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El Consell de Govern aprova el Pla Estratègic
El DURSI concedeix els màsters demanats
Rebuda a la junta del Col·legi de Periodistes
Yuguero, president dels estudiants de Medicina

CONSELL DE GOVERN
Aprovat el Pla Estratègic
El Consell de Govern va aprovar, el passat 10
de gener, el Pla Estratègic de la UdL, que descriu
els eixos fonamentals per facilitar el canvi de
model universitari que ha de dur la UdL a la
consolidació com a universitat del segle XXI.
El Pla observa com a directrius principals potenciar i concentrar a la Universitat de Lleida els
estudis agroalimentaris, i donar cobertura a les
necessitats de formació universitària de tot el
territori.

Més de 1.400 alumnes visiten la UdL
Belinchón guanya el IX Concurs de Cartells
Ximo Company, membre de l'Agència de Qualitat
Trobada amb... Joan Viñas

i potenciar aquest aspecte tant des de la perspectiva econòmica i turística, com de la
investigació geològica i l’estudi del terreny",
segons en detallen els estatuts.

Mobilitat i infraestructures
Finalment, el Consell va autoritzar la signatura
d'un conveni de mobilitat de professorat amb
l'Institut Nacional Politècnic de Tolosa, i va aprovar
la realització de la quarta fase, corresponent als
acabaments interiors, de l'edifici de Ciències de
l'Educació, per a la finalització del qual només
faltarà l'apartat d'instal·lacions.

CLAUSTRE
Consorci Geocampus
Ratificació del Pla Estratègic
Altrament, el Consell va aprovar també que la
UdL formi part del consorci GeoCampus Catalunya, que té com a objecte "aglutinar totes les
activitats lligades a la riquesa geològica de la
comarca del Pallars Jussà i comarques properes,

El passat 14 de febrer, el Claustre va ratificar el
el Pla Estratègic de la UdL en una votació a mà
alçada, amb el resultat de 78 vots a favor, cap
en contra i 30 en blanc.

El rector de la UdL, Joan Viñas, va manifestar
la seva satisfacció per tot el que significa: “és
una aposta ferma de futur, que implica totes les
àrees de coneixement i que ens ha de portar a
ser el centre acadèmic en temes agroalimentaris
de l'euroregió, tal com ja va manifestar en el seu
moment el mateix president de la Generalitat,
Pasqual Maragall, i el conseller d'Universitats,
Carles Solà".

Negativa a la contractació de
professorat amb finançament extern
D'altra banda, el Claustre no va ratificar la normativa de contractació de personal acadèmic
amb finançament extern en una votació a mà
alçada, amb el resultat de 39 vots a favor, 46 en
contra i 20 en blanc, perquè la va considerar
privatitzadora.
En aquest sentit, segons Viñas, "s'ha refermat
com a universitat pública, amb finançament
fonamentalment públic, al servei dels interessos
comuns, tenint com a complementari els convenis
amb empreses com a model de finançament
adicional, la qual cosa preveu el Pla Estratègic”.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
El DURSI aprova els 9 màsters
demanats per la UdL
La UdL ha estat l’única de les universitats catalanes que ha aconseguit l’aprovació de tots els
màsters proposats al Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI), i a
més obté el reconeixement de la Conselleria
com a referent agroalimentari de Catalunya.
En la reunió amb els rectors de les diferents
universitats catalanes el passat 9 de febrer a
Barcelona, el conseller d’Universitats, Carles
Solà, va informar que el nombre total de màsters
aprovats és de 153, dels més de 200 que inicialment es demanaven.
El rector de la Universitat de Lleida va destacar
que “aquests resultats confirmen la importància
dels estudis agroalimentaris a la UdL, ja que,
dels nou màsters, cinc hi tenen relació".

A més, ha manifestat la seva satisfacció davant
la defensa del conseller d’Universitats, perquè
la UdL sigui la universitat de referència a Catalunya en agroalimentació i ha expressat la
importància del fet que, “amb els màsters que
s’han aprovat, també queden cobertes altres
àrees de coneixement”.
Altrament, la vicerectora de Docència, Isabel del
Arco, ha explicat que “la UdL coordina sis dels
màsters aprovats i participa en tres més: dos de
l’àmbit de l’educació, que coordinen la Universitat
Rovira Virgili i la Universitat de Barcelona, respectivament, i un de l’àmbit tècnic que coordina
la Universitat Politècnica de Catalunya”.

