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CLAUSTRE ORDINARI
El Claustre aprova la gestió del rector
El Claustre ordinari de la Universitat de Lleida
va aprovar, el passat 25 de maig, l’informe de
gestió del rector de la UdL, Joan Viñas, en una
votació a mà alçada amb el resultat de 71 vots
a favor, un en contra i 19 en blanc.
Viñas va mostrar-se satisfet per l'aprovació i va
explicar que "en l'informe, he volgut destacar
que la UdL és una universitat amb voluntat i
projecció tant internacional com territorial, i així
hem actuat en la gestió, potenciant l'intercanvi
entre la institució i l’entorn, i obrint alhora horitzons. En aquest context, la UdL es mou actualment entre tres grans línies: l’agroalimentació;
el territori, el patrimoni i la cultura, i la salut i
l’educació, les quals conformen la triple hèlix
que esdevenen el motor de la nostra Universitat”.
El rector de la UdL va posar en relleu totes les
activitats i les accions que s’han dut a terme en

Cappont obre sales d'estudi a la nit
Més de 100 pares i mares visiten la UdL
Matricula't a la Universitat d'Estiu
Joan Julià Muné, premi Prat de la Riba

aquest tercer any de mandat des dels diferents
àmbits: des de qüestions pròpies de la Universitat,
com els estudis, la recerca i les infraestructures,
entre altres, fins a altres de projecció exterior i
d’implicació social com la participació en el
projecte del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny, juntament amb la Paeria,
o el Centre Europeu d’Empreses i Innovació,
amb la Diputació de Lleida.
Joan Viñas va afirmar que “aquest també ha
estat un any d’ordenació del personal, tant del
de docència i investigació (PDI) com del
d’administració i serveis (PAS)”. Pel que fa als
alumnes, “hem fet accions per facilitar-los ajuts
per als estudis, hem potenciat xarxes de recerca
i hem promogut la realització de tesis doctorals”.
Finalment, el rector va valorar “molt positivament
que la comunitat universitària em continuï donant
suport i ho prenc com un estímul per continuar
servint-la amb major il·lusió, sabent, però, que
és impossible tenir content a tothom i que,
per això, s’ha d’escoltar totes les opcions”.

El síndic de greuges presenta el seu
informe anual
El síndic de greuges de la UdL, Miguel Gil, va
presentar al Claustre ordinari del passat 25 de
maig la memòria anual de la Sindicatura corresponent a l'exercici 2005.
En aquest informe s'hi recullen els expedients
gestionats corresponents a 16 queixes: nou
d'estudiantat, cinc de professorat, una de PAS
i una d'altres, de les quals set han tingut resposta
expressa.

CONSELLS DE GOVERN
Aprovada la creació del Centre
d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de
les Dones
El Consell de Govern va aprovar, el 7 de març,
la creació del Centre d’Igualtat d’Oportunitats i
Promoció de les Dones.
El rector de la UdL, Joan Viñas, va manifestar
la seva satisfacció davant l’aprovació d’aquest
“centre de referència, ja que la UdL és la primera
universitat que crea un centre d’aquestes característiques".
Els objectius del Centre d’Igualtat són “la
sensibilització de la comunitat universitària sobre
qüestions de gènere, la formació de professionals
perquè incloguin aquest aspecte en la seva
activitat professional i la millora de la situació de
les dones a la UdL, en particular, i en la societat,
en general”, va explicar la presidenta del SIED,
M. Ángeles Calero.

Altrament, els membres del Consell van aprovar
la normativa sobre centres de recerca propis, “la
qual cosa suposa una millora en l’organització
interna de la investigació, i una preparació de la
universitat per donar suport als investigadors,
ser més competitius per obtenir recursos, i augmentar la recerca i donar-la a conèixer”, en
paraules de Viñas.
Finalment, el Consell va aprovar la convocatòria
d’ajuts de viatge i culturals per a l’estudiantat, la
convocatòria d’ajuts de cooperació i desenvolupament internacional, i la relació de llocs de
treball del PAS (personal d’administració i serveis), “la qual cosa significa bàsicament
l’estabilització de places”, segons Viñas.

