DISCURS PRESA DE POSSESSIÓ DE JAUME PUY
COM A RECTOR DE LA UdL

Dimecres 22 de maig de 2019
Honorable Consellera d’Empresa i Coneixement, Sra Àngels Chacón, Rector
Roberto Fernández, President del Consell Social, Sr Delfí Robinat, Secretària
General, Teresa Areces i futura Secretària General, M.Dolors Toldrà, Rector Joan
Viñas, Rector Jaume Porta, Rectors i Vicerectors del Campus Iberus, Rectors d’altres
universitats, Alcalde de Lleida, Alcalde d’Igualada i altres Autoritats locals
Companyes i companys, senyores i senyors
M’alegra especialment veure la sala plena amb cares conegudes, de dins i fora de la
universitat, i poder dirigir-vos unes paraules. Avui, estem davant d’un doble
esdeveniment: per una banda ens acomiadem del rector Roberto Fernández, després
de 8 anys de mandat, i per altra, encetem una nova etapa de quatre anys, amb un
equip que tinc l’honor d’encapçalar. Com totes les coses noves, m’il·lusiona viure
aquesta etapa amb el protagonisme que li correspon al rector, però voldria que
aquesta il·lusió fos també vostra amb el protagonisme que us correspon.
Tenim una bona universitat dins el sistema universitari català i espanyol. Des de la
seva refundació l’any 1991, la UdL ha crescut en espais i equipaments, i ha estat
reconeguda per la seva qualitat, bona oferta docent i recerca, gràcies a les quals
estem assolint posicions destacades en els rànquings. Hem incrementat el nombre
d’estudiants, superant el llindar dels 11.000. També oferim més titulacions, entre les
que vull destacar la de Veterinària i Ciència i Producció Animal, per l’esforç que ha
comportat la seva posada en marxa en els darrers anys. I fins i tot hem augmentat el
nombre de campus, entre els que mereix un esment especial, per la seva importància
i novetat a la UdL, el campus d’Igualada.
Vosaltres heu fet aquesta universitat. Vosaltres en sou els protagonistes. Personal
acadèmic, personal d'administració i serveis i estudiants, amb el treball del dia a dia;
equips rectorals, Dr Porta, Dr Viñas, Dr Fernández, per l’esforç que li heu dedicat
liderant la refundació fins portar la UdL al que és avui. Però també n’és protagonista
la societat civil i les seves institucions, molt ben representades en aquesta sala, que

són les que l’han finançat, l’han recolzat i, han cregut en el seu projecte. Aquesta és
la universitat que heu volgut per als vostres fills i per aquestes terres.
Aquests èxits no volen dir que ho tinguem tot fet. Necessitem fer un pas ferm
endavant.
Vivim temps d’incertesa pels ràpids canvis que afecten la societat actual, amb
desigualtats socials creixents i forts corrents migratoris; canvis en els sistemes de
valors que han erigit la competitivitat com a paradigma de qualitat; canvis en el
mercat de treball i en la valoració dels nostres titulats; canvis profunds en la manera
de relacionar-nos, amb un protagonisme creixent de les tecnologies digitals, i amb
grans i ràpids fluxos d’informació.
Davant d'aquests reptes, la societat està apostant pel coneixement com a motor per
millorar les condicions de vida i construir una economia sostenible i integradora.
Com a exemple vull fer avinent com Europa ha repensat els destí dels fons
estructurals i de cohesió, i requereix ara que els fons s’utilitzin per a estratègies
d'especialització intel·ligent, de manera que serveixin per dinamitzar els territoris,
generin creixement sostenible i més i millors llocs de treball, tot demanant a les
universitats que juguin un paper rellevant en aquesta estratègia.
Així, doncs, si la tasca original de la universitat era la docència i la formació de
titulats, se’ns demana ara excel·lir en recerca i s’hi afegeix la transferència, la
innovació i el lideratge social. Ens demanen que siguem el motor del
desenvolupament tecnològic de la comunitat, i de fet, les universitats més
dinàmiques del món són avui, a més de centres formadors, centres de recerca i
desenvolupament profundament imbricats en el seu entorn. Aquesta demanda, però,
no ha estat acompanyada, fins ara, dels necessaris canvis en les estructures, eines i
recursos que calen i, en part, d’aquesta mancança, en som també responsables.
Certament, per a satisfer aquestes importants demandes que ens reclama la societat
es necessiten uns recursos i un finançament que, paradoxalment, han patit importants
retallades dels governs en els darrers anys. Ara bé, per part nostra, cal afrontar
aquesta situació amb noves planificacions, amb nous objectius i noves formes de fer.
Apostem per consolidar la qualitat de la docència com a objectiu general en els
propers anys, disposant d’una plantilla qualificada i estable i d’unes infraestructures
de qualitat, aprofitant l’impuls tecnològic que vivim per fer evolucionar els mètodes
d’ensenyament i aprenentatge, impulsant una certa flexibilitat en la formació dels
itineraris educatius i completant els coneixements, peça bàsica en la formació, amb
les no menys importants habilitats que la societat requereix als titulats.
Volem que la Universitat de Lleida sigui engrescadora per a l’estudiantat per la
qualitat de la seva docència, sens dubte, però també per la vida universitària entesa
com generadora de cultura i d’esperit crític, defensora d’una societat tolerant,
integradora, responsable i solidària, implicada en l’anàlisi objectiva dels problemes
socials i les seves alternatives, i transformadora de la societat. Volem que els joves