Rebuda a la nova junta del Col·legi de
Periodistes
Joan Viñas i Josep M. Pujol, president del Consell
Social de la UdL, van rebre el passat 21 de febrer
els membres de la nova junta del Col·legi de
Periodistes de Lleida.
Durant la trobada, els representants de la Universitat de Lleida i del Col·legi de Periodistes
van intercanviar punts de vista diversos, entre
altres, el fet d’implicar aquest col·lectiu professional en la difusió i projecció de la UdL entre la
societat lleidatana.
Altrament, els membres del Col·legi van manifestar el desig d’organitzar unes jornades sobre
comunicació per al proper curs en col·laboració
amb la Universitat de Lleida, així com la possibilitat d’organitzar cursos de formació continuada
per als seus membres.

Col·laboració entre la UdL, la Paeria i
l’Escola de Policia de Catalunya en matèria
de formació
El rector de la UdL, Joan Viñas, la consellera
d’Interior i presidenta de l’Escola de Policia de
Catalunya, Montserrat Tura, i l'alcalde de Lleida,
Àngel Ros, van signar el passat 9 de febrer un
conveni marc de col·laboració per a la formació
dels cossos de seguretat.
Les tres institucions es comprometen a intercanviar informació i a promoure la participació del
seu personal en les activitats formatives
d’investigació, publicacions i altres temes d’interès
comú. El compromís també observa facilitar la
col·laboració dels treballadors de la Paeria i de
la UdL en programes formatius de l’Escola de
Policia de Catalunya amb les condicions que es
concretin per a cada cas mitjançant convenis
específics.
El conveni, de vigència indefinida, recull, a més,
aspectes com el foment de la recerca i l’intercanvi
d’experiències sobre tots aquells temes que
puguin beneficiar les institucions signants. Un
altre compromís és proporcionar les instal·lacions
i especialment les aules de les tres institucions
per realitzar les activitats. A més, es promouran
iniciatives conjuntes per al desenvolupament de
la investigació en matèria criminològica.

Oriol Yuguero, president dels
estudiants de Medicina de Catalunya
Els estudiants de Medicina catalans van escollir
el passat 22 de febrer Oriol Yuguero, estudiant
de quart d'aquesta especialitat de la UdL, presi-

dent del nou Consell d'Estudiants de Medicina
de Catalunya (CEMCAT).
Els representants dels estudiants van aprovar
per unanimitat els estatuts del CEMCAT i van
escollir, amb el 100% de vots a favor, Oriol
Yugero com a president del Consell.
Yuguero, que s'ha mostrat satisfet pels resultats
de l'elecció, ha destacat que "començarem a
treballar a partir de demà mateix" i ha manifestat
que "la trobada de la delegació dels estudiants
amb el rector ha estat molt fructífera".
Joan Viñas, en qualitat de rector de la UdL i de
president de l'Associació Catalana d'Universitats
Públiques (ACUP), ha rebut aquest migdia els
representants dels estudiants de Medicina de
Catalunya, als quals ha transmès la importància
d'organitzacions com la que avui s'ha constituït
a Lleida.

La CRUE aprova els textos definitius
de modificació de la LOU
L'Assemblea General de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va
aprovar els textos definitius de la modificació de
la Llei orgànica d’universitats (LOU) que aquest
òrgan proposa.
L’esborrany –que el president de la CRUE, Juan
Vázquez, va presentar a la ministra d’Educació
i Ciència, María Jesús San Segundo– recull
"modificacions parcials de la LOU per una simple
qüestió de possibilitats reals d’aprovació”, va
manifestar el rector de la UdL. En aquest sentit,
els documents facilitats a San Segundo plantegen
canvis que afecten quatre grans àmbits: la

investigació, les relacions amb l’empresa i els
afers econòmics; l’organització i el govern universitaris; el professorat, i l’estudiantat.

més feina i, per tant, més temps per poder-les
activar”, ha afirmat Fernández.

Més de 1.400 alumnes visiten la UdL
Pel que fa a la investigació, el rector de la UdL
assegura que s’ha buscat una major implicació
de la universitat en el desenvolupament del
territori: “la universitat s’implicarà més amb la
societat, amb el desenvolupament del país, i en
aquesta implicació hi té un paper molt rellevant
la recerca i la transferència de coneixements,
perquè, tal com s’inclou en una de les modificacions a la llei, s’ha de mirar per la millora de la
qualitat de vida dels ciutadans, el progrés
econòmic, i el desenvolupament equitatiu i sostenible”.
Altrament, amb relació a l’estudiantat, “es promou
que el Consell de Coordinació Universitària vetlli
per una orientació adequada en la transició cap
als ensenyaments superiors i que els estudiants
tinguin un estatut que en garanteixi la participació
en els òrgans col·legiats de la universitat”.