Aprovada la nova normativa sobre
activitats de recerca
El Consell de Govern del passat 5 d'abril va
aprovar la nova normativa referent a la protecció
dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (propietat
industrial i intel·lectual) a la UdL.
Aquesta normativa, que en substitueix una d’anterior del 1999, “inclou com a novetat els procediments que s’han de seguir, i la distribució de
despeses i guanys amb relació a la recerca que
es produeixi a la nostra Universitat”, va explicar
el vicerector de Recerca i Innovació, Ramon
Canela.
La sol·licitud de protecció de resultats de l’R+D+i
abasta tot el ventall de possibilitats pel que fa a
la propietat industrial i intel·lectual, des del reconeixement d’una patent fins al d’un copyright.
Altrament, el Consell va autoritzar la signatura
d’un conveni d’intercanvi acadèmic, promogut
pel vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació, amb Agri-Food, un organisme que
depèn del Ministeri d’Agricultura i Agroalimentació
del Canadà.

Convocades vint-i-una places de
professorat de nova creació
El Consell de Govern va aprovar el passat 23
d'abril la convocatòria de 35 places de professorat

per al curs vinent, a temps complet i a temps
parcial, de les quals 21 són de nova creació per
l’adaptació als nous ensenyaments de la UdL.
Altrament, el Consell també va autoritzar la
signatura d’un conveni de col·laboració entre la
UdL i la Fundació Manuel de Pedrolo que té per
objectiu, entre altres, desenvolupar activitats de
recerca d’interès comú per a ambdues institucions, i potenciar treballs d’investigació relacionats
amb l’obra i figura d’aquest escriptor tan vinculat
a Tàrrega.
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A més a més, els membres d’aquest òrgan de
govern de la UdL van aprovar incentivar i donar
suport a la col·laboració entre grups de recerca
consolidats i altres que no ho siguin de la mateixa
Universitat de Lleida per tal de potenciar els
treballs d’investigació dels darrers.
Finalment, el Consell de Govern, va decidir que,
per a la propera Festa Major de l’Estudiantat,
que se celebrarà el 26 d’abril de l’any vinent,
l’horari de les classes sigui només de vuit a onze
del matí. Així, el Consell s’ha fet ressò de les
peticions que el Consell de l’Estudiantat va fer
durant la recent Festa Major d’enguany en aquest
sentit.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
IFR Group, al Parc Científic Tecnològic
Agroalimentari de Gardeny
Amb l'objetiu de difondre i fomentar en la societat
lleidatana i el seu teixit empresarial la innovació
i utilització de les tecnologies de la informació,
IFR Group i Microsoft Ibèrica han anunciat la
creació i entrada en funcionament del centre IFR
Software Factory Microsoft Dynamics al Parc
Científic i Tecnològic Alimentari de Lleida.
El centre, que compta amb una inversió d'un
milió d'euros, es destinarà al desenvolupament
de solucions verticals de gestió adaptades a les
necessitats de diferents tipus d'indústria
(agroalimentàries, transport, administració local...). IFR Software Factory Microsoft Dynamics
generarà un volum de negoci de cinc a sis milions
d'euros anuals i donarà servei en desenvolupament de programari a tot el territori estatal, fent

realitat les possibilitats que ofereix el mercat
europeu.
La UdL facilitarà als seus alumnes poder treballar
en pràctiques en entorns de gestió sota la plataforma Microsoft. El projecte permetrà la creació
de 100 llocs de treball i 20 places per a la formació
d'estudiants universitaris becats.

La UdL i Aigües del Segarra Garrigues
signen un acord marc de col·laboració
La Universitat de Lleida i Aigües del Segarra
Garrigues SA (ASG), societat encarregada de
l’execució de les obres de la xarxa secundària
de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues, van
signar el passat 29 de març un acord marc de
col·laboració. L’acte de signatura, que va tenir
lloc a la Universitat, va comptar amb Joan Viñas,
rector, i Jaume Regany, president d’ASG.
L’acord entre aquestes dues institucions té per
objecte establir un espai de col·laboració entre
ambdues entitats en activitats relacionades amb
el desenvolupament i la promoció del regadiu
del Segarra-Garrigues.

