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Introducció
Una vegada més, la Universitat de Lleida presenta la Memòria Acadèmica amb la voluntat de donar a conèixer, tant a la comunitat
universitària com als ciutadans en general, el treball i els resultats d’un any de vida d’aquesta institució, donant compliment, d’aquesta
manera, a l’obligació que tenen totes les institucions públiques de retre comptes a la societat dels recursos que li atorguen per dur a
terme la missió que els ha estat encomanda, que en el nostre cas no és altra que contribuir a la creació, la conservació i la transmissió
del coneixement.
Enguany es presenta la Memòria Acadèmica del curs 2002/2003, un curs marcat pel procés d’adaptació i renovació de l’organització
interna de la institució imposat per la nova normativa universitària, que ha tingut la concreció en l’aprovació dels nous Estatuts de la
UdL i en l’elecció d’un nou rector, ja d’acord amb el que disposa la Llei orgànica d’universitats.
Juntament amb els importants canvis legislatius que configuren el futur immediat del medi universitari, en el treball del dia a dia, les
dades de docència, recerca i transferència confirmen que la UdL està assolint un nivell de maduresa i de resultats significatiu, com ho
prova la celebració del 25è aniversari de la Facultat de Medicina. Aquests bons resultats, però, no han de portar-nos al conformisme,
sinò que ens han d’encoratjar per aconseguir mantenir-los i millorar-los. Mostra d’aquesta voluntat és la continuació durant el curs
acadèmic 2002/2003 dels processos d’avaluació institucional i l’elaboració dels plans estratègics que han de marcar el futur dels
diferents centres, l’elaboració i aprovació de nous plans d’estudis i el procés d’implantació de noves titulacions.
La Universitat, però, no pot restar aliena al teixit social al qual pertany, i ha continuat durant aquest curs acadèmic la necessària
interacció amb el món que l’envolta, com ho proven la participació de la nostra universitat en diferents programes de cooperació,
l’organització de les aules de la gent gran o la impartició de cursos d’extensió universitària. En aquesta mateixa direcció; la UdL no
ha restat al marge d’un esdeveniment tan rellevant com la guerra de l’Iraq i el moviment en favor de la pau que es va generar al seu
voltant, com a generadora de pensament crític, un punt de referència necessari per al conjunt de la societat.
Tots aquests esdeveniments i molts d’altres es troben a la Memòria Acadèmica 2002/2003. Una memòria que, amb la finalitat de fer
més accesible la informació continguda es presenta en un format que combina els suports paper i informàtic; en el primer es recullen
les dades bàsiques i més rellevants del curs 2002-2003, mentre que en el segon es fa una exposició completa dels resultats derivats
de l’activitat duta a terme per la UdL en aquest període.
La Memòria que teniu ara a les vostres mans vol reflectir amb tota la intensitat el treball realitzat individualment i col·lectivament durant
tres-cents seixanta-cinc dies per tots els membres de la comunitat universitària (personal acadèmic, personal d’administració i serveis
i estudiantat) amb l’objectiu d’esdevenir una universitat innovadora, capdavantera en docència i investigació i compromesa amb el
nostre entorn natural i cultural.

7

8

Òrgans de govern
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ÒRGANS DE GOVERN
EQUIP DE GOVERN
Rector
Dr. Jaume Porta Casanellas (fins al 26 de maig de 2003)
Dr. Joan Viñas Salas (des del 27 de maig de 2003)
Vicerector de Professorat
Dr. Albert Ibarz Ribas (fins al 26 de maig de 2003),
Dr. Joan Ramon Rosell Polo (des del 27 de maig de 2003)
Vicerectora d’Extensió i Serveis Universitaris
Dra. M. Pau Cornadó Teixidó (fins al 26 de maig de 2003)
Vicerectora d’Ordenació Acadèmica
Sra. M. Àngels Capell Serra (fins al 26 de maig de 2003)
Vicerector de Qualitat Institucional i Planificació Estratègica
Dr. Josep M. Villar Mir (fins al 26 de maig de 2003)
Vicerector/a d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dra. Montserrat Parra Albà (fins al 26 de maig de 2003),
Dr. Jaume Barrull Pelegrí (des del 27 de maig de 2003)
Vicerector d’Investigació i Tercer Cicle
Dr. Martí Aldea Malo (fins al 26 de maig de 2003)
Secretària general
Dra. Carolina Villacampa Estiarte (fins al 27 de maig de 2003),
Dra. Ana M. Romero Burillo (des del 27 de maig de 2003)
Gerent
Sr. Xavier Ruestes Siscart (fins al 26 de maig de 2003),
Sr. Josep M. Sentís Suñé (des del 2 de juny de 2003)
Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. Ramon Canela Garayoa (des del 27 de maig de 2003)

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. César Fernández Camón (des del 27 de maig de 2003)
Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Prat Corominas (des del 27 de maig de 2003)
Vicerector de Docència i Estudiantat
Dr. Carles Alsinet Mora (des del 27 de maig de 2003)

Adjunts i adjuntes
Ordenació Acadèmica
Dra. M. Jesús Gómez Adillón (fins a l’1 de juny de 2003))
Sr. Oriol Berenguer Piñol (fins a l’1 de juny de 2003)
Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Joan Busqueta Riu (Universitat d’Estiu)
Dra. Carme Figuerola Cabrol (gestió cultural) (fins a l’1 de juny
de 2003)
Extensió i Serveis Universitaris
Dra. Teresa Peralta Escuer (fins a l’1 de juny de 2003)
Sr. Joan Rota Hübenthal (fins a l’1 de desembre de 2002)
Professorat
Dra. Amparo Miñambres Abad (fins a l’1 de juny de 2003)
Recerca i Innovació
Dra. Elisa Cabiscol Català (des del 28 de maig de 2003)
Dr. Jordi Martí Henneberg (des del 16 de juliol de 2003)
Qualitat i Planificació
Dr. Josep M. Cots Caimons (des de l’1 d’agost de 2003)
Coordinació de Rectorat
Dr. Carles Porta Gaset (des de l’1 d’agost de 2003)
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Secretaria General
Dr. Antonio Ezquerra Huerva
Coordinadors i coordinadores
Rectorat
Dr. Xavier Gómez Arbonés (des del 28 de maig de 2003)
Economia
Dra. Maria Farré Perdiguer (des del 28 de maig de 2003)
Salut
Sra. Pilar Jürschik Giménez (fins a l’1 de juny de 2003)
Qualitat Institucional
Dr. Josep M. Cots Caimons (fins al 31 de juliol de 2003)
Relacions Internacionals
Sra. Astrid Ballesta Remy (fins al 27 de maig de 2003)
Sr. Estanis Fons Solé (des del 28 de maig de 2003)
Servei de Biblioteca i Documentació
Dr. Joaquim Company Climent (fins a l’1 de juny de 2003)
Comissionat
Comissionat del rector per Recerca i Biblioteques
Dr. Jordi Martí Henneberg (des del 28 de maig de 2003)
Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial
Sra. Lluïsa Cabeza Fabra
Accés a la universitat
Dr. Josep Anton Carceller Vidal
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CLAUSTRE
CLAUSTRE PROVISIONAL
Membres nats
Dr. Joan Viñas Salas
Dr. Carles Alsinet Mora
Dr. Jaume Barrull Pelegrí
Dr. Ramon Canela Garayoa
Dr. César Fernández Camón
Dr. Joan Prat Corominas
Dr. Joan R. Rosell Polo
Dra. Ana María Romero Burillo
Sr. Josep M. Sentís Suñé
Deganats i direccions de centre
Dra. Agnés Pardell Veà
Dr. Carles Capdevila Marqués
Dr. Fidel Molina Luque
Dr. Antonio Michelena Bárcena
Dr. Emili Junyent Sánchez
Sra. Carme Nuin Orrio
Dr. Àngel Rodríguez Pozo
Direccions de departament i d’institut
Dra. Isabel del Arco Bravo
Dr. Francisco Juárez Rubio
Sr. Enric Llurda Giménez
Dr. Enric Herrero Perpiñán
Dr. Luis Pérez Ruiz
Dra. Pilar Vinuesa Vilella
Dr. Antoni Vaquer Aloy
Dr. Juan Pemán Gavín
Dr. Joan Baró Llinàs
Dr. Manuel Ribes Dasi
Dr. Xavier Macià Costa
Dr. Pere Solà Solé
Dr. Jordi Martí Henneberg

Dr. Enric Vicedo Rius
Dr. Roberto Fernández Díaz
Dr. Jordi Recasens Guinjuan
Sra. Pilar Allende Monclús
Dra. Teresa Alsinet Bernadó
Dr. Joan Cecilia Averós
Dr. Pedro J. Pérez García
Dr. Josep M. Reñé Espinet
Dr. Jaume Sanuy Burgués
Dr. Eduardo Angulo Asensio
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Dr. José Juan Galceran Nogués
Dra. M. José Motilva Casado
Personal acadèmic
Dr. Ramon Albajes García
Sra. M. Sequeros Astudillo Pombo
Dr. Javier Barragan Fernández
Dr. Daniel Babot Gaspa
Dr. Ramon Batalla Villanueva
Sra. Mercè Biosca Postius
Dr. Joan Biscarri Gassió
Dr. Antoni Blanc Altemir
Sr. Ricardo Blanco Ortíz
Sra. Isabel Bovet Pla
Dr. Joan Busqueta Riu
Dr. José Manuel Casanova Seuma
Dr. Joan Comella Carnicé
Sr. Josep Conde Colom
Dr. Josep M. Cots Caimons
Dr. Eduard Cristóbal Fransi
Sra. Dolors Cubiló Travé
Dr. Pere Enciso Rodríguez
Dr. Josep E. Esquerda Colell
Sr. Álvaro Fernández Serrano
Dr. Joan Fibla Palazón
Sr. Estanislau Fons Solé
Dr. Francisco García Pascual
Dra. Anna Gené Duch

Dr. Pere Godoy García
Dr. Xavier Gómez Arbonés
Sra. M. José Gros Ezquerra
Sra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce
Dr. Ángel Huguet Canalis
Sr. Josep Illa Alibés
Sra. Pilar Jürschik Jiménez
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera
Dr. Miquel Llorca Marqués
Dr. Matías López López
Dr. Jesús Lorés Vidal
Dr. Felip Maña Serres
Dr. Juan Antonio Martín Sánchez
Dr. Josep M. Martinell Gispert-Sáuch
Dr. José A. Martínez Casasnovas
Sra. Virginia Martínez Fernández
Dra. Amparo Miñambres Abad
Dra. M. Luisa Ochoa Trepat
Dr. Víctor Manuel Palomar García
Sr. Miquel Pascual Roca
Dr. Juan Manuel Perulles Moreno
Dra. Rosa M. Poch Claret
Dr. Miquel Pueyo París
Dr. Jaume Puy Llorens
Dr. Joaquim Ros Salvador
Dr. Manuel Rubio Caballero
Dr. Manuel Ruiz González
Dr. Pere Sabaté Prats
Dra. Núria Sala Martí
Dr. Vicente Sanchis Almenar
Dr. Alberto Sans Badia
Dra. Àngels Santa Bañeres
Dra. Rosa M. Soler Tatché
Sra. M. Teresa Torner Benet
Dr. Francisco Tovar Blanco
Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo
Dra. Núria Rafel Fontanals
Dr. Frederic Vilà Tornos
Dr. Brian James Worsfold James
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Estudiantat
Sr. Rubén Añé Farré
Sr. Jaume Badia Mozas
Sr. Antoni Baltiérrez Moras
Sra. Barbara Baraibar Pardo
Sra. Laura Barbero Bueno
Sra. Núria Bech Padrosa
Sr. Gregori Bech Sàbat
Sra. Raquel Berdala Clemente
Sr. Oriol Berenguer Piñol
Sra. Constanza Bernad Ribera
Sr. Miquel Bonastre Guillamet
Sr. Raimon Collet Diví
Sr. Jordi Corominas Vila
Sra. Ariadna Figueras Rivera
Sr. Alfonso Frigola Campos
Sr. Eduard García Cabau
Sra. Ivette García Secall
Sr. Francesc Giribet Caimons
Sr. Mario Buenaventura Gosálvez Martín
Sra. Clara Griera Llonch
Sr. Oriol Junyent Balasch
Sra. Margarida Justes Mateos
Sr. Manuel López Esteve
Sr. Oriol Lliró Plaixats
Sr. Miquel Màrquez Serrano
Sra. Clara Martínez Bros
Sr. Alex Mir Sarrablo
Sra. Núria Navarro Vinuesa
Sr. Ramon Noguer Feixes
Sra. Maite Piñol Reinoso
Sr. Germà Plana Enrich
Sra. Jordina Plaza Teixidó
Sra. M. Teresa Puigvert Picart
Sr. Jordi Ribalta Ribera
Sr. Josep M. Romero Gómez
Sr. Joan Rota Hübenthal
Sra. Carina Santiago Gallego
Sr. Llorens Semís Señis