El domini udl.cat ja és una realitat
El domini udl.cat ja és una realitat des del 21 de
febrer, la qual cosa significa que llocs com
www.udl.cat són accessibles amb aquest nou
domini en substitució de l’anterior “.es”.
Segons el vicerector d’Infraestructures, César
Fernández, aquesta accessibilitat estarà compartida de moment amb la denominació www.udl.es
i “la resta d’adreces web s’aniran activant progressivament”.
Pel que fa a les adreces de correu, el canvi a
@udl.cat s’està preparant. Aquest canvi requerirà

Prop de 50 professors de secundària i més de
1.400 alumnes de batxillerat van participar en la
Jornada de Campus Oberts i en la de Professors
de Secundària de la Universitat de Lleida el
passat 3 de març.
Els professors van participar en col·loquis amb
els degans i responsables de les diferents unitats
i centres universitaris, mentre que els alumnes
van poder conèixer de prop els espais, les titulacions i tota mena d'informació relacionada amb
el seu futur universitari. "Hem volgut reorientar
aquestes jornades perquè fossin molt més properes i permetessin la participació activa de tots
els assistents", ha explicat Xavier Gómez, vicerector d'Estudiantat.
El Servei d'Extensió Universitària, organitzador
d'aquestes jornades, també té previst participar
en diferents salons i fires de l'ensenyament de
Catalunya i d'Espanya.

La UdL acull les proves de l'Olimpíada
Internacional de la Física
La UdL va acollir el passat 3 de febrer les proves
de l'Olimpíada Internacional de Física destinada
a estudiants de secundària que organitza la
Societat Catalana de Física.
En les proves, realitzades a l'Escola Politècnica
Superior de la Universitat, van participar un total
de 81 estudiants de secundària (12 de Lleida,
55 de Barcelona, 12 de Girona i 2 de Tarragona).

PREMIS I MENCIONS
Carol Mancho guanya el I Concurs de
disseny de la carpeta de la UdL
Carol Mancho Lagunas, estudiant de l'Escola
Politècnica Superior i tècnica de l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicació de la Universitat
de Lleida, ha estat la guanyadora del I Concurs
d’Idees per al Disseny de la Carpeta de la UdL
per al curs acadèmic 2006-2007 amb la proposta
titulada “...I després de classe, fem un cafè”.

Florià
Belinchón,
guanyador del
IX Concurs de
cartells de la
Universitat
d’Estiu

L’autora ha destacat que “serà un orgull per a
mi veure la gent amb la carpeta que he dissenyat”.
El disseny consisteix en una imatge de vasos
de plàstic transparents enganxats amb clips que
evoca, segons Mancho, “la universitat, no només
com a lloc d’aprenentatge, sinó com a lloc de
vida, de vida d’estudiant, de moments de bar,
de companyonia i de cafè”.

El jurat del concurs de cartells
de la Universitat
d’Estiu va escollir l’obra I like to
play de Florià
Belinchón Majoral, d’entre les 32
que s’hi van presentar, com a
guanyadora d’aquesta novena
edició.

El rector de la UdL, Joan Viñas, i el vicerector
d’Estudiantat, Xavier Gómez, van ésser els encarregats de lliurar els premis a la guanyadora,
a qui ha correspost un ordinador portàtil, i als
finalistes, als quals es va lliurar un llapis de
memòria.

Florià Belinchón, que ensenya anglès en una
escola d’Ivars d’Urgell, va estudiar a la facultat
de Ciències de l’Educació de la UdL, on es va
especialitzar en llengua estrangera, i actualment
estudia Comunicació Audiovisual a la mateixa
universitat.

Viñas ha explicat que “per primer cop el disseny
de la carpeta passa a mans de la mateixa comunitat universitària”.

L’any 2003, va ésser el guanyador ex aequo del
premi de literatura Sant Jordi de la facultat de
Ciències de l’Educació i, el 2004, va quedar
finalista en el concurs de cartells de Carnestoltes
de l’Ajuntament de Lleida.

A aquesta primera edició del concurs s’hi han
presentat 23 propostes, de les quals han sortit
les cinc finalistes. Els dissenys han estat sotmesos durant un mes a un procés de votació
popular per escollir-ne la proposta guanyadora,
que ha obtingut el 39% dels vots emesos.