Comença la construcció del nou edifici
del Centre Tecnològic Forestal de Solsona
L'exconseller de Governació, Joan Carretero, va
presidir l'acte de la posada de la primera pedra
del nou edifici del Centre Tecnològic i Forestal
de Catalunya (CTFC), que va tenir lloc el passat
4 de març i que va comptar amb la presència
del vicerector de Recerca i Innovació de la UdL,
Ramon Canela.

comerç de Lleida, Xavier Roca, director de la
Fira de Lleida i Cèsar Bejar, delegat de la Unió
de Consumidors de Catalunya, Terres de Lleida.

El campus de Cappont obre sales
d'estudi a la nit
L’edifici polivalent del campus de Cappont ja
ofereix sales d’estudi i sales d’usuaris, en horari
nocturn, durant els caps de setmana i dies festius,
amb l’objectiu d’oferir a tota la comunitat
universitària més espais d’estudi en horaris més
amplis.
El vicerectorat d’Estudiantat, Xavier Gómez, ha
manifestat que “amb l’obertura d’aquest servei
s’atén una sol·licitud del Consell d’Estudiants de
Dret i Economia”. No obstant això, ha puntualitzat
que el servei s’adreça a tota la comunitat
universitària i que se suma al que ofereixen els
campus de l’ETSEA i de Ciències de la Salut.

El CFT fou creat l'any 1996 per tal de contribuir
a la modernització i competitivitat del sector
forestal i al desenvolupament sostenible del medi
natural en l'àmbit mediterrani per mitjà de la
recerca, la formació i la transferència de tecnologia a la societat.
El CFT es va constituir com a consorci format
per la Generalitat de Catalunya, la UdL, la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació,
el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de
Catalunya (CEDRICAT), el Consell Comarcal del
Solsonès i la Diputació de Lleida, i es va ubicar
a l'edifici de l'antic Seminari Menor de Solsona.

Amb la finalitat de no interferir en el bon funcionament dels espais i de facilitar-ne la neteja, les
sales s’obren a mesura que van acabant les
classes i, al matí, es tanquen mitja hora abans
de l’inici de les classes.
Per accedir a les sales d’estudi i d’usuaris, que
acolliran aquest servei durant tot el curs, cal
presentar el carnet de la UdL al personal de
seguretat del campus.

Viñas participa en la presentació del
Llibre verd de Justícia
Lleida va acollir, el passat 19 d'abril, la presentació
del Llibre verd de l'administració de Justícia, que
conté les recomanacions per a la millora del
servei de justícia a Catalunya, aprovades al final
del mes de gener al plenari del Consell de Justícia
presidit pel president de la Generalitat, Pasqual
Maragall.
L'acte va comptar amb la participació de Joan
Viñas, rector de la UdL, Àngel Ros, alcalde de
Lleida, Joan Simó, president de la Cambra de

La UdL acull la presentació del Llibre
blanc de la funció pública catalana
La facultat de Dret i Economia va acollir el passat
4 de maig la presentació del Llibre blanc de la
funció pública catalana, a càrrec de Joan Viñas,
rector de la UdL, Rut Carandell, secretaria

general d'Administració i Funció Pública de la
Generalitat, i Agnès Pardell, degana de la facultat
de Dret i Economia.
El llibre pretén analitzar la situació actual de la
funció pública catalana i avaluar si respon adequadament a la gestió dels interessos públics
del país. Així, xifra en 239.760 les persones que
treballen a les administracions de la Generalitat,
dels ens locals, de les universitats i dels ens
parlamentaris, establint tota mena de paràmetres
que permetran aplicar mesures concretes i polítiques específiques per a cada col·lectiu.