14

Sr. Jordi Seró Ferrer
Sr. Oriol Serra Osuna
Sr. Daniel Urgelés Castillón
Sra. Anna Vicens Esteve
Sra. Begoña Viladomiu Lamarca
Sr. Andrés Villoria López
Sr. José A. Villuendas Tirado
Personal d’Administració i Serveis
Sra. Montserrat Antúnez Pujol
Sr. Virgilio Aranda Rodrigo
Sr. Jordi Aribau Millera
Sra. Carmen Bifet Sanz
Sr. Xavier Calomarde Burgaleta
Dr. Quintí Casals Bergés
Sr. Jaume Esteban Almenara
Sr. David Garrido Santiago
Sra. Àngels Gutíerrez Alférez
Sra. Núria Llop Masip
Sra. Encarna Morales Espinosa
Sra. Rosa Muñoz Muñoz
Sra. Margarida Serveto Puig
Sra. Maite Toldrà Roca

CONSELL DE GOVERN
PROVISIONAL
Membres nats
Dr. Joan Viñas Salas. Rector
Dra. Ana María Romero Burillo. Secretària general
Sr. Josep M. Sentís Suñé. Gerent
Membres elegits pel Claustre (40%)
Personal acadèmic
Dr. Joan Busqueta Riu. Facultat de Lletres
Dr. Joan Comella Carnicé. Facultat de Medicina
Dr. Ramon Albajes García. ETSEA
Sra. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce. E. U. Infermeria
Dr. Joan Biscarri Gassió. Facultat de Ciències de l’Educació
Dr. Antoni Vaquer Aloy. Facultat de Dret i Economia
Sr. Josep Conde Colom. E. U. Politècnica
Estudiantat
Sra. Nuria Bech Padrosa. ETSEA
Sr. Oriol Berenguer Piñol. Facultat de Dret i Economia
Sra. Constanza Bernad Ribera. E. U. d’Infermeria
Sr. Alfons Frigola Campos. E. U. Politècnica
Sr. Oriol Junyent Balasch. ETSEA
Sra. M. Teresa Puigvert Picart. ETSEA
Sr. Llorens Semís Señis. Facultat de Dret i Economia
Sr. Josep M. Romero Gómez. E. U. Politècnica
Personal d’administració i serveis
Sr. Xavier Calomarde Burgaleta. PAS laboral
Sr. Jaume Esteban Almenara. PAS laboral
Sra. Margarida Serveto Puig. PAS funcionari
Sra. Maite Toldrà Roca. PAS funcionari

Membres elegits entre Directors de Departament i Institut/
Degans i Directors de Centre (30%)
Direccions de Departament i Institut
Dr. Enric Herrero Perpiñán. Director del Departament de Ciències
Mèdiques Bàsiques
Dr. Luis Pérez Ruiz. Director del Departament de Cirurgia
Dr. Josep Galcerán Nogués. Director del Departament de
Química
Dra. M. José Motilva Casado. Directora del Departament de
Tecnologia d’Aliments
Dr. Juan Pemán Gavín. Director departament Dret Públic
Dra. Isabel del Arco Bravo. Directora de l’ICE
Dr. Xavier Macià Costa. Director del Departament de Filologia
Catalana
Dr. Roberto Fernández Díaz. Director del Departament d’Història
de l’Art i Història Social
Direccions de Centre
Dra. Agnès Pardell Veà. Degana de la Facultat de Dret i
Economia
Dr. Emili Junyent Sánchez. Degà de la Facultat de Lletres
Dr. Antonio Michelena Bárcena. Director de l’ETSEA
Dr. Carles Capdevila Marqués. Director de l’EU Politècnica
Dr. Fidel Molina Luque. Degà de la Facultat de Ciències de
l’Educació
Sra. Carme Nuin Orrio. Directora de l’EU d’Infermeria
Dr. Angel Rodríguez Pozo. Degà de la Facultat de Medicina
Membres designats pel rector (30%)
5 Vicerectors
Dra. Teresa Alsinet Bernadó. Directora del Departament
d’Informàtica i Enginyeria Industrial
Sr. Josep Cereza Zorrilla. Professor associat. Facultat de
Ciències de l’Educació
Dr. Mauel Lladonosa Vall-llebrera. Catedràtic d’Universitat.
Facultat de Lletres
Dr. Juan Antonio Martín Sánchez. Director del Centre UdL-IRTA
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla. President de la Comissió d’Estatuts
Sra. Montserrat Antúnez Pujol. Personal d’Administraciò i Serveis
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Sra. Raquel Berdala Clemente. Estudiant de la Fac. de Medicina
Sr. Germá Plana Enrich. Estudiant de la Fac. de Lletres
Sra. Laura Barbero Bueno. Estudiant de la Facultat de Ciències
de l’Educació
Sr. Rubén Ané Farré. Estudiant de la Fac. de Dret i Economia
Consell Social
Sr. Jordi Marimón Sarrà
Sra. Immaculada Qui Fontanals
Dr. Ismael Zapater Zapater

CONSELL SOCIAL
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 15
Fax 34 973 70 20 16
cs@cs.udl.es

El Consell Social, conscient de les atribucions que amb caràcter
general li han estat encomanades i del seu paper singular dins
la pròpia comunitat, ha procurat resoldre equànimement i amb
exigència, sobre totes aquelles propostes que li han elevat els
diferents òrgans de govern de la UdL; i pel que fa a aspectes
amb més notorietat, ha continuat impulsant el desenvolupament
del procés de la planificació estratègica a la Universitat, ajudant
a la seva consecució en tot allò al seu abast.
En aquest darrer sentit, igual que en el curs anterior, d’acord
amb les direccions de centre i el Rectorat, ha dut a terme
diverses actuacions encarades a obtenir la major informació
possible d’una important mostra del que s’ha considerat àrea
d’influència pròpia, sobre percepció del prestigi de la UdL en
general i dels seus centres en particular, i així prendre consciència
dels requeriments actuals de competència professional.
Des del principi, aquest Consell ha tingut clara la importància de
facilitar i fomentar aquests encontres per l’oportunitat recíproca
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que comporta de coneixement mutu «universitat-entorn». Ara,
com a testimoni de primera línia, pot afirmar l’elevat grau de
satisfacció de tots els participants en les diferents experiències,
i expressar la voluntat de continuar treballant en aquesta línia.
Tot l’abans citat, ha comportat al Consell assolir un grau
important de maduresa, pel que fa a coneixement de la realitat
de la UdL, que li ha permès treballar de forma paral·lela i discreta
per contribuir a aportar plantejaments alternatius a l’hora d’enfocar
aspectes que li preocupen especialment com són: organització
interna, qualitat dels ensenyaments, Fundació UdL, Centre de
Transferència de Tecnologia, Institut de Ciències de l’Educació,
convenis de col·laboració amb altres institucions, així com la
pèrdua d’estudiantat i el pressupost i finançament de la UdL.
Arribat el moment, els resultats d’aquesta labor, que pretén el
millor per a la UdL, i que en tot cas ha d’estar d’acord amb el
Rectorat, –tot i que en alguns casos ja ha començat ha reflectirse–, ha d’anar més enllà i donar el màxim dels seus fruits, pel
que caldrà desenvolupar un treball en equip Consell SocialRectorat estret i sostingut. Implicació per a la qual el Consell
Social s’ha estat preparant durant aquest darrer any, amb la
perspectiva del relleu d’equip rectoral i per tant d’inici d’una nova
etapa conduïda per persones diferents i que, per si no fos prou,
arriba en mig del desenvolupament d’un nou marc legal i el repte
d’assolir la convergència europea dels estudis superiors.
Per dur a terme les seves funcions, el Consell ha mantingut la
mateixa estructura d’organització que en el darrer any. Segons
la tipologia dels assumptes sobre els quals el Plenari del Consell
ha hagut de resoldre, poden assenyalar-se com a més
significatius els que a continuació s’exposen.
Comissió de Control de Comptes i Afers Econòmics i Patrimonials
Pel que respecta a assumptes de Control de comptes i gestió
pressupostària, s’ha aprovat la liquidació pressupostària de la
UdL de l’exercici 1998, d’acord amb l’informe d’auditoria emès

per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, així com les dels
exercicis 1999 i 2000, d’acord amb el dictamen d’auditoria emès
per la Subdirecció General de Control de la Intervenció General.
I pel que fa al propi Consell Social, la corresponent al període
2002.
Al mes de juliol, s’ha aprovat el pressupost per a la Universitat
per a l’exercici 2003, juntament amb les seves bases d’execució,
la relació de preus unitaris i tarifes per a les diferents prestacions,
i els criteris per a la valoració dels preus/crèdit dels estudis amb
títol propi.
Respecte a expedients de contractació, s’ha autoritzat el gerent
per procedir a la tramitació anticipada de la contractació periòdica
de Bases de Dades per al Servei de Biblioteca i Documentació,
i s’ha informat favorablement: el plec de clàusules administratives
i prescripcions tècniques per a la prestació de serveis de
restauració i cafeteria al Campus de Cappont, així com la
convocatòria d’un concurs per contractar serveis de consultoria
d’arquitectura, per a assessorament i suport a la gestió del
desenvolupament dels programes d’inversions de la UdL en el
període 2003/2004 que preveu el Pla Plurianual d’Inversions
Universitàries.
Pel que fa a afers de caire patrimonial, s’ha aprovat l’aplicació
de romanents de l’exercici 2001, per incrementar el pressupost
destinat a l’Edifici Centre de Recerca d’Energia Aplicada (CREA);
també per iniciar el projecte d’ampliació de la Facultat de
Medicina. En aquesta mateixa línia, s’ha aprovat l’aplicació del
romanent derivat del Contracte Programa 2002 al concepte
pressupostari destinat a la construcció del nou edifici de la
Facultat de Ciències de l’Educació. També s’ha aprovat la
cessió a la Paeria del vial corresponent al C/ Jaume II i dels
serveis urbanístics bàsics en la zona d’actuació del Campus
Universitari de Cappont.
En relació a la participació de la UdL en altres organitzacions
que comporten obligacions econòmiques, s’ha aprovat la
participació de la UdL al Consorci Estany d’Ivars-Vila-sana així

