
dimarts, 18 de febrer de 2020

Llum verda al Pla de mobilitat sostenible per als
campus de la UdL

El Consell de govern aprova investir 'honoris causa' el químic
lleidatà Damià Barceló
El Consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha
donat llum verda al primer Pla de Mobilitat de la UdL
amb l'objectiu d'incrementar la sostenibilitat (reduir
l'emissió gasos d'efecte hivernacle i de consum
energètic), millorar la seguretat de les persones en els
desplaçaments i promoure un estil de vida saludable a
tots els seus campus (4 a Lleida i 1 a Igualada). "És el
nostre full de ruta per alinear-nos amb els objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) en aquest àmbit
durant el nostre mandat", explica el vicerector
d'Infraestructures, Narciso Pastor.
 
Impulsat per aquest vicerectorat i elaborat per l'empresa
La Llena, el Pla recull una quarantena de propostes que
tenen a veure amb la xarxa de transport públic (millora de
freqüències, porta-bicicletes als autobusos), la xarxa viària (sensors i polsadors als semàfors), l'ús de la bicicleta
(habilitar aparcaments més segurs), del vehicle privat (introduir el pagament de l'aparcament als campus), així
com mesures laborals (foment de la jornada contínua i del teletreball) i de sensibilització que no només
impliquen la UdL sinó també altres administracions com ara la Paeria i el govern de Catalunya. És per això que
una de les primeres accions del pla és la creació d'una Taula de mobilitat integrada per membres de la
comunitat universitària, de representants de l'Ajuntament de Lleida, dels departaments de Salut i de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat, del Consell comarcal del Segrià i de l'ATM, a la qual el Consell de govern també
ha donat el vist-i-plau avui.
 
En l'elaboració del Pla s'han tingut en compte els resultats de l'enquesta de mobilitat que la Comissió de medi
ambient de la UdL va realitzar al 2018 i on van participar-hi més de 400 persones (99 estudiants, 301 membres
del personal docent i administratiu i 5 altres) i que entre altres posaven de manifest que un 63% dels enquestats
estarien disposats a no agafar el vehicle privat si es milloressin les condicions de transport més sostenible
(transport públic, bicicletes etc.).
 
D'altra banda, el Consell de govern també ha aprovat nomenar  el director de l'Institutdoctor honoris causa
Català de Recerca de l'Aigua ( ), ICRA [ https://www.icra.cat/ ] Damià Barceló Cullerès [ 

, a proposta del rector. Natural de Menàrguens,https://www.idaea.csic.es/person/damia-barcelo-culleres/ ]
Barceló és llicenciat en Química i ha centrat la seua recerca en el desenvolupament de mètodes per a controlar
la contaminació orgànica en aigües d'origen natural i residuals pels denominats "contaminants emergents"
(plaguicides polars, detergents, disruptors endocrins i productes farmacèutics).
 
Damià Barceló és doctor honoris causa per la Universitat de Ioannina (Grècia). També ha estat guardonat amb
e l  P r e m i  J a u m e  I  d e  P r o t e c c i ó  A m b i e n t a l  [  

 (2007); el https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Rei_Jaume_I_a_la_Protecci%C3%B3_del_Medi_Ambient ] Premi

L'espai per a bicicletes d'Agrònoms ja ha estrenat vídeo
vigilància / Foto: ETSEA-UdL
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In ternac iona l  Pr íncep Sul tà  B in  Abdulaz iz  de l 'A igua  [  
 d'Aràbia Saudita (2012) , ihttps://es.qwe.wiki/wiki/Prince_Sultan_bin_Abdulaziz_International_Prize_for_Water ]

el Premi Ambiental Internacional  (2012), d'una companyia sueca líderRecipharm [ https://www.recipharm.com/ ]
en fabricació farmacèutica a Europa. Serà apadrinat pel professor Ramon J. Batalla, del Departament de Medi
Ambient i Ciències del Sòl.
 
D'altra banda, tal com s'havia anunciat arran d'un cas al campus Igualada-UdL [ 
https://www.udl.cat/ca/serveis/oficina/Noticies/La-UdL-incloura-als-convenis-una-clausula-explicita-per-evitar-qualsevol-tipus-de-discriminacio/
, el consell ha aprovat la ] modificació del conveni de cooperació educativa per a pràctiques acadèmiques

 de la Universitat de Lleida per incloure aspectes d'igualtat i conciliació. El redactat recull que l'empresaexternes
es compromet "a respectar la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació per raons d'origen, ètnia, sexe,
orientació sexual, identitat o expressió de gènere, religió, diversitat funcional o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social en el desenvolupament de les pràctiques". Així mateix, "la UdL ha de fomentar
que les entitats col·laboradores siguin accessibles per les pràctiques d'estudiantat amb discapacitat procurant la
disposició dels recursos de suport necessaris".
 
El nou redactat també incorpora que "l'estudiantat en pràctiques té dret als permisos necessaris per la
conciliació del projecte formatiu amb la vida laboral i familiar, així com exercitar els seus drets en cas de
trobar-se en una situació de violència de gènere".

La sessió també ha donat llum verda a la creació d'un anomenat nou servei científic-tècnic Brain in Game,
 dirigirà el professor del departament de Psicologia, Jaume March. El seu objectiu és assessorar i formarque

equips educatius, de salut, i de l'àmbit de la empresa en la implementació i recerca de programes d'intervenció
amb elements lúdics.
 
Quant a docència, s'ha aprovat el conveni marc de col·laboració entre la UdL, la secretaria general de l'esport
de la Generalitat, la Diputació de Lleida, l'ajuntament de La Seu d'Urgell i l'Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya (INEFC) per a desenvolupar el  a la capital de l'AltGrau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Urgell. També la modificació del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) per tal d'oferir un nou grup
d'  a partir del curs 2020-2021 amb un total de 40 places. Això "permetrà ampliarADE al Campus d'Igualada
l'oferta universitària a l'Anoia afavorint el reequilibri territorial i donar resposta a la demanda d'aquestes estudis",
segons el vicerector d'Ordenació Acadèmica, Francesc Giné. 
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