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CAMPUS D’IGUALADA UdL 

 

Amb data 1 de setembre, la Universitat de Lleida 

gestionarà un nou campus universitari: el Campus 

d’Igualada.  

 

Antecedents: 

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada i la 

Universitat Politècnica van constituir el Consorci Escola 

Tècnica d’Igualada (CETI) creant així un centre adscrit de 

la UPC. Sota aquesta estructura, s’impartien estudis 

universitaris en enginyeria química, en enginyeria de 

l’organització industrial i en enginyeria del cuir. 

 

Al setembre de 2015, la UdL va començar a impartir el 

Grau en Infermeria a Igualada, a les instal·lacions del 

CETI. L’any següent, al setembre de 2016, es va implantar 

el Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en 

Fisioteràpia. 

 

A partir d’aquí es va elaborar un Pla estratègic del Campus 

Universitari d’Igualada-UdL que va ser presentat a l’abril 

de 2017, i que va culminar amb la signatura el 8 de maig 

de 2017 d’un protocol entre la Secretaria d’Universitats i 

Recerca (SUR), l’Ajuntament d’Igualada, la UdL i el CETI, 

per a la transformació del CETI i la creació del Campus 

UdL. En aquest document s’establia un termini de 4 anys 

per anar fent el procés d’extinció del CETI i la integració 

total en la UdL. 

Ara bé, al setembre de 2017, ja es va arribar a la conclusió 

que aquest procés s’havia d’accelerar i que a l’1 de 

setembre de 2018 s’havia de fer realitat.  

 

Actuacions: 

Des d’aquell moment fins ara s’ha analitzat la situació del 

personal, de les infraestructures, de l’economia, del 

funcionament del Campus i la seva possible integració a la 

UdL. 

Tot això es concreta en un projecte estratègic que té el 

suport i l’impuls de la Secretaria d’Universitats i Recerca i 

l’Ajuntament d’Igualada, i que enforteix clarament a la UdL. 

 

El projecte es concreta en què el CETI es dissol el dia 1 de 

setembre de 2018 i tots els seus actius i passius es 

cedeixen a la Universitat de Lleida.  

 

Docència: 

Pel que fa a la docència, s’integren a la UdL els estudis 

que realitzava el Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada 

(CETI), com a centre adscrit a la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC). Això comporta que 86 estudiants passen 

a la UdL. Així mateix, 33 estudiants del CETI, que volen 

acabar els seus estudis com a UPC, continuaran les 

classes en el Campus d’Igualada de la UdL, gràcies a un 

acord de mobilitat que s’ha signat entre ambdues 

universitats (UPC i UdL). Cal destacar que solament 6 

estudiants del CETI han decidit deixar el Campus 

d’Igualada i matricular-se en altres estudis de la UPC. 

 

Les titulacions universitàries que aquest proper curs 

2018/19 s’impartiran al campus d’Igualada són les 

següents: 

 

Enginyeria 

- Grau en Enginyeria en Organització Industrial i 

Logística. 

- Grau en Enginyeria Química. 

- Grau en Tècniques d’Interacció Digital i 

Computació. 

- Màster Universitari en Enginyeria del Cuir. 

 

Ciències de la Salut 

- Grau en Infermeria 

- Doble Grau en Nutrició Humana i Dietètica i en 

Fisioteràpia. 
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Recerca i transferència: 

En l’àmbit de la recerca i transferència, el grup de recerca 

“A3 Leather Innovation Center”, reconegut com a grup 

consolidat de la Generalitat de Catalunya, s’integra a la 

UdL. Aquest grup presta serveis a tota la cadena de valor 

del sector de la pell i del tèxtil per incorporar articles de cuir 

i tèxtils innovadors al mercat, i intenta millorar la 

competitivitat de les empreses d’aquests sectors.  

 

Personal: 

Pel que fa al personal, el dia 1 de setembre de 2018 

s’incorporen a la UdL 14 professors del CETI i 7 professors 

de la UPC, que passaran a formar part dels departaments 

de la UdL de la seva especialitat. Quan al personal 

d’administració i serveis, s’incorporen tots els 

treballadors/es del CETI, que corresponen a 12 persones 

de serveis generals i a 10 persones del grup A3 Leather 

Innovation Center. Aquesta integració es realitza fruit dels 

acords signats amb tots els empleats, els seus 

representants sindicals en les administracions d’origen i els 

representants sindicals de la UdL. A més la Universitat de 

Lleida ha negociat amb la Generalitat la creació de nous 

llocs de treball per cobrir les necessitats organitzatives del 

Campus i de les noves titulacions que la UdL implanta en 

el Campus. 

 

El Consell de Govern de la UdL, en la seva sessió de 24 de 

juliol de 2018, i el Consell Social en sessió del 26 de juliol, 

van aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball 

del Personal d’Administració i Serveis de la UdL, per a la 

incorporació dels llocs de treball del Campus d’Igualada. 

 

Patrimoni: 

La cessió de tots els actius i passius a la Universitat de 

Lleida comporta la cessió d’un immobilitzat valorat en 6,4 

M€, i composat per un edifici de 5.836 m2 situat al Pla de la 

Massa d’Igualada, i tot el seu equipament, mobiliari i 

instal·lacions tècniques i científiques. I pel que fa al passiu, 

destacar que el CETI no té cap endeutament. 

 

Quan al finançament del Campus, els acords arribats amb 

la Generalitat impliquen que la Direcció General 

d’Universitats farà la mateixa aportació que feia al CETI, 

més el cost d’integració del personal del CETI a la UdL, 

l’increment d’estructura de funcionament del Campus, les 

noves titulacions i una aportació puntual per a la millora 

d’infraestructures del Campus. 

 

 

La UdL ha dedicat molts esforços per a fer possible 

l’assumpció d’aquest nou Campus i poder tirar endavant 

aquesta aposta estratègica pel futur de la institució. I en 

aquest sentit, cal reconèixer explícitament la implicació de 

la direcció de Facultat d’Infermeria, i de tot el seu personal 

d’administració i serveis, en la implantació de les titulacions 

de l’àmbit de la salut a Igualada des de l’any 2015. I de 

l’Escola Politècnica Superior, tant de la seva direcció com 

del PAS, en assumir les titulacions d’enginyeria, i 

implantar-ne de noves. 

 

 

 

 

 

 

 

 