Les obres presentades en aquest IX Concurs de
cartells de la Universitat d’Estiu han estat exposades al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera.

NOMENAMENTS
Ximo Company, membre de l'Agència
de Qualitat de Catalunya
Ximo Company, catedràtic d'història de l'art modern del departament d'Història de l'Art i Història
Social de la UdL, va ésser nomenat el passat 16
de febrer membre de la comissió específica
d'Humanitats de la Comissió de Professorat
Lector i Professorat Col·laborador de l'Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU).
L'esmentada comissió té com a objectiu
l'avaluació i la certificació de la capacitació de
candidats i candidates per a la docència
universitària en la categoria de professor lector
i col·laborador.

CONVOCATÒRIES
II Concurs de Fotografia EntreCultures
Convocat per la Facultat de Ciències de
l’Educació, el concurs de fotografia EntreCultures
proposa captar els aspectes més suggerents de
la convivència i el mestissatge culturals, amb
l’objectiu de sensibilitzar i millorar el coneixement
de les relacions entre les diferents cultures que
conviuen en la nostra societat.
La participació en el concurs és oberta a tot el
professorat, personal administratiu i de serveis,
i estudiantat de la UdL.
El període de presentació de les fotografies
finalitza el dia 4 d'abril de 2006.
Més informació:
http://www.fce.udl.es/

XVIII Premi Literari Sant Jordi
La facultat de Ciències de l'Educació convoca
el XVIII Premi Literari Sant Jordi en les modalitats
de conte infantil (fins als 8 anys) i juvenil (a partir
de 9 anys), en el qual poden participar tots els
membres de la comunitat universitària de la UdL.
Podran aspirar als premis els contes escrits en

llengua catalana, originals i inèdits, no premiats
anteriorment en cap altre concurs o certamen.
El període de presentació dels treballs finalitza
el dia 4 d'abril de 2006.
Més informació:
http://www.fce.udl.es/

BREUS
Novetats a l'SBD
El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD)
ha activat la nova web, en què incorpora els
nous recursos dels quals disposa.
Les bases de dades bibliogràfiques Scopus i
Iconda, i l'Ocenet de Medicina i Salut; el paquet
de revistes SAGE i Science Online,
d'enciclopèdies GALE en l'àmbit de la ciència,
tecnologia i medicina; la col·lecció de monografies
Lecture Notes in Computer Science, o els llibres
electrònics d'Springer i Ergito-Virtual Text són
algunes de les noves publicacions que
s'afegeixen a les ja existents i que es poden consultar ara a través de la web.
D'altra banda, l'SBD ofereix sessions de formació
a mida per als seus usuaris, a les quals es pot
inscriure tothom que ho desitgi.
Més informació:
http://bib.udl.es

Servei d'assessorament informàtic i
virtual per al professorat de Lletres

sell de l'Estudiantat. El termini de presentació
finalitza el proper 24 de març.

La Facultat de Lletres ofereix un nou servei per
tal d'introduir el professorat en el coneixement
i ús del campus virtual Sakai i d'altres recursos
que ja ofereix la UdL; a més, si cal, canalitzarà
la demanda cap a la Unitat de Docència Virtual
de l’ICE.

Més informació:
http://estudiantat.udl.es/

També ofereix suport al professorat per introduir
les noves tecnologies i per fomentar el desenvolupament de la docència semipresencial i no
presencial.

Festa Major de la UdL
Els membres de la comunitat universitària que
ho desitgin ja es poden inscriure per participar
en les activitats esportives que tindran lloc el
proper 27 d'abril amb motiu de la Festa Major
de la UdL.
Les modalitats esportives seran futbol, bàsquet
i voleibol. Hi ha 16 places per cada esport, i la
selecció dels equips es farà per ordre d'inscripció.
Més informació:
http://estudiantat.udl.es/

Sol·licituds d'accés a l'aparcament de
Cappont

Projectes en l'Observatori de les TIC
L’Observatori de les TIC ha posat en funcionament un espai destinat a la publicació i difusió
dels projectes relacionats amb les TIC aplicades
a la docència.
Més informació:
http://www.ice.udl.es/udv/observatori

Borsa de Voluntariat
L'Oficina de Voluntariat ofereix un recull dels
projectes socials i culturals que actualment requereixen l'ajuda de voluntaris per al segon
quadrimestre d'aquest curs. Podeu trobar les
diferents demandes classificades per temes a
la secció "Tasques" de la seva web. Altrament,
disposa d'una bossa de voluntariat on poden
inscriure's les persones interessades a participar
o rebre informació sobre els diferents programes
de voluntariat que es realitzen a Lleida.
Més informació:
http://www.udl.cat/serveis/voluntariat.html

Borsa de Treball

Al taulell d'anuncis del Consell de l'Estudiantat
(Edifici del Rectorat) s'hi pot consultar l'autorització
d'aparcament del pàrquing del Campus de Cappont, en la qual consten les sol·licituds atorgades
i denegades.

