Josep M. Garrell , nou rector de la Universitat
Ramon Llull
Dv, 27/07/2012 per Catalunya Religió

(URL) El Patronat de la URL ha nomenat aquest dijous rector de la Universitat
Ramon Llull Josep M. Garrell i Guiu, doctor en enginyeria electrònica i professor
catedràtic d’informàtica de la URL. El mandat del càrrec s’iniciarà el proper 1
d’octubre. L’acte de presa de possessió tindrà lloc el proper dia 5 d’octubre, a les
12 hores, a la seu del Rectorat de la Universitat Ramon Llull.
Josep M. Garrell i Guiu succeeix Esther Giménez-Salinas i Colomer, rectora de la
URL des de setembre de 2002 fins a l’actualitat, que ha esgotat el seu mandat
d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat.
Durant el mandat d'Esther Giménez-Salinas, la URL s’ha caracteritzat per la
consolidació de la seva estructura, pel reconeixement dels agents socials i les
administracions, i per la seva plena integració en el sistema universitari, tant
català com de l’Estat espanyol.
En l’àmbit de la docència ha destacat el dinàmic procés que ha fet la URL en
l’adaptació dels plans d’estudi a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES). En
l’àmbit de la recerca s’han dut a terme importants esforços en la vertebració de
l’activitat investigadora i en la seva projecció internacional, especialment a través
de la participació en projectes competitius. En l’àmbit de la internacionalització
s’ha treballat intensivament en programes de mobilitat, cooperació i s’han signat
convenis amb universitats d’arreu del món. Finalment, en l’àmbit institucional,
s’ha potenciat la participació en organismes i xarxes de caire estatal i
internacional com la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE) o en l’European Universisity Association (EUA).
Durant aquest període, la URL ha obtingut diversos reconeixements
internacionals, entre els quals destaquen l’informe del Programa d’Avaluació
Institucional de l’EUA (2007), i l’obtenció de la qualificació de Campus
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d’Excel·lència Internacional (CEI) (2011) del projecte Aristos Campus Mundus
2015, promogut conjuntament amb les universitats de Deusto i Comillas i les
universitats nord-americanes de Georgetown, Boston College i Fordham.
Josep M. Garrell i Guiu
Nascut a l’Espluga de Francolí (1969) Josep M. Garrell és enginyer informàtic per
la Universitat Politècnica de Catalunya (1992) i doctor enginyer en electrònica per
la URL (1995) amb una tesi doctoral emmarcada en el context de l’arquitectura
dels computadors, de la microelectrònica i les tècniques d’aprenentatge automàtic.
Aquest camp de recerca requeria d’un maquinari inexistent encara a l’Estat
espanyol, cosa que el va portar a sol·licitar i guanyar una beca de supercomputació
de la Fundació Catalana per a la Recerca per fer ús del Centre de
Supercomputació de la Carnegie Mellon University a Pittsburgh (EUA) i fer-hi una
estada durant l’any 1994.
A partir de l’any 1992 s’incorpora progressivament a La Salle de la URL on a nivell
docent va tenir un destacat paper en els inicis dels estudis d’informàtica,
col·laborant activament amb l’equip que va dissenyar i posar en marxa el primer
pla d’estudis d’informàtica.
A nivell de recerca va ser cofundador del Grup de Recerca en Sistemes
Intel·ligents, desenvolupant l’activitat de recerca en l’àmbit de la intel·ligència
artificial, l’aprenentatge automàtic i la computació evolutiva (algoritmes genètics,
vida artificial,...). En aquest període va dirigir el grup de recerca així com projectes
de recerca en l’àmbit públic i privat. També és autor de nombroses publicacions
científiques en revistes i congressos d’àmbit internacional.
També va desenvolupar tasques de gestió destacant la de coordinació de recerca
de la Institució.
A partir de 1998 assumeix diverses responsabilitats al Rectorat de la URL:
Secretari de la Comissió de Recerca (1998-2002); delegat del Rector per les TIC
(2000-2002); va ser nomenat vicerector de Recerca (2002-2010); Secretari general
(2006-2012) i vicerector de Política Universitària (2010-2012).
En aquests anys al Rectorat la seva tasca s’ha centrat molt especialment en l’àmbit
de la recerca a la URL , vertebrant la seva estructura i impulsant-ne el seu
creixement i la seva internacionalització. Ha estat impulsor de la política de
recerca de la URL, creant l’Oficina de Recerca, promovent que la Universitat
participés en les convocatòries competitives. En els darrers anys ha dut a terme la
direcció estratègica del projecte Aristos Campus Mundus 2015, reconegut com a
Campus d’Excel·lència Internacional (CEI)
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