 pro-
fessors i investigadors. Gràcies 

a aquest llibre podem gaudir 
d’una mirada al camí fet i cons-
tatar la contribució decisiva del 
Consell Social a aquesta trajec-
tòria de progrés. Un progrés 
basat en acostar el coneixe-
ment als ciutadans i perseguir 
l’excel·lència amb l’objectiu 
d’aconseguir una millor univer-
sitat pública catalana per a les 
Terres de Lleida.