com l’operació d’aval del crèdit per a infrastructures implícit en
els estatuts de l’esmentada entitat –supeditat a l’acord de la
Generalitat–, i també formar part de l’Associació SCANET.
Per últim s’ha ratificat la firma del Contracte Programa 2002/
2005 amb la Generalitat de Catalunya, formalitzat el dia 14 de
abril de 2003 i amb efectes del 30 de setembre de 2002.
Comissió de Recursos Humans i Administració
Pel que fa a personal d’administració i serveis, el Plenari del
Consell ha autoritzat l’increment de l’1,4% en les retribucions
corresponent a l’exercici 2002, i ha aprovat les propostes del
Consell de Govern Provisional en relació a la modificació de les
estructures organitzatives de l’Oficina de Relacions
Internacionals, l’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions,
el Servei de Biblioteca i Documentació, el Centre de Transferència
de Tecnologia, l’àmbit de Qualitat i Organització així com dels
laboratoris de recerca. Cosa que, juntament amb l’aprovació de
la transformació de 54 places d’auxiliar administratiu que han
passat de D-12 a D-14 i les millores per al PAS laboral, ha
comportat un increment de plantilla amb la consegüent creació
de llocs de treball, la reclassificació o canvi de denominació
d’algunes places i també algunes amortitzacions, quedant
substancialment modificada la Relació de Llocs de Treball de la
UdL que, una vegada actualitzada, també s’ha aprovat.
En relació al personal docent i investigador s’ha autoritzat el
pagament del complement autonòmic en els termes establerts
per l’acord del Consell Executiu de la Generalitat.
Com cada any també s’ha aprovat i tramitat la proposta de
distribució de les 26 beques de col·laboració assignades a la
UdL que el Ministeri d’Educació Cultura i Esport concedeix per
a iniciar els alumnes del darrer curs de segon cicle en tasques
d’investigació als departaments, d’acord amb la proposta efectuada pel Vicerectorat de Docència i Estudiantat.
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Comissions de Programació i Planificació i d’Avaluació i
Rendiment dels Serveis Universitaris
De la mateixa manera que va operar-se durant el curs anterior,
les dues comissions han continuat treballant de manera conjunta, atès la continuació del desenvolupament del procés de
planificació estratègica, ja que les decisions i les propostes
d’acord els afecten simultàniament.
En relació a l’elaboració dels diferents treballs de Planificació
Estratègica, s’han aprovat els de la Facultat de Ciències de
l’Educació, l’Escola Superior d’Enginyeria Agrària i el de la
Facultat de Medicina. Actualment s’està ultimant el pla estratègic
de Comunicació Audiovisual; a la tardor està previst iniciar el de
Lletres, endegar el global de la UdL i, tant bon punt com sigui
possible, contractar l’equip de facilitadors per al de Dret i
Economia.
Sota la dinàmica d’enquestes telefòniques directes s’ha fet un
estudi amb 250 empreses, institucions i organitzacions del
sectors agrari, forestal i alimentari. També s’han organitzat
quatre trobades amb representació molt significativa, de l’àmbit
privat i públic, dels sectors abans esmentats i de l’enginyeria
industrial. En el primer cas les conclusions han quedat reflectides
en l’estudi de l’entorn del Pla Estratègic de l’ETSEA i han servit
per innovar en alguns aspectes del pla docent. Pel que fa a
Enginyeria Industrial, l’objectiu era aconseguir un millor
enfocament de les pràctiques tutelades en empreses.
Val fer constar la consideració del Consell pel treball dut a terme
per la Facultat de Ciències de l’Educació que, com a
conseqüència d’haver-se escollit centre pilot per iniciar la primera experiència de planificació, ha hagut de sobreposar-se a
diversos canvis de plantejament d’un procés gens fàcil d’encaixar
en la comunitat universitària, i que gràcies a la perseverança
dels seus actors tots hem pogut aprendre molt i sentir orgull del
resultat final. També mereix especial menció la planificació de
la Facultat de Medicina amb la seva aposta basada en la millora
de la qualitat docent a partir d’una metodologia innovadora i
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diferenciada de la resta de facultats de Medicina, amb l’objectiu
no només d’assolir un dels millors graus d’excel·lència docent
a nivell europeu, sinó també la màxima significació dins del
nostre Sistema Sanitari. Tant és així que s’ha decidit proposar
la Facultat de Medicina com a candidata a la Distinció Jaume
Vicens Vives a la qualitat docent.
Quant a titulacions, el Consell ha aprovat la revocació del
conveni d’adscripció de l’Escola Universitària de Treball Social
«Creu Roja», els plans d’estudis conduents a les titulacions de
2n cicle de Filologia Francesa, Comunicació Audiovisual,
Psicopedagogia, Enginyeria Informàtica, Ciències del Treball,
així com el 1r cicle de Treball Social. També s’ha aprovat la
normativa de matrícula i permanència per a l’estudiantat del títol
propi en Ciències Sanitàries Infermeria.
Pel que fa a d’iniciatives promogudes per la comunitat
universitària, el Consell ha col·laborat econòmicament al
cofinançament del 25è aniversari de la Facultat de Medicina,
una matrícula a un Màster Internacional de Pedagogia Mèdica,
la darrera edició de la Universitat d’Estiu, el VI Encuentro
Iberoamericano de Educación, així com l’edició del CD Marius
Torres, les publicacions Doctorat Honoris Causa a l’Exili Català
i Història Contemporània de Catalunya: Fundacions; així com
els volums corresponents als plans estratègics aprovats.
Comissió Mixta de Secundària
Dins de les actuacions dutes a terme per aquesta comissió cal
fer esment als contactes establerts amb un grup de professors
de l’ICE de la Unitat de Formació del Professorat No Universitari
integrada per directors i professors d’instituts de formació
professional, amb l’objectiu d’emprendre accions conjuntes de
cara a la dignificació de la FP i la seva millora i fomentar la
continuació dels estudis assolits amb ensenyaments superiors.

Relacions Institucionals i Representació
En l’àmbit més general cal tenir en consideració l’entrada en
vigor de la Llei 1/2003 de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, que entre els aspectes més significatius en relació
als consells: modifica la seva composició disminuint el nombre
de membres de vint-i-cinc a quinze; obre la possibilitat de crear
fòrums de participació; i els atribueix més autoritat en el
nomenament del càrrec de gerent. També cal destacar la
compareixença dels actuals presidents dels consells socials de
les universitats públiques de Catalunya, davant de la Comissió
de Polítiques Culturals del Parlament.
Pel que fa a les relacions mantingudes amb altres institucions
vinculades, s’ha assistit a diferents convocatòries del Consell
Interuniversitari de Catalunya, de l’Agencià per a la Qualitat del
Sistema Universitari a Catalunya (AQU), de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) així com de la
Fundació Institut d’Estudis Ilerdencs.
Des d’aquesta primavera el president del Consell ha estat cridat
a formar part del Comitè Nacional d’Acreditació de l’ANECA.
Fòrum encarregat d’analitzar i discutir les propostes que elaboren els diferents subcomitès de l’esmentada agència per dur a
terme la missió que li ha vingut encomanada per la LOU. També,
juntament amb el president del Consell Social de la UB, forma
part de la Comissió Permanent de l’AQU en representació de
tots els altres de les universitats públiques de Catalunya. Com
aspecte més puntual a citar, el Sr. Josep M. Pujol fou ponent de
la Jornada organitzada pel DURSI: Societat, Universitat, Servei
Públic. Les universitats catalanes en la societat del coneixement,
on va exposar el seu punt de vista sobre La rendició de comptes
de la universitat a la societat: transparència i funció social de les
universitats.
També cal mencionar la continuació de participació del Consell
en la segona iniciativa de l’Agència de la Qualitat per observar
la inserció laboral dels graduats en els anys 2000-2001. El Sr.

Rafael Pujol és el representant a la Comissió de Planificació i de
Seguiment de l’esmentat projecte.
Quant als vincles amb els demés Consells Socials de Catalunya,
s’ha participat en les trobades de presidents i de secretaris que
de manera habitual i respectivament tenen lloc cada tres mesos
aproximadament. També s’ha assistit a l’acte d’homenatge al
president del Consell Social de Girona, Sr. Jaume Casademont,
amb motiu del seu relleu en el càrrec.
Pel que respecta a la pròpia UdL versus el Consell cal destacar
dos fets amb lògica repercussió: d’una banda el procés
d’elaboració dels nous estatuts de la UdL; i d’una altra les
eleccions a rector celebrades al mes de maig. Pel que fa a la
proposta d’Estatuts el Consell ha hagut d’acceptar la voluntat
del Claustre en desvincular-lo del nomenament de Síndic de
Greuges que li atorgaven els primers estatuts, cosa que ha
lamentat i que oportunament ha posat de manifest. Quant al
canvi d’equip de govern, sumat a què la persona proposada com
a gerent hagi recaigut en un membre representant dels interessos
socials del Consell, el Sr. Josep Maria Sentís, ha comportat una
nova composició del Plenari i de les seves comissions, així com
de la representació del Consell Social al Consell de Govern
Provisional.
La relació amb els diferents col·lectius que integren la comunitat
universitària ha estat molt satisfactòria i si en aquesta darrera
etapa cal fer constar una ocasió en què el paper de Consell ha
pogut ajudar significativament a arribar al consens, aquest ha
estat amb motiu de les negociacions davant les propostes de
modificació d’estructures organitzatives i millores per al PAS,
que, en aquesta primera fase, ha fet possible l’acord resentre el
col·lectiu del PAS laboral.
Pel que fa a la Fundació 700 Aniversari, cal fer esment al canvi
de la seva denominació -ara, Fundació de la UdL- acordat pel
Patronat, la composició del qual s’ha modificat al mes de juliol
com a conseqüència del canvi d’equip de govern, i també per
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manament estatutari quan fa referència a la representació dels
col·legis oficials i entorn empresarial. En aquest darrer cas, s’ha
confiat de nou al Consell Social la proposta de candidat.

Representant de col·legis oficials

Cal destacar la grata experiència viscuda per la delegació del
Consell Social que va tenir l’oportunitat de viatjar a la ciutat de
Praga, amb motiu de la concessió del Doctorat Honoris Causa
de la UdL al president de la República Txeca, Dr. Vàclav Havel.