Més de cent pares i mares visiten la
UdL en la Jornada de Portes Obertes
La Universitat de Lleida va acollir el passat 6 de
maig 106 pares i mares de futurs alumnes en la
jornada de portes obertes “Visita la UdL” organitzada pel vicerectorat de l’Estudiantat i el Servei
d’Extensió Universitària.
Els participants en la jornada, que van poder
conèixer cadascun dels campus pels quals s’havien interessat, van mostrar-se molt satisfets per
la iniciativa. “Mai m’hagués imaginat que la
Universitat de Lleida tingués unes instal·lacions
tan guapes” o “això està molt bé”, referint-se a
les explicacions que van oferir els responsables
de campus, van ser algunes de les afirmacions
de pares i mares que es va poder escoltar al
llarg del matí.
El rector de la UdL, Joan Viñas, que va agrair la
participació en la jornada als pares i a les mares
de futurs estudiants, va destacar que la Universitat
“és un servei públic a disposició del territori i de
la seva gent que vetlla, no només per la formació

de professionals i d’investigadors, sinó també
per la formació íntegra de persones”.
Altrament, el president del Consell Social, Josep
M. Pujol, va manifestar que “aquesta és la nostra
Universitat”, de la qual ha ressaltat, refermant
les afirmacions del rector, “allò que no es veu”,
el fet d’ésser “una Universitat petita que coneix
les necessitats de la seva gent i implicada amb
el territori, amb caràcter propi i manera de fer
pròpia”.

Matricula't a la
Universitat d'Estiu'06
Com cada any, la UdL organitza una nova edició de la
Universitat d'Estiu, amb una
àmplia oferta de cursos de
diversa temàtica, en els
quals es combinen les sessions teòriques amb activitats eminentment pràctiques
(debats, exposició de materials audiovisuals,
excursions, sortides de camp, ús de noves tecnologies, visites a empreses, tallers, etc.).
Aquests cursos es duran a terme en diferents
localitats de la geografia lleidatana, si bé principalment la majoria es realitzaran a la Seu d'Urgell
i a Lleida, d'altres localitats com Tremp, Erill la
Vall, Arbeca, Vallbona de les Monges i Solsona,
també acolliran diferents activitats.
En el novè dia de matrícula, el nombre d'alumnes
inscrits arribava ja als 125, la meitat dels quals
són estudiants dels diferents centres de la Universitat de Lleida. El període d'inscripció finalitza
el 10 de juliol.
Més informació i inscripcions:
http://estiu.udl.es

RECERCA
Lleida, en el mínim pluviomètric dels
darrers 4.000 anys
Un estudi interdisciplinari realitzat per Jordi Voltas,
professor del departament de Producció Vegetal
i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida,
Natàlia Alonso, professora del departament
d’Història de la UdL, i Juan Pedro Ferrio, contractat postdoctoral de la Universitat de Freiburg,
revela que Lleida es troba actualment en el
moment més àrid de tot aquest llarg període de
temps.
L’aplicació pionera en aquest estudi del clima
del contingut en isòtops estables de restes
arqueològics vegetals ha permès reconstruir i
quantificar amb xifres l’evolució pluviomètrica a
la plana occidental catalana durant els darrers
4.000 anys. Així, s’han trobat en èpoques passades valors de pluja de l’ordre d’un 25% a un
40% superiors als actuals.
La interpretació de les dades de l’estudi, que
serà publicat properament en una prestigiosa
revista internacional, apunta al canvi climàtic
com a factor principal del descens pluviomètric
assolit a Lleida durant el darrer segle i pot servir
per comprendre millor l’evolució del clima en el
nostre àmbit geogràfic i les seves conseqüències
en un futur proper.

La UdL investiga els cicles cel·lulars
per combatre millor el càncer i malalties
inflamatòries cròniques

de senyals intracel·lulars que posa en marxa les
respostes d'adaptació.
Segons Martí Aldea, doctor en medicina i membre
del grup d'investigadors de la UdL, aquests
resultats serveixen per conèixer amb més precisió
el funcionament de les cèl·lules i els seus cicles,
cosa que permetrà en un futur generar noves
bateries de fàrmacs, molt més específics que
els actuals, per combatre malalties com el càncer
o les inflamatòries cròniques.

