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Coneixes el candidat? 
La vida acadèmica del Jaume Puy en 9 moments: 
1.Essent estudiant de Química a la UB, va ser un dels organitzadors de la primera gran festa universitària no només
de Catalunya, sinó de tot l'Estat: el Me Río de Janeiro. Era el curs 1976/77 i s'hi van aplegar milers d'estudiants.
Després d'uns anys d'èxit, el Me Río va anar cedint pas a la seva rival i successora, la Telecogresca, fins que va
desaparèixer.

2.El primer dia de l'any 1980 va començar a la UB com a professor no numerari, la famosa figura dels PeNeNes que
tantes reivindicacions va generar en aquells temps. Uns anys més tard, després de presentar-se a diverses places, va
guanyar-ne una a l'ETSEA de Lleida (1986), llavors pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya. Així, va ser del
nucli fundador del que avui és el Departament de Química de la UdL.

3.El març de 1985 va defensar la seva tesi, intitulada Processos electròdics amb senyals de potencial dependents
del temps. Tècniques impulsionals. Un gruixut document escrit amb màquina d'escriure manual, i amb les
nombroses fórmules escrites a mà, com tocava a l'època. Havent format part dels primers grups d'assignatura que
van rebre les classes en català a la UB postfranquista, la seva tesi va ser també de les primeres en ser redactada i
defensada en català.

4.Bona part de la seva recerca s'ha ocupat de la química ambiental, estudiant la manera en què contaminants com
els metalls pesats s'incorporen a la cadena tròfica. A la primera època va dedicar temps i esforços a la dinàmica del
plom, que va perdre interès quan els governs van prohibir que a les gasolines s'emprés aquest metall com a
moderador de la combustió.

5.L'article més citat del qual n'és coautor el va publicar l'any 2005. A Dynamic Speciation Analysis and Bioavailability
of Metals in Aquatic Systems, que ha estat citat 224 vegades, es proposava una metodologia d'anàlisi per valorar la
ingesta de contaminants ambientals al medi aquàtic. En conjunt, les seves publicacions reben unes 200 cites anuals,
i com a investigador té un índex H de 27.

6.Bona part de la seva recerca l'ha fet a les darreres dècades en col·laboració amb grups de diversos països, a través
de projectes europeus. Té una estreta col·laboració amb investigadors de la universitat de Wageningen, reconeguda
mundialment en els àmbits de l'agricultura, l'alimentació i el medi ambient. Com a part d'aquest grup, properament
participarà en qualitat de docent en un curs internacional de referència que tindrà lloc a la Universitat d'Anvers. 

7.En diverses ocasions ha estat conferenciant convidat en congressos internacionals. El proper setembre s'adreçarà
al plenari de la conferència sobre Diffusive Gradients in Thin Films, que tindrà lloc a la Universitat de Recursos
Naturals i Ciències de la Vida (BOKU), de Viena.

8.La seva docència la fa sobre química general i química ambiental a diversos nivells de les titulacions que
s'imparteixen a l'ETSEA. En alguna ocasió va arribar a tenir fins a 835 estudiants matriculats a una assignatura de
primer curs de les antigues enginyeries tècniques agrícoles; per sort, avui dia els grups són de mida més raonable.

9.Finalment, i és oportú esmentar-ho ara que s'acosta la festa de l'Agrònom de Ferro a l'ETSEA, el Jaume Puy ha
sigut un fidel participant, com a cuiner de paelles, als dinars que s'organitzen en aquest dia; fins i tot, en un parell
d'ocasions, el seu grup es va endur el primer premi al concurs anual sobre la millor paella.
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Elecció de rector de la UdL 

El dimarts, 7 de maig de 2019, VOTA JAUME PUY 

Més sobre el candidat, l'equip i el programa: 
  www.jaumepuyrector.com 
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