Representant de cambres oficials de comerç i indústria

Sr. Josep Maria Sentís Suñé (fins a l’1 de juny de 2003)

Sr. Jordi Marimón Sarrà
Representant de corporacions locals

Membres del Consell Social
Sr. Francesc Ballabriga Cases
President
Designats pel Consell de Govern de la UdL
Sr. Josep Maria Pujol Gorné
Membres nats
Vocals
Designats pel Consell Executiu de la Generalitat de
Catalunya
Sr. Josep Maria Sabaté Pla
Sr. Josep Santamaria Oller
Sra. Imma Qui Fontanals

Dr. Jaume Porta Casanellas (fins al 26 de maig de 2003)
Dr. Joan Viñas Salas (des del 27 de maig de 2003)
Dra. Carolina Villacampa Estiarte (fins al 27 de maig de 2003)
Dra. Ana M. Romero Burillo (des del 28 de maig de 2003)
Sr. Xavier Ruestes Siscart (fins al 26 de maig de 2003)
Sr. Josep M. Sentís Suñé (des del 2 de juny de 2003)

Designats pel Parlament de Catalunya

Professorat

Sr. Jaume Escart Bernadó
Sr. Josep Pont Amenos
Sr. Xavier Maurel Castro
Sr. Ismael Zapater Zapater

Dr. Josep Maria Villar Mir (fins al 27 de maig de 2003)
Dr. Joan Prat Corominas (des de l’11 de juliol de 2003)
Dr. Fidel Molina Luque
Dra. M. José Motilva Casado (des de l’11 de juliol de 2003)
Dr. Joan Busqueta Riu

Representants d’organitzacions sindicals
Estudiantat
Sr. Dionís Oña Martín
Sr. Jaume Sellés Santiveri
Representants d’organitzacions empresarials
Sr. Rafael Pujol Solanes
Sr. Josep Maria Mases Vilaseca
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Sr. Jaume Ferran Aran Cebrià (fins al 26 de juny de 2003)
Sr. Josep M. Romero Gómez
Sr. Oriol Berenguer Piñol (des de l’11 de juliol de 2003)

Personal d’administració i serveis
Sr. Jaume Esteban Almenara
Secretaria del Consell

S’han mantigut reunions amb els representants dels col·lectius
del personal d’administració i serveis, laborals i funcionaris, a
nivell de representants al Claustre i representants sindicals que
han servit per conèixer i intercanviar les opinions sobre la
situació en què es troben els dos col·lectius.

Sr. Virgilio Aranda Rodrigo

També s’han mantingut converses amb els representants de la
Junta de Personal Docent i Investigador.

SINDICATURA DE GREUGES

S’han potenciat força les relacions amb els responsables de les
Sindicatures o oficines del Defensor Universitari de les
universitats de l’Estat Espanyol, i, evidentment, amb les de les
universitats de l’Institut Lluís Vives.

Síndic: Sr. Miquel Àngel Alonso Sancho
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 86
Fax 34 973 70 20 62
sdg@sdg.udl.es
Durant el curs 2002/2003 la Sindicatura de Greuges de la
Universitat de Lleida ha atès cinc expedients amb resolució
expressa i moltes altres qüestions que no han arribat a transformar-se en expedient.
Els temes més destaclables són: renovació de contracte de
professorat, avaluació de l’ANEP, temes relacionats amb la
matrícula i reconeixement de crèdits de lliure elecció.
També s’han rebut queixes sobre el desenvolupament d’alguna
sessió del Consell de Govern/Provisional.
Un altre tema que es destaca, un cop més, és el de la permisibilitat
de fumar a les aules en períodes d’exàmens.
Pel que fa a les relacions que ha mantingut la Sindicatura, a més
a més, de les derivades de les queixes, han estat les visites que
s’han fet als centres on s’ha mantingut reunions amb els
alumnes i les direccions i/o deganats.

Les reunions que s’han realitzat són:
- La V Trobada Estatal de síndics de greuges tingué lloc a Lleó,
del 28 al 31 d’octubre de 2002.
En aquesta trobada es van tractar temes sobre l’avaluació
curricular, la figura del síndic als nous estatuts universitaris i la
programació docent.
- La reunió dels síndics de greuges de les universitats catalanes
tingué lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 12 de
desembre de 2002. En aquesta reunió es van tractar els temes
següents: balanç de les reunions a nivell espanyol, valoració de
les possibles reunions a nivell internacional, ús de les llengües
a la universitat catalana i intercanvi de problemes més freqüents
i possibles canvis de normativa.
- El gener del 2003 es van reunir a la Universitat de les Illes
Balears el personal de suport administratiu de les Sindicatures
de tot l’Estat Espanyol, per tal de posar en marxa la pàgina web
corresponent, a la qual s’hi pot accedir des del web de la
Sindicatura de la UdL.Al web de la Sindicatura de la UdL, http:/
/www.udl.es/sindicatura/ s’hi poden consultar totes les memòries
dels anys anteriors.
- Durant tot el període d’avaluació del professorat, per a la
respectiva promoció, el síndic va ser present com a testimoni en
tots els actes d’obertura de la documentació d’avaluació de
currículums del professorat, tramesa per les agències
corresponents.
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CENTRES DOCENTS
FACULTAT DE CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ
Degà: Dr. Fidel Molina Luque
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 00
Fax 34 973 70 23 05
deganat@fce.udl.es
Activitats:
Jornades
• II Jornades Interdisciplinars de prevenció i atenció en la
primera infància els dies 5 i 6 d’octubre de 2001.
• IV Jornades Maria Rúbies 23 i 24 de novembre de 2001.
• Col·laboració-Organització III Jornades escoles 3-12 els dies
18 i 19 de gener de 2003 a Barcelona.
Cursos de lliure elecció
• “Iniciació als primers auxilis”, 1r i 2n quadrimestre.
• “Orientació professional”, 2n quadrimestre.
• “Tècniques de relaxació i concentració”, 1r i 2n quadrimestre.
• “Iniciació a la vida i moviment a la natura en temps estival”, 1r
i 2n quadrimestre.
• “Circ i faràndula a l’escola I: una manera d’ensenyar, una
forma de motivar, una eina per socialitzar”. Coordinació M.
Carme Jové. Àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal. Del 22
d’octubre al 7 de novembre de 2002.
• “La concepció de l’Educació Musical segons Kodály”.
Coordinació M. Alba Herrera. Àrea de Didàctica de l’Expressió
Musical. Del 5 al 9 de novembre de 2002.
• “Tècnica i didàctica del tenis: aprèn el tenis fàcilment”.
Coordinació Montserrat Comes. Àrea de Didàctica de l’Expressió
Corporal. Del 6 de novembre al 18 de desembre de 2002.
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• “Coneguem les plantes aromàtiques, medicinals i
condimentàries i les seves propietats”. Coordinació Antònia M
Filella. Àrea de Didàctica de les Ciències Socials. Del 30 de
novembre al 15 de desembre de 2002.
• “Elaboració de material didàctic per a l’aula d’EFL a l’educació
primària: currículum i diversitat”. Coordinació Montse Casanovas.
Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Del 26 d’octubre
de 2002 al 18 de gener del 2003.
• “Iniciació a la tècnica de la percussió”. Coordinació M. Alba
Herrera. Àrea de Didàctica de l’Expressió Musical. Del 25 de
febrer a l’1 de març de 2003.
• Aprendre de l’experiència. La vida escolar”. Coordinació
Montse Casanovas i Anna Gené. Del 18 de febrer al 20 de març
de 2003.
• “El món de Wagner–La tetralogia Der Ring Des Nibelungen.
Coordinació SEDAI Laboratori de Musicologia de la UdL. Del 20
de febrer al 14 de març de 2003.
Conferències
• Xerrada sobre les pràctiques realitzades a Nicaràgua. Grup
d’alumnes d’Educació Social. 4 de juny de 2003.
• Cicle de Conferències New approaches to the didactics of
english. Coordinació Montse Casanovas. Del 8 al 21 de novembre
de 2002.
• Conferència al CQP per Peter Gyorgy Medgyes. 19 de
novembre de 2002.
• Conferència Real English and why it tendsto present dificulties
for normative speakers. Malcom John Hayes. 21de desembre
2002.
• Conferència “La complexitat de la comunicació” per Sebastià
Serrano. 20 de febrer de 2003 (Titulació Educació Social).
• Conferència sobre Llengua Anglesa al CQP per Francesca
Vidal Santallusia. 22 de març de 2003.
• Conferència sobre oposicions al CQP per Josep Miquel Lucea
Galima. 3 d’abril de 2003.
• Conferència “Per uns la Normal, per altres Magisteri, per tots
escola de Mestres”, per Amparo Miñambres. 23 d’abril de 2003.
• Conferència “Unitat del llenguatge i pluralitat de llengües” per
Miquel Siguan Solà. 23 d’abril de 2003.

Publicacions

Activitats:

• Publicació editada per la Dra. Montse Casanovas que porta
per títol “Simulacions, e-mails i pàgines web: noves eines per a
la didàctica de l’anglès com a llengua estrangera”. Curs 2002/
2003.

Activitats acadèmiques

Activitats Diverses
• “L’hora del conte”. Activitat conjunta realitzada per l’àrea de
Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament de
Didàctiques Específiques i la Biblioteca Pública de Lleida.
Alumnes de la Facultat de Ciències de l’Educació expliquen
contes a grups de nens a la Biblioteca.
• Visita didàctica al Centre de fauna Vallcalent. Associació
TRENCA amb alumnes de 1r d’Educació Infantil. Montse Nòria
(Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura), Antònia M.
Filella (Àrea de Didàctica de les Ciències Socials). Novembre de
2002.
• Sortida didàctica al Solsonès amb alumnes de 2n d’Educació
Primària. Antònia M. Filella. Àrea de Didàctica de les Ciències
Socials. Maig de 2003.
• Visita a les escoles del grup Xurrucuc del País Valencià per
contrastar metodologies per projectes utilitzada en aquestes
escoles. Juny de 2003.

FACULTAT DE DRET I ECONOMIA
Degà: Dr. C. E. Florensa Tomàs (fins al 8 de desembre de 2002),
Dra. Agnès Pardell Veà (des del 9 de desembre de 2002)
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 00
Fax. 34 973 70 32 45
Deganat@fde.udl.es

• Inauguració del curs acadèmic 2002/2003 (25 de setembre de
2002). La lliçó magistral va ser impartida pel Prof. Dr. Mariano
Alonso Pérez, catedràtic de Dret Civil de la Universitat de
Salamanca, sota el títol: El contrato en su perspectiva clásica y
en la sociedad contemporánea.
• Participació en l’elaboració d’un conveni signat per la Universitat
de Lleida i el Departament de Justícia i Interior de la Generalitat
de Catalunya que té com objecte permetre la realització del
Practicum de l’Ensenyament de Dret en les dependències de la
Policia de Catalunya “Mossos d’Esquadra” (curs acadèmic
2002/03).
• Elaboració i signatura de convenis amb empreses de les
comarques de Lleida per a la realització de pràctiques dels
estudiants de la Diplomatura en Ciències Empresarials, la
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses i la
Llicenciatura en Dret (curs acadèmic 2002/2003).
• Aprovació de noves assignatures optatives en l’ensenyament
d’Administració i Direcció Empreses.
• Aprovació del pla d’estudis de la Llicenciatura de Ciències del
Treball.
• Elaboració de l’informe d’autoavaluació de la Llicenciatura en
Administració i Direcció d’Empreses (octubre 2002).
• Elaboració de l’informe de seguiment de l’autoevaluació de la
Diplomatura en Ciències Empresarials (octubre 2002).
• Col·laboració amb el Departament de Dret Privat en
l’organització del curs d’oratoria “La comunicació personal en el
món jurídic i empresarial” (novembre-desembre 2002).
• Acte de lliurament d’orles acadèmiques a la XXXI promoció
d’alumnes de la Llicenciatura en Dret; a la XIV promoció
d’alumnes de la Diplomatura en Ciències Empresarials i a la VII
promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Direcció i
Administració d’Empreses (9 de maig de 2003).
• Col·laboració en les XIII Jornades Universitat-Empresa
dedicades a “L’empresa i els seus nous paradigmes” (25 de
març i 14 de maig de 2003).
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• Actualització i adaptació de la pàgina web de la Facultat de Dret
i Economia.
• Col·laboració amb el Departament d’Agricultura i Ramaderia
de la Generalitat de Catalunya i Catalonia Qualitat en
l’organització del posgrau en “Gestió financera d’empreses
agroalimentàries”.
• Constitució del tribunal per avaluar la prova de conjunt que ha
de permetre la convalidació de títols universitaris emesos per
altres Estats.
• Participació en la comissió creada en el si de l'ICE per a l’anàlisi
de la tutoria universitària.
• Elaboració i presentació als directors de departament del pla
d’acció tutorial.
Activitats institucionals
• Organització de la jornada adreçada als equips directius dels
Instituts de Batxillerat de la província de Lleida sobre les
diferents ensenyaments que s’imparteixen en la Facultat de
Dret i Economia (25 de febrer de 2003).
• Organització i participació en la Jornada de Campus Obert de
la Universitat de Lleida (14 de març de 2003).
• Participació en l’acte homenatge a la Prof. Divina Esteve (8 de
març de 2003).
• Organització i participació en l’acte homenatge al Prof. Dr.
Eduard Font Serra (27 de març de 2003).
• Acte de comiat al Prof. Dr. Carles E. Florensa i Tomàs (3 d’abril
de 2003).
• Acte de comiat al Prof. Dr. Santiago Espiau Espiau (4 de juny
de 2003).
• Lliurament dels Segons Premis de Batxillerat (9 de maig de
2003).
• Participació en la Conferència de Degans d’Economia i Empresa –CONFEDE (20 i 21 de febrer de 2003).
• Participació en la IX Conferència de Degans i Deganes de les
Facultats de Dret de les Universitats espanyoles (25 i 26 d’abril
de 2003).
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• Visita als Instituts de Batxillerat de Lleida i comarques per a
informar dels diferents ensenyaments que s’imparteixen en la
Facultat de Dret i Economia (març-abril 2003).
• Elaboració de l’esborrany de reglament de la Facultat de Dret
i Economia.
• Promoció dels ensenyaments de la Facultat de Dret i Economia
mitjançant diferents campanyes i iniciatives publicitàries.
• Acte de presentació de la Llicenciatura en Ciències del Treball
(10 de juny de 2003).