Presenten 75 treballs
als III Premis de Recerca
El vicerectorat d’Estudiantat,
amb el patrocini del Consell Social de la UdL, ha convocat els
III Premis de la Universitat de
Lleida a treballs de recerca d’esdiants de batxillerat i cicles formatius de grau
superior. Els 75 treballs presentats estan relacionats amb les àrees d’ensenyament que s’imparteixen en els centres de la UdL.
El lliurament dels premis es farà, per primera
vegada, en un acte a partir del mes de setembre,
un cop iniciat el curs acadèmic, i aquests consistiran en un ajut equivalent a la matrícula –per
als alumnes matriculats a la UdL– i 400 euros,
200 per a l’estudiant i 200 per al centre.

Presentat el Catàleg del paisatge de la
Plana de Lleida

Les cèl·lules del cos humà, incloses les més
avançades, són capaces d'aturar el seu cicle
davant de situacions d'estrès, segons un estudi
en que han participat la Universitat de Lleida, la
Pompeu Fabra i la Internacional de Catalunya,
i que publica el darrer número de la prestigiosa
revista científica mèdica EMBO.

L'Observatori del Paisatge de Catalunya va
presentar, el passat dia 8 de maig a l'Edifici del
Rectorat, la campanya de consulta ciutadana
que ha posat en marxa de cara a l'elaboració
del Catàleg del Paisatge de la Plana de Lleida,
que elaboren conjuntament la Universitat de
Lleida i la UPC. Per part de la UdL, l'equip
investigador està format per Josep Antoni Conesa, Silvia Espinal, Jose Antonio Martínez, Joan
Pedrol i Cristina Vega, que n'és la responsable.

Els investigadors descriuen en aquest treball el
mecanisme que utilitzen les cèl·lules del llevat
per enfrontar-se a una situació d'estrès, i de
quina manera, quan les cèl·lules s'adonen de la
situació de perill, activen una via de transmissió

Amb aquesta presentació, l'Observatori pretén
implicar la societat en la gestió i planificació del
paisatge, tot fent una crida als ciutadans perquè
participin en l'elaboració d'aquest document
mitjançant la pàgina web www.catpaisatge.net.

PREMIS I MENCIONS
Cristina Pons,
guanyadora de
l'entreCultures
2006
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Cristina Pons Coll,
estudiant de
Comunicació Audiovisual de la UdL,
va resultar guanyadora del Concurs
de Fotografia entreCultures pel seu
treball Jugar integrador?.

Per la seva part, Antonio Javier Ramos, professor
de l'ETSEA, fou el segon classificat amb l'obra
Tendre acolliment.
Altrament, el Premi literari Sant Jordi en les
modalitats de conte infantil i conte juvenil fou
declarat desert.
El lliurament dels premis del XVIII Premi literari
Sant Jordi i del 2n concurs de fotografia entreCultures, organitzats per la facultat de Ciències
de l’Educació coincident amb la Diada de Sant
Jordi, va tenir lloc el passat 21 d'abril a la mateixa
facultat.

Joan Julià Muné, guardonat amb el
Premi Prat de la Riba
El darrer llibre Joan Julià-Muné, professor del
Departament de Filologia Catalana i Comunicació
de la UdL, titulat Fonètica aplicada catalana.
Dels fonaments a les aplicacions de les ciències
fonètiques, ha estat guardonat amb el Premi
Enric Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans en la present edició de 2006.
L'obra intenta donar resposta a les preguntes i
a les necessitats que es plantegen en relació
amb l'estudi dels sons de la parla en general i
de diverses llengües en particular, especialment
la catalana, apostant alhora per un tractament
teòric i aplicat –inclou material fònic consultable
en un CD– dels diversos temes que tracta.
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El guardó, atorgat a la millor obra publicada el
quinqueni 2001-2005 dins l'àmbit de la filolologia
catalana, fou lliurat el passat 24 d'abril a la seu
de l'IEC a Barcelona, en un acte presidit pel
president del Parlament de Catalunya, Ernest
Benach, i pel president de l'IEC, Salvador Giner.
Des de la seva institució, el 1914, els guardons
distingeixen les institucions i persones que han
contribuït, amb les activitats o amb els seus
treballs, a la consolidació i al prestigi de la recerca
científica i de la cultura catalana.