El Servei d'Extensió Universitària gestiona la
Borsa de Treball per a alumnes i titulats de la
UdL. Per tal d'oferir un millor servei i centralitzar
les ofertes, cal que, en cas de rebre alguna oferta
de feina, es faci arribar a aquest servei.

Convocatòria d'ajuts per activitats culturals de l'estudiantat per al 2006

Més informació:
pdi@seu.udl.es

Reconeixements Mèdics

S'ha obert el període de sol·licitud dels ajuts
econòmics a les propostes d’activitats culturals
que organitzin i realitzin els estudiants
i les estudiantes de les associacions, grups i
centres de la UdL.

Durant el mes de març es duran a terme els
reconeixements mèdics dels treballadors del
Campus de Ciències de la Salut.

Les bases de la convocatòria i el full de sol·licitud
es poden descarregar des de la pàgina del Con-

Més informació:
http://citaprevia.udl.es/RevisionsMediques

TROBADA AMB... Joan Viñas
El rector de la Universitat de Lleida ens parla sobre el futur de la
UdL dins el nou Espai
Europeu d'Educació
Superior i sobre la
importància del Pla
Estratègic per afrontar
els propers anys.
P: Què és el Pla Estratègic de la UdL?
R: A partir d’un estudi de la situació actual de la
Universitat de Lleida i del seu entorn, s’estableix
una orientació de les línies generals d’actuació
de la UdL en els propers sis anys. Justament,
amb la finalitat de potenciar-la per afrontar amb
èxit els reptes que planteja el primer terç del
segle XXI en la societat del coneixement i
globalitzada en la qual ens trobem, la Universitat
augmenta cada cop més aquest lligam amb
l’entorn social, que valora especialment.

com a referent internacional en algun àmbit
concret. Atès que actualment som el referent
català en enginyeria superior agrària i de forest,
i que la regió lleidatana és reconeguda en el
sector agroalimentari, és lògic que el Pla
Estratègic ho refermi com a marca institucional.
Aquest fet ha d’afavorir el prestigi de tots els
ensenyaments de la UdL, que, de fet, el Pla
Estratègic ja reforça des de la primera pàgina.
P: Com veu Joan Viñas el futur de la UdL?
R: La UdL està formada per un personal docent
i investigador (PDI) i un personal d’administració
i serveis (PAS) d’una alta qualitat, capaç de
superar els reptes presents i futurs; per tant,
estic segur que reeixirem en el futur i ens
convertirem en una universitat de les més
prestigioses, imprescindible a Catalunya, amb
una alta qualitat de tots els seus ensenyaments
i de la recerca en els àmbits que li són propis.
La participació d’un alumnat compromès i que
estima la institució és també una garantia més
d’èxit.

P: Quines són les directrius principals
d’aquest Pla?
R: Les principals directrius del Pla es poden
resumir en dues de bàsiques: que l’oferta
formativa i de recerca sigui de qualitat i s’adapti
al nou espai europeu, i que entre la UdL i el
territori hi hagi una relació de reciprocitat que
ens permeti créixer mútuament.

R: Com he comentat, els canvis socials dels
darrers anys i els que es preveuen en el futur
fan absolutament indispensable la preparació
de la Universitat de Lleida, com a institució
d’ensenyament superior que és de les Terres de
Ponent i del Pirineu lleidatà, per afrontar-los amb
èxit.
P: Com s’integren la resta de carreres en una
aposta com la dels estudis agroalimentaris?
R: A l’igual de les principals i més prestigiades
universitats del món, la UdL ha de prendre posició

La Universitat de Lleida ha establert contactes
amb diferents agents socials per tal de presentarlos el Pla Estratègic i recollir-ne les opinions. El
passat febrer va ésser el torn dels parlamentaris
lleidatans que desenvolupen la seva tasca política
a Madrid i a Barcelona.

www.udl.es
Oficina de Premsa
acm@acm.udl.es
Fotos: Servei de
Reproducció d'Imatge
Imprès en paper reciclat i ecològic
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P: Quins fets han provocat la necessitat
d’elaborar-lo?