FACULTAT DE LLETRES
Degà: Dr. Emili Junyent Sánchez
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 52
Fax 34 973 70 20 50
dega@ugerh-ll.udl.es
Activitats:
• Llengua, escola i mitjans de comunicació audiovisuals. Joan
Julià.
• Mercat del Llibre i de la Creació. Salomé Ribes.
• Marguerite Yourcenar, Edgar Quinet i Vincent Van Gogh.
Àngels Santa.
• HumTec: les Humanitats i la Tecnologia. Glòria Vázquez.
• Percepcions de la vellesa en la literatura contemporània
escrita en anglès. Brian Worsfold.
Activitats organitzades des del Deganat
• Jornada de Portes Obertes de la Facultat de Lletres.14 de març
de 2003.
• IV Jornada “I després què?”. Ponents: Ignasi Castillo (lector);
Cristina Arbonés (professora); Montse Guerrero (geografa i
investigadora); Tom Cabau (arxiver); Montse Macià (directora
de museu); Xavier Eritja (gestió cultural) i German París (editor).

Moderador: Miquel Pueyo, vicedegà de la Facultat de Lletres. 27
de març de 2003.
• Acte de lliurament de les orles acadèmiques. Padrí de l’acte:
Sr. Antonio Fraguas “Forges”. 24 d’abril de 2003.
• Activitats de suport a la implantació dels nous estudis de segon
cicle de Comunicació Audioviovisual, impartides a l’Edifici del
Rectorat
• L’amor i els mitjans de comunicació. A càrrec de Jesús Gómez.
És professor de la Universitat de Barcelona i company de
recerca de Jon Elster i Ulrich Beck, autors que, com ell, són
reconeguts pel seu treball sobre l’amor i les emocions. 12 de
març de 2003.
• Els actors de la revolució tecnològica. A càrrec de Josep Clotet
que és gerent d’Accés-Institut municipal d’Informàtica i professor
de la UdL. 2 d’abril de 2003.
• De les idees als projectes. A càrrec d’Òscar Vayreda. És
consultor de projectes TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) i, en l’actualitat, treballa a l’empresa GEC (dedicada a la gestió del coneixement). El tema central del seminari és
una introducció als enfocaments més adients per als projectes
a Internet i les passes a seguir per a la seva realització. 9 d’abril
de 2003.
• Deikhipen p amende (La mirada sobre nosaltres). A càrrec de
Julio Vargas i Ababacar Thiak. Seminari per a reflexionar sobre
el paper que juguen els mitjans de comunicació en la definició
de les identitats culturals. 30 d’abril de 2002.
• El dia a dia en els mitjans. A càrrec de Joan Cal, director
executiu del Diari Segre, de Lleida Televisió i de Ràdio Segre.
7 de maig de 2003.
• La liberalització en les telecomunicacions i l’audiovisual. A
càrrec d’Antoni Elias que és conseller de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, doctor enginyer de
telecomunicació i catedràtic de la UPC. El 2001 va rebre el premi
Salvà i Campillo a l’Enginyer de l’Any. 10 de maig de 2003.
• Comunicació de masses? . A càrrec de Jaume Santacana que
és director general de Prodigius Audiovisual S.A. 14 de maig de
2003.

• Noves formes de comunicar. A càrrec d’Antoni Esteve, que, en
l’actualitat és president de Lavinia, empresa de tecnologia i
comunicació, i professor de la UPF i la UOC. 21 de maig de
2003.
• Potenciar la cultura catalana a través de la tecnologia. A càrrec
dels doctors Josep Sort i Alfons Medina. Josep Sort és professor
de la URL i investigador en el projecte TEDIP (Technology,
Economics and Diversity in the Periphery). Alfons Medina és
investigador en el projecte TEDIP. 28 de maig de 2003.

FACULTAT DE MEDICINA
Degà: Dr. Joan Prat Corominas (fins al 27 de maig de 2003)
Dr. Àngel Rodríguez Pozo (des del 28 de maig de 2003)
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 00
Fax 34 973 70 24 25
oficinadocent@medicina.udl.es
Activitats:
• L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2002/2003 es va
celebrar el 24 d’octubre de 2002 a l’Aula Magna de la Facultat
de Medicina. La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol
“Obstacles i problemes en el canvi a un currículum directament
relacionat amb els problemes de salut prevalent a la població”,
va anar a càrrec del Dr. Jean-Jacques Guilbert, M.D., Ph.D
(educ) Consultant en Education Médicale de l’Hospital Cantonal
de Ginebra. En el mateix acte es va lliurar la Beca Rosa Mª del
Olvido Fernández Riba al Sr. Josep Ortega Segura.
• En la convocatòria de l’examen MIR de Lleida 2001/2002 es
van presentar 70 alumnes llicenciats a la Facultat de Medicina
de Lleida dels quals, entre el total de 3.500 presentats, van
aprovar 42, restant 11 alumnes entre els 1.000 primers llocs
(núm. 17, 189 i 213).
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• L’acte de lliurament de les orles de la Facultat de Medicina, va
tenir lloc el 30 d’abril de 2003, a l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida. El padrí va ser el Dr. Bonaventura Lladonosa
i Gallart, pediatra, expresident del Col·legi de Metges de Lleida,
primer president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya,
exrepresentant de l’OMC (Organització Mèdica Col·legial) al
Comitè Permanent de Metges d’Europa i exmembre del Consell
Social de la UdL.
• Premi extraordinari de llicenciatura ha esta concedit a l’alumne
Víctor José Palomar Asenjo.
• Actes de commemoració del 25è aniversari de la restauració
dels estudis de Medicina a Lleida.
• Taula rodona: “Recerca a les Facultats de Medicina: realitat i
perspectives”. Ponents: Dr. Joan Rodés Teixidor, Dr. Carlos
Belmonte Martínez, Dra. Elvira Fernández, Dr. Josep Esquerda
Colell. 16 de desembre de 2002 • Acte de lliurament del Tapís (de la sèrie Microcosmos) de
l’autora Edith Schaar, donat pel Col·legi de Metges de Lleida a
la Facultat de Medicina. 15 de gener de 2003.
• Acte institucional commemoratiu - Conferència: “Universitat i
societat a l’Edat Mitjana: la medicina a l’Estudi General de
Lleida” a càrrec del professor Joan Busqueta. Hi intervingueren:
Xavier Pomés i Abella, Josep M. Bricall, Antoni Badia i Margarit,
Joan Prat Corominas, Josep M. Pujol i Gorné i Jaume Porta i
Casanellas. 22 de gener de 2003.
• Concert de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell. Auditori
Municipal Enric Granados. 22 de gener de 2003
• Actuació de La Locomotora Negra. Auditori Municipal Enric
Granados. 21 de març de 2003.
• Conferència: “El origen de la mente: la evidencia de Atapuerca”,
a càrrec del professor Ignacio Martínez Mendízabal. 21 d’abril
de 2003.
• Curs de malalties importades: paludisme, esquistosomiasi,
etc., a càrrec dels Drs. J. Gascón, M. Corachán, B. Sanz i V.
Fumadó. Coordinat pel Dr. Josep M. Reñé. Abril-Maig 2003.
• Titelles: a càrrec del grup Marduix. Centre Cultural de la
Fundació “La Caixa”. 26 de maig de 2003.
• Exposició “Humor Terapèutic”: Lliurament del premi “Teràpia
Humoral”. 6 de juny de 2003.
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Exposicions
• Presentació dels grups de recerca de la Facultat, amb la seva
història, components del grup i línies d’investigació.
• Col·lectiva de diferents autors de Lleida.
• Obra d’Edith Schaar.
• Fotografies dels 25 anys d’història de la Facultat.
• Fons documentals i històriques a la Biblioteca de Ciències de
la Salut Jaume d’Agramunt.
• Evolució de la fotografia científica.
• Mostra del concurs de “Teràpia humoral”.
Relacions internacionals
Dins de l’apartat de relacions internacionals i mobilitat de la
Facultat de Medicina de Lleida cal destacar un increment en el
nombre d’alumnes que utilitzen els diferents programes de
mobilitat tant nacional com internacional.
• Dins del programa Sòcrates/ Erasmus s’han obert nous
convenis amb la Universitat de Turku (Finlàndia) i la de Universitat
de Wroclaw (Polònia). Es va rebre la visita del rector de la
Universitat Medical Academy in Gdansk, i es van visitar les
Universitat de Varsòvia i Medical Academy in Gdansk.
• Dins del Programa de mobilitat d’alumnes SÒCRATESERASMUS s’han incorporat a la Facultat de Medicina sis
estudiants: dos de Milà (Itàlia), dos de Gdansk i dos de Varsòvia
(Polònia). Deu estudiants de la nostra Facultat han anat a Milà,
Estrasburg, Perugia, Trieste, Gdansk i Varsòvia.
• Han accedit a la nostra Facultat per via de convalidació
d’estudis quatre estudiants: un de Romania, un de Colòmbia, un
de Brasil i un de Perú.

Activitats docents i de recerca
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
• Al llarg del curs 2002-03 el Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques ha organitzat els següents seminaris de recerca amb
investigadors invitats:
• 5 de març de 2003. Jean-Pierre Girolami (INSERM Castanet
Tolosan, França):
“ New intrarenal targets in experimental diabetes: new effects of
kinin receptor activation”.
• 25 d´abril de 2003. Carles Suñer (Departamento de Biología
Molecular y Celular, Centro Nacional de Biotecnología, CSIC,
Madrid): “L’elongació de la transcripció com a mecanisme de
regulació de l’expressió gènica: funció de CA150 en l’ elongació
dels transcrits del virus de la immunodeficiència humana tipus
1 (VIH-1)”.
• 20 de juliol de 2003. Miguel A. Valverde (Unitat de Senyalització
Cel·lular, Dept. Ciències Experimentals i de la Salut, Universitat
Pompeu Fabra) “Canales de iones en la fisiología y patología
molecular del sistema cardiovascular”.

