desembre 2005 núm. 3
Consell de Govern
Primera dotació per al Parc Tecnològic
Augmenta la matriculació de primer curs
Conveni per difondre l'aranès

L'edifici CREA, guardonat amb el Bonaplata
Carles Feixa, assessor de les Nacions Unides
La biblioteca incorpora la base de dades Scopus
La UdL, al Servei de Veu per Internet

CONSELL DE GOVERN
68,5 milions d'euros per al 2006
Els membres del Consell de Govern van aprovar
el passat 16 de desembre el pressupost de 68,5
milions d'euros per a l'exercici del 2006.
Aquest pressupost significa un augment d'un
21,7% respecte al de l'any anterior, tot i que
l'augment real és només d'un 5,7%, és a dir, 3,2
milions d'euros, perquè la resta de diners són
els que el Departament d'Universitats destina a
l'execució de les obres del dipòsit de llibres de
Gardeny i de l'edifici de l'UdL-IRTA.

Les darreres places corresponen a convocatòries
de concursos per a l'estabilització: s'ha resolt la
provisió de cinc llocs de treball i s'han convocat
31 places més.

Ajuts a la mobilitat
Altrament, l'òrgan rector de la UdL també va
aprovar la convocatòria d'un programa d'ajuts
per a la promoció d'activitats de mobilitat
internacionals durant l'any 2006 –destinades a
tota la comunitat universitària– dotat amb 36.000
euros.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
Aprovades 77 noves places
Finançament insuficient
A més a més, el Consell va aprovar la
convocatòria de 77 places, 41 de PDI (personal
docent i investigador), de les quals nou són fixes,
i 36 de PAS (personal d'administració i serveis).

El rector de la UdL, Joan Viñas, va posar de
manifest que el finançament per a les universitats
catalanes és insuficient en la reunió que va

tenir lloc el passat 2 de desembre del
conseller d'Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, Carles Solà, amb els rectors
i els presidents dels consells socials de les
diferents universitats.
Els màxims representants de la comunitat
universitària van decidir estudiar quines
mesures es poden prendre per pal·liar
aquesta mancança, a la vegada que van
expressar la voluntat d'obtenir més autonomia
a l'hora de decidir en qüestions relacionades
amb l'àmbit universitari.
El Parc Científic i Tecnològic rep la
primera dotació del Ministeri d'Educació
El Ministeri d'Educació i Ciència va aprovar el
desembre passat la concessió dels primers
2.661.810 euros per al Parc Científic i Tecnològic
de Gardeny.
Aquest parc, promogut per la UdL i l'Ajuntament
de Lleida, suposa la dotació de l'R+D+I i la
creació de llocs de treball.

Augmenta la matriculació de primer
curs, però descén el nombre global de
matriculats
Durant aquest curs acadèmic, hi ha hagut un
increment de 125 alumnes en la matriculació
d'estudiantat de nou accés a causa,
principalment, de la implantació de les titulacions
de Biotecnologia, Nutrició i Arquitectura Tècnica.
Aquest increment ha fet trencar amb la tendència
dels darrers anys de caiguda en la matriculació
de nou accés. Ara bé, la matrícula global d'aquest
curs 2005-2006 és de 8.215 alumnes, la qual
cosa significa un descens de 613 alumnes
respecte a la de l'any anterior.

25 anys de servei a la UdL
La Universitat de Lleida va homenatjar els
treballadors i treballadores, personal docent i
investigador (PDI) i personal d'administració i
serveis (PAS), que han complert 25 anys de
servei a la institució.

L'acte va consistir en una recepció del rector i
d'altres membres de l'Equip de Govern, i el
president del Consell Social, que van lliurar un
obsequi commemoratiu i personalitzat a cadacun
dels assistents durant la degustació d'un sopar
fred.

Lliurament de credencials als becaris
El rector de la UdL, Joan Viñas, i el vicerector
d'Estudiantat, Xavier Gómez, van lliurar les
credencials als 97 becaris i becàries de
col·laboració de la Universitat.
Viñas va destacar que, a més de la formació
estrictament acadèmica, aquesta és una bona
experiència formativa. De fet, en la convocatòria
d'enguany, es van rebre més de mil sol·licituds.

La UdL participa en un projecte sobre
inserció laboral d'estudiants universitaris
La Universitat de Lleida participarà en un projecte
sobre inserció laboral d'estudiants universitaris
de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat
i Acreditació (ANECA). A més d'aportar
informació, formarà part d'un dels grups de treball
d'aquest estudi, per la qual cosa rebrà una
dotació de 6.570 euros.
En aquest sentit, l'Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha
publicat aquest desembre el darrer informe de
resultats de l'avaluació duta a terme en les
diferents universitats públiques catalanes, i ha
destacat la necessitat de planificar, avaluar i
innovar en els processos d'inserció laboral del
món universitari.