vulguin venir a la UdL a viure una etapa tan especial, per l’aventura que és la vida,
com és l’enfocada a la seva formació. Que, igualment, els professionals vinguin a
completar la formació que requereixen, amb els cursos de formació continuada. Que
els joves d’esperit, però grans d’edat, participin en els títols sènior o en les aules
d’extensió universitària, o que, simplement, els que de qualsevol part del món tenen
interès per la ciència, la tecnologia o les humanitats es connectin amb la UdL a través
dels cursos virtuals.
Tanmateix, si tan important és la societat del coneixement, hem d’assegurar-nos que
ningú en quedi fora pels condicionaments econòmics, sinó que el mèrit i l’esforç
personal siguin les úniques claus que obren la porta de la universitat. Defensem,
doncs, una revisió i reducció de les taxes acadèmiques, especialment dels màsters,
per a assegurar que els principis de mèrit siguin els que donin accés a l’educació
superior.
Però també hem de fer un pas endavant en recerca. En especial, hem de voler tenir
més presència en els grans projectes internacionals i ens hem d’implicar més amb un
territori que no té fronteres, i amb les seves empreses i institucions, per fer arribar el
nou coneixement als sistemes productius, millorant el retorn a la societat que finança
la nostra recerca. No és fàcil, en aquests temps, la recerca del professorat
universitari. Pateix un cert desavantatge competitiu respecte al personal que es
dedica únicament a tasques de recerca i a Lleida s’hi afegeix una limitació en el
finançament que no ha permès als nostres centres disposar dels recursos que
requerien. Hem de trobar, en col·laboració amb els responsables de la Conselleria i
de l’Estat, els camins per tal que aquest repte sigui una oportunitat que possibiliti
l’èxit. La col·laboració entre els diferents agents és la clau i la que ens farà forts.
Internament, hem de fer una gestió més proactiva per tal de facilitar la participació
en les convocatòries, i hem de potenciar la captació de talent, ampliant el programa
predoctoral i promovent un programa postdoctoral de nivell, que a la vegada ens ha
d’ajudar en el rejoveniment de la plantilla i en la captació de projectes. En resum,
hem de fer també de la UdL una universitat atractiva per tal que el personal qualificat
vulgui fer la seva carrera acadèmica a la UdL, ja que entenem que les persones són el
principal valor de la universitat.
Tot això ho hem de dur a terme amb transparència, eficàcia i responsabilitat, per fernos mereixedors del suport social que les transformacions que hem d’emprendre
necessiten. I, per això, volem una universitat compromesa socialment. La UdL ha de
ser líder en la societat en la defensa de la igualtat entre dones i homes, la cohesió
social, la tolerància zero a qualsevol tipus de discriminació, i el respecte pel medi
ambient.
Estic convençut que només tindrem èxit si ens guanyem la col·laboració de tots. Per
això, vull agrair, a les persones que m’acompanyen en l’equip, la seva generositat per
decidir treballar en aquest nou projecte per a la UdL, i a tota la comunitat
universitària pel suport que hem rebut en les passades eleccions. Hem de mantenir
aquest suport, i, si és possible, fer-lo encara més gran. Això passa per reconèixer la

feina ben feta i escoltar els vostres suggeriments. Cal que entenguem els altres, que
hi empatitzem, i que a tothom fem sentir la UdL com a seva. Aquest ha estat el
nostre lema de campanya, “Fes teva la UdL”. Sentir el recolzament del rectorat en la
resolució dels reptes que totes i tots tenim plantejats, ens ha de donar la força i la
unitat que necessitem per transformar-los en oportunitats.
Però, avui, toca també demanar el suport de la societat, amb les institucions al
capdavant, per fer-nos costat en aquest projecte que, a la fi, ens ha de permetre
oferir-li aquest bé (el coneixement, la formació i la recerca), i fer de Lleida una ciutat
i un territori que progressa de manera intel·ligent. Invertir en la UdL és, sens dubte,
millorar el futur de tothom.
Reitero el meu compromís i el de l'equip per construir, des del consens i la
complicitat amb tota la comunitat, el futur de la UdL. Un futur que té com a objectiu
fonamental comptar amb una universitat dinàmica, compromesa i oberta al canvi,
amb un rectorat a prop de tots.
La UdL serà forta si tots anem junts, si tots ens sentim UdL.
Moltes gràcies.