• Desarrollo e implementación práctica de nuevos métodos para
estimar intervalos de referencia y para el control de calidad en
parámetros clínicos: Generalización de la metodología Sdistribution. Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Responsable: Albert Sorribas.
• Implicaciones del pro-NGF como ligando de P75 y activador de
las vías intracelulares de muerte por apoptosis en la enfermedad de Alzheimer. Fondo de Investigaciones Sanitarias de la
Seguridad Social. Responsable: Carme Espinet.
• Progresión a SIDA y expresión de interleucinas y correceptores
en pacientes VIH+ según su genotipo VDR. Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Responsable: Joan
Fibla.
• Associació de variants alèliques del VDR amb la progressió de
la infecció per VIH en diferents grups de risc: interacció amb
polimorfismes del locus CCR5 que alteren els nivells d´expressió
del correceptor viral. Fundació Marató de TV3. Responsable:
Joan Fibla.
• Localización intracelular de complejos Cdk-ciclina de fase G1:
mecanismos de control y análisis funcional en oncogénesis.
Fundació La Caixa. Responsable: Martí Aldea.

Projectes de recerca
En el departament de Ciències Mèdiques Bàsiques s´han iniciat
els següents projectes de recerca amb finançament procedent
de diverses entitats:
• Modificaciones oxidativas proteicas y proteolisis en la
fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica. Fondo de
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Responsable: Manel Portero.

• Análisis del transcriptoma y del proteoma de Saccharomyces
cerevisiae en condiciones de estrés oxidativo endógeno. Acción
estratégica de genómica y proteómica, Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Responsable: Enric Herrero.
Xarxes temàtiques de recerca
Diversos grups del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
participen en una de les xarxes de grups de recerca biomèdica
del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social,
sobre “Mecanismos moleculares de muerte neuronal en modelos animales y patología humana”. Responsables: Josep
Esquerda i Joan Comella.
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Tesis Doctorals
• S´han defensat amb èxit les següents tesis doctorals en el
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques:
• Pedro Echave: Relación entre la alcohol deshidrogenasa E de
E.coli y el estrés oxidativo.
• Hongyin Wang: WHI3 recruits Cdc28 and the Cln3 mRNA to
regulate cell cycle entry and differentiation in budding yeast.
• Yuhui Lui: Coordination of cell cycle arrest and neuronal
differentiation by bhlh7 transcription factors.
• Jordi Torres: Relacions entre les vies de senyalització MPK i
TOR en el llevat.

Departament de Medicina
• IX curs de postgrau Nutrició i Dietètica Clíniques, organitzat pel
Dr. Àngel Rodríguez Pozo.
• Curs dirigit a postgraduats en matèries biosanitàries interessats
en aprofundir en el coneixement nutricional amb l’objectiu de
potenciar l’alimentació saludable i equilibrada, estimular i propagar la dieta mediterrània i adequar la nutrició en les persones
malaltes.
• II curs de postgrau Formació per a Personal Investigador amb
Animals d’Experimentació, organitzat per la Dra. Carme Piñol
Felis.
• Curs d’especialització de 8 crèdits, l’objectiu del qual és donar
resposta als requeriments generats pel Decret 214/1997, de 30
de juliol, de la Generalitat de Catalunya (pel qual es regula la
utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats
científiques), el qual exigeix que el personal investigador usuari
d’animals que l’1 de gener de 1998 no pugui acreditar 2 anys
d’experiència, tingui una formació de postgrau de les matèries
que s’especifiquen en l’esmentat decret, i que són les que recull
aquest curs.
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• Curs d’especialització Suport Vital Avançat, organitzat per en
Manel Piqué Gilart.
• Formació en l’assistència completa, bàsica i avançada de
l’aturada cardiorespiratòria.
Riure i la seva expressió terapèutica
• Aquest curs s’ha dut a terme per segona vegada una assignatura
de lliure elecció amb el títol “Riure i la seva expressió terapèutica:
tècniques de clown per a estudiants de medicina”, coordinada
pel Dr. Francesc Abella i Pons. L’activitat ha estat organitzada
en col·laboració amb Pallassos Sense Fronteres, amb l’objectiu
d’aportar una sèrie de continguts i de tècniques per tal de facilitar
i humanitzar més la relació entre pacient i metge. L’avaluació
dels alumnes ha estat excel·lent, amb gran interès per la seva
continuïtat. Per cloure l’assignatura es va convidar al president
de PsF, el Sr. Pepe Viyuela, qui va fer referència als seus
programes d’ajuda i d’intervenció tant en medis hospitalaris com
en situacions de conflicte bèl·lic i catàstrofes naturals. Han
participat a l’assignatura 25 alumnes dels 60 preinscrits.

Departament de Cirurgia
• El Departament de Cirurgia ha organitzat el V Màster en
Medicina i Cirurgia d’Urgències. L’objectiu d’aquest curs és la
formació teòrica i pràctica en Emergències, Urgències
Medicoquirúrgiques, Medicina de Catàstrofes i Transport Sanitari.
Formació pruridisciplinar adaptada als diferents medis i recursos disponibles, des del moment de la demanda d’atenció
urgent fins a l’ingrés en medi especialitzat, seguint una linealitat
d’actuacions en el temps. Adquirir habilitat en tècniques de
medicina d’urgències. Aquest Màster ha estat coordinat pels
professors del departament, Dr. Joan Viñas i Salas i Dr. Ramon
Nogués i Bou.
• El Departament de Cirurgia ha organitzat el curs de postgrau
Diploma en Sanitat, coordinat pel Dr. Pere Godoy García.
L’objectiu d’aquest curs és formar els participants en les bases

científiques i operatives de la salut pública i capacitar-los en la
utilització dels instruments per a la interpretació, control i avaluació
dels problemes de salut des del punt de vista comunitari.
Activitats de la Facultat
• El Pla Estratègic de la Facultat ha estat aprovat per la Junta de
Facultat i pel Consell de Govern Provisional. En ell es preveuen
pel període 2003-2010 l’elaboració i implantació d’un Pla
d’Estudis elaborat seguint les indicacions de la Declaració de
Granada, adaptat als criteris de Bolònia, en línia amb les
indicacions del Llibre Blanc de les professions sanitàries i
centrat en l’assoliment de la competència. També contempla
per aquest període inversions importants en personal (25
professors a temps complet i 80 places d’associat a temps
parcial i 11 PAS), equipaments docents (1,1 M ), i un increment
important de les despeses de funcionament. El Pla Estratègic
preveu també una implicació important de la Facultat en la
Formació Continuada, a través de la creació d’una estructura de
gestió amb participació del COMLL, l’ICS i les societats científico-mèdiques. .
• La Comissió de Formació ha finalitzat el document de
Competències Terminals dels Llicenciats que defineix el perfil
professional dels llicenciats formats en la FM-UdL en un futur
proper. La Facultat de Medicina de Lleida ha estat escollida per
la coordinació del grup de treball de l’AMSE (Associació Europea de Facultats de Medicina) per a l’elaboració d’un llistat
conjunt de competències terminals que serveixi com a guia per
harmonitzar la formació mèdica a Europa, a partir de les
característiques competencials dels llicenciats dins de l’esperit
d’homologació europea de titulacions de la Declaració de
Bolonya.
• La Facultat de Medicina de Lleida forma part del grup de treball
(3 facultats) de la Conferència de Decanos de las Facultades de
Medicina Españolas (CDFME) per a l’elaboració del document
de proposta de bases per l’harmonització dels ensenyaments
de Medicina a l’estat espanyol.
Convenis amb institucions sanitaries

• S’ha signat el Concert en l’Àmbit Docent Assistencial i Investigador entre la Universitat de Lleida i l’Institut Català de la Salut.
• Conveni de col·laboració entre la Lliga contra el Càncer de les
comarques de Lleida i la Universitat de Lleida.
• Conveni de cessió per l’ICS de terrenys per a la construcció
d’un nou edifici finançat amb 3.6 M en el Pla d’Infrastructures
del Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA AGRÀRIA
Director: Dr. Antonio Michelena Bárcena
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 00
Fax 34 973 70 25 34
montse@ugc-etsea.udl.es
Activitats:
• Elaboració i aprovació del Pla Estratègic de l’ETSEA 2003/07.
• Realització de 3 trobades temàtiques sobre el present i futur de
l’ETSEA amb 60 representants d’empreses del sector agrícola,
forestal i alimentari en col·laboració amb el Consell Social de la
UdL.
• Realització d’una enquesta sobre el present i futur de l’ETSEA
a 250 representants d’empreses i institucions del sector agrícola, forestal i alimentari en col·laboració amb el Consell Social de
la UdL.
• Realització d’una enquesta sobre inserció professional a 350
titulats de l’ETSEA.
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Actes
• Acte d’inauguració del curs 2002/2003 amb la conferència
inaugural titulada El futur universitari ja no és allò que acostumava
a ser, a càrrec de Claudi Alsina, Director General d’Universitats
de la Generalitat de Catalunya.
• Jornada de portes obertes a l’ETSEA. Març 2003.
• Festa de Sant Isidre. Maig 2003.
Cursos i Jornades organitzades per diferents departaments i
serveis del campus de l’ETSEA:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’INFERMERIA
Directora: Sra. Carme Nuin Orrio
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 00
Fax 34 973 70 24 25
direcció@infermeria.udl.es
Activitats:

• Curs internacional Spanish Agrifood Sector per estudiants de
Iowa State University, del programa Erasmus i de la pròpia
escola. Març de 2003.
• Curs d’Introducció a l’activitat professional en col·laboració
amb el Servei d’Extensió Universitària de la UdL i el Consorci per
al Desenvolupament Econòmic de Lleida (2º quadrimestre).
• Curs de creació i construcció de models digitals del terreny
(MDT). Juny 2003.
• Curs de tècniques de dibuix i disseny en 2D amb Autocad 2000.
Maig 2003.
• VII Curs de tècniques de reconeixement de plàntules i diàspores
de males herbes. Gener 2003.
• Jornada: Lleida, Ponts de Darrera Generació. Gener 2003.
• Curs de formació: «Benestar animal en la producció porcina”.
Maig 2003.
• Jornades Tècniques sobre el Pla Hidrològic Nacional. Maig
2003.
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Col·laboracions
• Jornades de Minusval i Gerontologia. Lleida, 25 i 26 d’octubre
de 2002.
• X Congrés Estatal d’Estudiants d’Infermeria. A Corunya, del 22
al 24 de novembre de 2002.
• IX Jornades Nacionals d’Alumnes d’Infermeria.. Aquestes es
van fer a Barcelona (Vall d’Hebrón), els dies 12, 13 i 14 de
desembre de 2002.
• XVII Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria. Aquestes
es van fer a Platja d’Aro, els dies 21, 22 i 23 de març.
• Curs “Desenvolupament curricular del pràcticum a la diplomatura d’infermeria”, amb col·laboració amb l’Institut de Ciències
de l’Educació. Dirigit al professorat de l’EUI i als professionals
d’infermeria de centres sanitaris que tenen conveni amb la UdL.
Març - abril 2003.
• XI Congrés Estatal d’Estudiants d’Infermeria. Badajoz, 4, 5 i 6
d’abril de 2003.
• I Jornada tècnica: Parlem sobre el càncer” . Lleida, 31 de maig
de 2003.
• Activitats. Durant tot el curs organitzades per Formació
Continuada de l’Hospital Santa Maria de Lleida.
• Activitats Durant tot el curs organitzades per Formació i
Qualitat de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova.
• Coordinació docent en l’especialitat d’Infermeria Psiquiàtrica i
Salut Mental. Durant tot el curs acadèmic.