Conveni per difondre l'aranès
La Universitat de Lleida i el grup Segre van
signar el passat 12 de desembre un conveni de
col·laboració per impulsar l'ús de l'aranès com
a llengua escrita.
Segons l'acord, una persona vinculada amb la
Càtedra d'Estudis Occitans del Departament de
Filologia Catalana i Comunicació col·laborarà
amb l'equip de redacció d'Aran ath dia, la nova
revista setmanal en llengua aranesa que Segre
comencarà a publicar aquest 2006.

L'edifici CREA, guardonat amb el premi
Bonaplata en l'apartat de Nova Realització
Industrial
L'edifici del Centre de Recerca d'Enginyeria
Aplicada (CREA), obra de Josep Benedito i Maite
de Pablo–arquitectes principals–, Iolanda
Martínez –arquitecta col·laboradora– i Joan Olivar
–aparellador–, ha estat guardonat amb el premi
Bonaplata en l'apartat de Nova Realització
Industrial que atorga l'Associació del Museu de
la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial
de Catalunya.
Els arquitectes, que van recollir el guardó a
Barcelona, van lliurar la placa commemorativa
i el diploma acreditatiu al rector de la UdL, Joan
Viñas, el passat 22 de desembre.

La UdL coordina un projecte
internacional de transferència de
tecnologia i coneixement
Dues tècniques de l'Oficina de suport a la R+D+I,
Anna Aguilà i Belén de Pablo, han realitzat una
estada d'una setmana a Bòsnia i Hercegovina
per impartir seminaris a les universitats principals
del país sobre el marc legal per a la transferència
de tecnologia a les universitats espanyoles i
sobre l'organització operativa d'una oficina de
transferència de tecnologia.
El projecte, anomenat ETT-Food, s'emmarca
dins un projecte Tempus, finançat per la Unió
Europea, que gestiona el Centre de Coperació
Internacional de la Universitat de Lleida, i pretén
crear estructures que fomentin la formació al
llarg de la vida a Bòsnia i Hercegovina.

La Marató recapta 300.000 euros
El saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida
va acollir el 18 de desembre passat la catorzena
Marató de TV3 a la província de Lleida, en el
decurs de la qual es va aconseguir recaptar més
de 300.000 euros.
Entre els 450 voluntaris de l'edició d'enguany
s'hi trobaven Joan Viñas, rector de la UdL, i
Josep M. Pujol, president del Consell Social.

BREUS
L'Espai de Disc, nou servei de xarxa
L'Àrea de Sistemes d'Informació (ASIC) ha posat
en funcionament un nou servei de xarxa que
permetrà accedir a l'espai de disc personal –la
unitat H– via web i des de qualsevol lloc extern
de la UdL.
Més informació:
http://disc.udl.es

Viñas, president de l'ACUP
El rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas,
va intervenir per primera vegada com a president
de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques
(ACUP) el passat 1 de desembre amb motiu de
la presentació del Llibre blanc de la funció pública.
En aquesta ocasió, Viñas va defensar el traspàs
a Catalunya de les competències en matèria de
funció pública.

Carles Feixa, nomenat assessor de les
Nacions Unides
Carles Feixa, professor d'Antropologia Social de
la Universitat de Lleida, ha estat nomenat
assessor de les Nacions Unides per a la
realització d'un sistema d'indicadors de
desenvolupament en joventut.
Una de les primeres activitats en aquest càrrec
ha estat la participació en la trobada col·loqui
d'aquest grup d'experts a la seu de les Nacions
Unides de Nova York els passats 12, 13 i 14 de
desembre.

La biblioteca amplia l'oferta de serveis
amb la base de dades Scopus
El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD)
posa a disposició de la comunitat universitària
la base de dades bibliogràfica Scopus, una nova
eina de cerca d'informació disponible en fase
de prova i avaluació fins al final del 2006.
Més informació:
http://www.bib.udl.es
Secció Bases de Dades

La UdL s'incorpora al servei de Veu per
Internet a l'Anella Científica
La Universitat gaudeix, des del desembre, del
servei de Veu per Internet a l'Anella (VIA), amb
la finalitat d'aprofitar la infrastructura de l'Anella
Científica per cursar les trucades cap a Barcelona
amb un cost de trucada metropolitana. L'usuari
continua tenint un telèfon convencional i el
redireccionament de les trucades és automàtic.
Més informació:
http://www.cesca.es/comunicacions/anella.html
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