Núria Perpinyà, premi de la Crítica
Catalana 2005 per l'obra Mistana
La novel·la Mistana de Núria Perpinyà, professora
de Teoria de la Literatura de la UdL, ha estat
guardonada amb el Premi de la Crítica Catalana
2005, premi que atorga la Asociació Espanyola
de Crítics Literaris a la millor obra de narrativa
publicada durant el passat any en llengua catalana.
Mistana és la tercera novel·la de Núria Perpinyà,
una obra de caire fantàstic ambientada en un
misteriós poble perpètuament envaït per la boira.
Perpinyà va investigar alguns tractats del segle
XIX en què es desenvolupa la incidència del
clima i el paisatge sobre l'ànima humana, i com
poden ser causants de bogeria. El jurat destaca
que la novel·la de la lleidatana representa una
obra arriscada, "hipnòtica i radical".
El veredicte es va fer públic el passat 2 d'abril a
Lugo i l'autora va recollir el premi en un acte que
va tenir lloc el passat 18 de maig al Palau Robert
de Barcelona.

Alfred Iniesta, guanyador del premi Ciutat de Lleida d’Informàtica 2006

col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida i
l'Empresa Municipal d'Urbanisme convoquen sis
beques d'allotjament per al curs 2006/2007.
L'imprès de sol·licitud i les bases de la
convocatòria poden trobar-se a la pàgina web
de l'Oficina de Voluntariat. El termini de
presentació de sol·licituds finalitza el 21 de juny.
Més informació:
www.udl.cat/serveis/voluntariat/convocatoria.html

Novetats al servei de biblioteca
Foto: Accés

Alfred Iniesta, tècnic web de l’Oficina de Premsa
de la Universitat de Lleida i llicenciat en ADE per
la UdL, ha estat guardonat amb el primer premi
del XVI Concurs d’Informàtica Ciutat de Lleida
pel conjunt de treballs.
Entre les pàgines presentades s'hi troba la web
de Némesis (www.revistanemesis.com, la revista
dels alumnes de filologia hispànica de la UdL),
la del grup de música lleidatà Mister Jones
(www.misterjones.info), i el seu bloc personal.

BREUS
Nou servei de Blocs personals

El Servei de Biblioteca i Documentació ofereix
la possibilitat de consultar la base de dades
educ@lex a text complet, que recull tota la normativa estatal i autonòmica de l'àmbit educatiu
no universitari, així com una àmplia selecció de
sentències i un gran nombre de comentaris.
A més, la biblioteca de Ciències de la Salut ha
rebut la darrera actualització de la base de dades
Current Protocols, d'alt interès per a la
investigació en camps com la neurociència,
biologia molecular, immunologia, etc.
Altrament, el Comitè d'Avaluació Interna va aprovar el passat 4 de maig la versió definitiva de
l'informe intern, dins el procés d'avaluació
d'aquest servei que du a terme AQU Catalunya.

L'Area de Sistemes d'Informació i Comunicació
(ASIC) ha posat en marxa un nou sistema de
planes personals tipus bloc personal, que permet
tenir una sèrie d'apunts i entrades, ordenats
cronològicament i classificats per temes.
Cadascun dels llocs web tindrà una adreça
http://blocs.udl.cat/blog/<nomdelbloc>, mentre
que el directori general de blocs pot trobar-se a
http://blocs.udl.cat.
Les sol·licituds per gaudir d'aquest servei s'han
de d'adreçar a asic@asic.udl.es, indicant el nom
d'usuari de la persona que el sol·licita i el nom
desitjat pel bloc.

Beques d'allotjament 2006/2007
El vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció
Universitària (Oficina de Voluntariat) en

www.udl.es
Oficina de Premsa
acm@acm.udl.es
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