• Taula rodona «La incorporació del psicòleg en el nou model
d’atenció en residències assistides de gent gran: implicacions
per a la professió». Organitzat pel col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya. Lleida, juliol 2003.
Participacions
• I Jornada sobre l’espai europeu d’educació superior. Ha estat
organitzada per la Universitat de València, el 16 i 17 de gener
2003
• Jornada de portes obertes UdL, en el campus de Ciències de
la Salut. 14 març 2003.
• Jornada d’orientació universitària al Col·legi Claver de Lleida
sobre els estudis d’Infermeria de la UdL. Abril 2003.
• Jornada d’orientació universitària a l’Institut Manuel de Pedrolo
de Tàrrega sobre els estudis d’Infermeria de la UdL. Abril 2003.
• Jornada d’orientació universitària a l’Institut Torre Vicens de
Lleida sobre els estudis d’Infermeria de la UdL. Abril 2003.
• Dia de la Infermeria. La revista Àgora d’Infermeria i l’Associació
de Directors/es de les Escoles d’Infermeria de Catalunya i amb
motiu del Dia de la Infermeria van organitzar la jornada
“Aprenentatge, competència i cura. Aquesta s’ha fet a Barcelona el 12 de maig de 2003. Va esta representada l’Escola amb 19
estudiants i 3 professors.
• Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE). Avaluació
que l’Institut d’Estudis de la Salut va fer a l’alumnat de pregrau
de 3r. Curs del nostre centre. Aquest es va fer a les consultes
externes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, els dies
15, 16 i 17 de maig de 2003
• Campanya de donació de sang que es va fer al campus de
Ciències de la Salut.
Organització de les taules rodones, jornades, conferències,
seminaris i xerrades, …

l’Escola Universitària d’Infermeria, juntament amb l’equip del
Departament d’Infermeria i posteriorment els membres del
Consell de l’Estudiantat. Setembre 2002.
• Coneix la teva universitat amb la col·laboració dels serveis de
Biblioteca i Documentació i els de l’Àrea de sistemes d’Informació
i Comunicació de Ciències de la Salut. Setembre 2002.
• Gerontàlia. Jornada sobre la valoració geriàtrica integral en
l’àmbit residencial. 14 i 26 d’octubre de 2002.
• Inauguració del curs acadèmic 2002/2003. Es van fer un seguit
de conferències relacionades amb el món de la infermeria, amb
motiu de la inauguració del curs acadèmic de la diplomatura i del
títol propi. 6 de novembre de 2002.
• II Setmana Cultural del Campus de Ciències de la Salut. 7, 8,
9 i 10 d’abril de 2003.
• 1r. Concurs de Fotografia “La infermeria en el segle XXI. Per
donar a conèixer amb imatges i escenaris la realitat quotidiana
del que és la professió d’infermeria. Febrer - maig 2003.
• Jornada “Celebrem el 25è. Aniversari dels estudis d’infermeria
a la Universitat” per recordar i reflexionar sobre tot el que s’ha
assolit i per debatre sobre els nous reptes que ens equipararà
el futur. 29 de maig de 2003.
• Seminari “Models i estratègies de formació permanent dels
professionals de la salut, aquest ha estat adreçat a tot el
professorat de l’EUI, col·laboradors en la docència i per als
professionals dels centres col·laboradors. 12 i 13 de juny de
2003.
• Jornada de Perspectives Laborals i Acadèmiques per a
professionals en Infermeria. Jornada adreçada a l’estudiantat
per informar sobre el mercat laboral tradicional: àmbit hospitalària
Atenció primària i àmbit sociosanitària; donar a conèixer el
funcionament del Col·legi d’Infermeria i del Sindicat. Informar
sobre les noves perspectives laborals: ONGs, infermeria
d’empresa, creació d’empresa, teràpies complementàries, el
treball a Europa i EEUU. 26 de Juny de 2003.

• Xerrada informativa per la matriculació de l’estudiantat de nou
ingrés. Juliol i setembre de 2002.
• Sessions de benvinguda i informació per l’estudiantat de
primer curs a càrrec del rector de la UdL i de la Direcció de
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Socrates
• Dins de l’intercanvi d’estudiants hem tingut 1 alumne de la
University Degli Studi di Milano (Itàlia), 2 alumnes de la University
Degli Studi di Trieste (Itàlia) i 5 alumnes de la Universitat
Autònoma “Benito Juárez” de Oaxaca (Mèxic).
• Del nostre centre han anat 2 alumnes a la Universitat Swedish
Polytecnnic de Vaasa (Finlàndia).
• Al mes de maig la directora va visitar la University Degli Studi
di Trieste (Itàlia).
Convenis
• Conveni entre la Universitat de Lleida i la Residència Les
Garrigues de les Borges Blanques, gestionada per l’Empresa
de Gestió de Recursos Socials, SL, per a la col·laboració en la
formació clínica de l’estudiantat de l’Escola Universitària
d’Infermeria.
• Conveni entre la Universitat de Lleida i la Alianza Médica
Leridana, S.A. (clínica Montserrat) per a la col·laboració en la
formació clínica de l’estudiantat de l’Escola Universitària
d’Infermeria.
• Conveni entre la Universitat de Lleida i la Residència assistida
Comptes d’Urgell de Balaguer, gestionada per L’Institut Pere
Mata, per a la col·laboració en la formació clínica de l’estudiantat
de l’Escola Universitària d’Infermeria.
• Conveni entre la Universitat de Lleida i els Centres Sociosanitaris
de COARASAR, SA., per a la col·laboració en la formació clínica
de l’estudiantat de l’Escola Universitària d’Infermeria.
• Conveni específic de col·laboració entre les Universitats
d’Almeria, Alacant, Huelva, Internacional de Catalunya, Rovira
i Virgili i Universitat de Lleida.
• Conveni marc entre les Universitats d’Almeria, Alacant, Huelva,
Internacional de Catalunya, Rovira i Virgili i Universitat de
Lleida.
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• Durant aquest curs 1 alumna de tercer curs ha fet les
pràctiques clíniques de l’assignatura d’Infermeria Geriàtrica en
la Clínica Médicale de la Porte Verte de Versailles.Cedex
(França).
Altres
• L’Escola Universitària d’Infermeria continua participant en les
reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directores
de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales.
• Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les
reunions periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles
d’Infermeria Catalanes.
• Durant aquest curs, s’han rebut visites de professors/es i
d’altres de diferents ciutats europees i sud-americanes.
Acadèmiques
• Aquest curs acadèmic s’ha començat a impartir el títol propi de
la UdL Ciències Sanitàries. Infermeria.
• El 27 de juny, acte de lliurament de les orles acadèmiques de
la XVII Promoció de la Diplomatura en Infermeria. El padrí de la
promoció ha estat el Sr. Salvador Sáez Cárdenas, professor del
Departament d’Infermeria de la UdL.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
POLITÈCNICA
Director: Dr. Carles Capdevila Marqués
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 00
Fax 34 973 70 27 02
Ccm@matematica.udl.es
Activitats
• El dia 15 de novembre de 2002 es va fer el lliurament dels
premis ACCES-AETI Award 2002 al millor Treball Fi de Carrera
del passat curs 2001/2002 de les Titulacions d’Informàtica . Els
guanyadors van ser:
Primer Premi. Xavier Clua. Treball Titulat: Automatització d’un
pivot central per a usos agroquímics.
Accèssits:
Montse Sales. Treball titulat: Desenvolupament d’una eina
didàctica visual per l’estudi d’estructures de dades d’accés
directe implementades arborescentment.
Oriol Arbonés. Treball titulat: Disseny i implementació d’una
aplicació de banca electrònica on-line per cooperatives.
• V Xerrades Tècniques organitzades pel Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Lleida i l’Escola Universitària Politècnica:
-»El reglament electrotècnic de baixa tensió». Ponent: Antoni
Castellví Margo. 18 de març de 2003.
-»La gestió de la prevenció de riscos laborals a les PIME».
Ponent: Ramon Drudis Mauri. 20 de març de 2003.
-»Bases de dades documentals i de legislació». Ponent: Óscar
Perna Tarroc. 25 de març de 2003.
- «Les funcions dels col·legis professionals. El CETILL». Ponent:
Estanis Trepat Ribé. 27 de març de 2003.

• Participació en taules rodones per informar sobre les titulacions
que s’imparteixen a l’EUP als estudiants de batxillerat i cicles
formatius:
El dia 14 de març, vam participar a la taula científico-tecnològica
del IES Torre Vicens de Lleida en les Jornades d’Orientació
Universitària i Professional
El dia 2 d’abril a l’IES Manel de Pedrolo de Tàrrega
El dia 7 de març al col·legi Episcopal de Lleida
• El dia 23 d’abril es va celebrar la Festa de l’EUP amb diverses
activitats organitzades pel Consell de l’Estudiantat.
• Conferència Tecnologies de la comunicació: el compromís
recerca-desenvolupament, a càrrec del Sr. Miguel Àngel Lagunas, Director del Centre de Telecomunicacions de Catalunya
(UPC). 29 d’abril de 2003.
• Cicle d’Astronomia: l’Institut d’Estudis Ilerdencs juntament
amb l’EUP i el Departament de Matemàtica van organitzar el
següent cicle de xerrades:
- Viatge per l’Univers, a càrrec de Josep Mallol, president de la
societat d’astronomia de Lleida. 19 de maig de 2003.
- Cometes i asteroides, a càrrec de Josep M. Bosch, professor
de l’IES Manuel de Pedrolo, Tàrrega. 20 de maig de 2003.
- Informàtica i Astronomia: programa «Cartes del Cel», a càrrec
de Xavier Franch, professor de l’IES Maria Rúbies. 26 de maig
de 2003.
- Aigua a l’Univers, a càrrec de José M. Torrelles, professor
d’investigació del CSIC, Centre d’Estudis Espacials de Catalunya.
27 de maig de 2003.
• El dia 22 de maig de 2003, va tenir lloc l’acte de lliurament
d’orles acadèmiques a la XI promoció d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió i d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de
Sistemes a l’Aula Magna-Saló Víctor Siurana del Rectorat de la
Universitat de Lleida.
• El dia 5 de juny de 2003, va tenir lloc l’acte de lliurament d’orles
acadèmiques a la IV promoció d’Enginyeria Tècnica Industrial
especialitat Mecànica a l’Aula Magna-Saló Víctor Siurana del
Rectorat de la Universitat de Lleida.
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DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS
Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Director: Dr. Francisco Juárez Rubio
Secretari: Sra. Yolanda Montegut Salla
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 05
Fax 34 973 70 21 05
fjuarez@aegern.udl.es
Anglès i Lingüística
Director: Sr. Enric Llurda Giménez
Secretària: Dra. Isabel Santaulària
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 41
olga.rovira@dal.udl.es
Ciències Mèdiques Bàsiques
Director: Dr. Enric Herrero Perpiñán
Secretari: Dr. Albert Sorribas Tello
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 03
Fax 34 973 70 24 26
Yolanda.alsina@cmb.udl.es
Cirurgia
Director: Dr. Joan Viñas Salas (fins al 26 de maig de 2003),
Dr. Luis Pérez Ruiz (des del 27 de maig de 2003)
Secretària: Sra. Carmen Jurjo Campos
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 36
Fax 34 973 70 24 26
l.perez@cirurgia.udl.es
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Didàctiques Específiques
Directora: Dra. Pilar Vinuesa Vilella
Secretària: Sra. Marisé Astudillo Pombo
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 00
Fax 34 973 70 23 05
I.ramos@didesp@udl.es
Dret Privat
Director: Dr. Santiago Espiau Espiau (fins al 20 de maig de
2003), Dr. Antoni Vaquer Aloy (des del 21 de maig de 2003)
Secretària: Dra. Neus Cortada Cortijo
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 37
Fax 34 973 70 32 45
a-vaquer@dpriv.udl.es
Dret Públic
Director: Dr. Juan Pemán Gavín
Secretària: Dr. Jaume Ribalta Haro
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
jpeman@dpub.udl.es
Economia Aplicada
Director: Dr. Joan Baró Llinàs
Secretària: Dra. M. Teresa Armengol Rosinés
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
anna.p@econap.udl.es

Enginyeria Agroforestal
Director: Dr. Joan Ramon Rosell Polo (fins al 27 de maig de
2003), Dr. Manel Ribes Dasi (des del 28 de maig de 2003)
Secretari: Sr. Manuel Ribes Dasi (fins al 27 de maig de 2003),
Sr. Josep M. Jové Vilalta (des del 3 de juny de 2003)
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 01
Fax 34 973 23 82 64
laura@eagrof.udl.es
Filologia Catalana
Director: Dr. Xavier Macià Costa
Secretari: Dr. Albert Turull Rubinat
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
rosa.m.roige@filcat.udl.es
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Director: Dr. Pere Solà Solé
Secretari: Sr. Julián Acebrón Ruiz
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
gene.torralba@filcef.udl.es
Geografia i Sociologia
Director: Dr. Jordi Martí Hennenberg (fins al 15 de juliol de
2003), Dr. Jordi Garreta Buchaca (des del 16 de juliol de 2003)
Secretari: Dr. Joan Ganau Casas (des del 16 de juliol de 2003)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 20 98
loli@geosoc.udl.es

Història
Director: Dr. Jaume Barrull Pelegrí (fins al 27 de maig de 2003),
Dr. Enric Vicedo Rius (des del 13 de juny de 2003)
Secretari: Sr. Joan B. López Melción
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
quim@historia.udl.es
Història de l’Art i Història Social
Director: Dr. Roberto Fernández Ruiz
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
cgine@hahs.udl.es
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Director: Dr. Jordi Recasens Guinjoan
Secretari: Sr. Josep Dalmases Mestre
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 23 82 64
llop@hbj.udl.es
Infermeria
Directora: Sra. Pilar Allende Monclús
Secretària: Sra. M. José San Martin Bardají
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46
Fax 34 973 70 24 48
mpiñol@ugerh-cs.udl.es
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Informàtica i Enginyeria Industrial
Director: Dra. Teresa Alsinet Bernadó
Secretari: Sr. Josep Illa Alibés
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax. 34 973 70 27 02
angels@diei.udl.es
Matemàtica
Director: Dr. Joan Cecília Averós
Secretària: Sra. M. José Gros Ezquerra
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 04
Fax 34 973 70 27 16
secretaria@matematica.udl.es
Medi Ambient i Ciències del Sòl
Director: Dr. Pedro J. Pérez García
Secretària: Dra. Ángela D. Bosch Serra
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 23 26 13
secretaria@macs.udl.es
Medicina
Director: Dr. Josep M. Reñé Espinet
Secretari: Sr. Juan Buenestado García
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 33
Fax 34 973 23 22 05
secretaria@medicina.udl.es
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Pedagogia i Psicologia
Director: Dr. Jaume Sanuy Burgués
Secretària: Dra. Gemma Filella Guiu (fins al 18 de juny de 2003),
Sr. Jordi Coiduras Rodríguez (des del 19 de juny de 2003)
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 12
Fax 34 973 70 23 05
secretaria@pip.udl.es
Producció Animal
Director: Dr. Eduardo Angulo Asensio
Secretari: Dr. Daniel Babot Gaspa
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 57
Fax 34 973 23 82 64
secretaria@prodan.udl.es
Producció Vegetal i Ciència Forestal
Director: Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Secretari: Dr. Carlos Colinas González
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
secretaria@pvcf.udl.es
Química
Director: Dr. José Juan Galceran Nogués
Secretari: Dr. Albert Sans Badia
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
secretaria@quimica.udl.es

Tecnologia d’Aliments
Directora: Dra. M. José Motilva Casado
Secretari: Dr. Antonio J. Ramos Girona
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
secretaria@tecal.udl.es

INSTITUTS I ENS CONSORCIATS
AMB PARTICIPACIÓ DE LA UdL
Institut de Ciències de l’Educació
Directora: Dra. Sofia Isus Barado (fins al 9 de juny de 2003),
Dra. Isabel del Arco Bravo (des del 10 de juny de 2003)
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 82
Fax 34 973 70 33 76
ice@ice.udl.es
L’Institut de Ciències de l’Educació és un institut propi de la
Universitat de Lleida i té com a objectius específics contribuir en
la formació permanent del professorat de tots els nivells educatius
i l’assessorament tècnic dins del camp de la planificació i la
recerca educativa.
L’ICE de la Universitat de Lleida pot realitzar, així mateix, les
funcions que aquesta Universitat li assigni, i podrà actuar en
coordinació i col·laboració amb els centres i departaments de la
UdL, així com amb institucions externes a la Universitat que
desenvolupen activitats en camps afins.
Actualment dins de l’ICE s’hi poden trobar les següents unitats:
Unitat d’Ensenyament No Universitari

i Educació Secundària (ESO, Batxillerat i Cicles formatius de
FP), així com impartir la formació inicial del professorat de
secundària i establir línies de col·laboració entre l’ensenyament
no universitari i l’universitari: vies de recerca, coordinació,
innovació.
Des d’aquesta unitat es dóna servei a més de 2000 professors
de l’àmbit no universitari desenvolupant mes de 190 activitats
formatives en aquest darrer curs acadèmic.
S’han format 173 alumnes en el Curs d’Aptitud Pedagògica, i
s’han iniciat les primeres accions per trobar punts de trobada
entre secundària i universitat: creació d’equips de treball entre
professorat dels diferents nivells, propostes de jornades
internivells, etc.
En aquest àmbit es pretén contribuir a la millora de la qualitat de
la docència universitària a través d’activitats formatives
adreçades al professorat universitari. S’han dut a terme 16
activitats durant el curs acadèmic 2002/2003.
Unitat d’Innovació i Recerca
La Unitat d’Innovació i Recerca vol incentivar i assessorar el
professorat en la participació en projectes d’innovació docent,
potenciar la creació de grups de recerca especialitzats i facilitar
informació sobre programes i experiències en aquest àmbit.
Durant el curs 2002/2003 ha tingut especial rellevància la
realització de la jornada sobre Innovació docent celebrada el dia
12 de desembre i coordinada des d’aquesta unitat. Aquesta
jornada va suposar un intercanvi d’experiències en matèria
d’innovació docent amb d’altres universitats catalanes i una
presentació de les iniciatives dutes a terme en la nostra universitat.
També durant aquest curs la Unitat ha continuat el seguiment
dels projectes concedits en la convocatòria d’innovació de la
UdL del curs anterior que encara es trobaven en
desenvolupament. S’ha continuat, amb menor mesura i per
manca de recursos, l’alimentació de la pàgina web de la Unitat
a través d’informació de convocatòries de congressos i projectes.

La seva tasca consisteix principalment en coordinar la formació
permanent del professorat d’Educació Infantil, Educació Primària
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Unitat d’Orientació Universitària

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Durant el curs 2002/2003 s’ha creat un seminari permanent de
tutoria universitària amb la representació de totes les facultats
i escoles de la UdL. S’ha treballat en construir unes línies d’acció
orientades a la difusió i implantació de Plans d’acció Tutoria a la
UdL. Les sessions han servit per a reflexionar sobre la funció
tutorial del professorat, preveure estratègies de continuïtat i
coordinació tutorial amb l’ensenyament secundari, detectar les
necessitats i els condicionants de cada centre i/o titulació en
relació a la tutoria i orientació universitària, proposar estratègies
per a desenvolupar millor la tasca docent del professorat, així
com per a dissenyar un pla d’acció tutorial específic per a cada
centre i/o titulació.

President: Sr. F. Xavier Ballabriga i Cases
Vicepresident: Dr. Joan Viñas Salas
Gerent: Sr. Francisco Rovira i Corominas
Pujada del Seminari, s/n
25280 Solsona
Tel. 34 973 48 17 52 i 34 973 48 16 81
Fax 34 973 48 13 92

Projecte Ítaca
Des del Projecte es vol promoure i fomentar la incorporació
global i efectiva de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (TIC) en la docència universitària en termes de
millora dels processos d’ensenyament/aprenentatge,
d’increment de la oferta docent i en la millora dels processos en
la seva gestió.
Per fer-ho efectiu s’ha desenvolupat un Portal de Serveis, des
del qual es promou i facilita l’ús de les TIC i es dóna suport a la
docència presencial, semipresencial i virtual.
S’ha dissenyat el Pla d’Avaluació i Millora (PAM) i s’ha
implementat el Pla de Suport a la Docència Virtual.
També s’ha col·laborat en la implementació de Red-c@mpus a
tota la UdL.
Centre UdL-IRTA
Director: Dr. Juan Antonio Martín Sánchez
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 70
Fax 34 973 23 83 01
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Centre d’Estudis Porcins
President: Sr. Joan Rufat Cullerés
Carretera Vella d’Albesa, s/n
25138 Torrelameu
Tel. 34 973 19 02 67
Laboratori i Fertilitat de Sòls (LAF)
President: Isidre Gavín
Director: Miquel Aran Mayoral
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Tel. 34 973 71 70 00
Fax 973 71 70 33

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT
Si alguna cosa es pot destacar de l’activitat desenvolupada pel
Consell de l’Estudiantat (CEUdL) durant el curs acadèmic 2002/
2003 ha estat la garantia a l’estudiantat d’una representació i
d’uns drets dignes. No obstant, cal recordar les diverses
aportacions tant a nivell acadèmic (millores en les normatives,
el bon compliment de les que ja existeixen,…), com a nivell
cultural (xerrades, concerts,…), que s’han dut a terme des del
Consell per a tota la comunitat universitària de la UdL per tal de
fer més complerta i agradable l’estada en aquesta institució, que
volem que sigui pública, catalana i de qualitat.
Entre les prioritats que el CEUdL es va marcar, cal destacar:
• Apropar el Consell i els seus òrgans reals de l’estudiantat, així
com fomentar la participació, en tots els seus aspectes.
• Incrementar, canalitzar i difondre les iniciatives culturals
organitzades pels estudiants i per als estudiants.
• Impulsar iniciatives per a la millora de la docència, el rendiment
acadèmic i l’augment de la motivació de l’estudiantat.
• Assegurar el compliment de la noramtiva vigent pel que fa
referència a l’estudiantat.
• Informar-se sobre la integració del sistema universitari actual
en l’espai europeu d’ensenyament superior (marc de Bolonya).
• Es van renovar els representatns dels estudiants en les
eleccions celebrades el 18 de desembre de l’any 2002, de les
quals en van sorgir els nous membres representants. La
participació estudiantil no va tenir molt èxit en aquesta
convocatòria electoral, però malgrat no ser gaire més elevada,
aquesta participació sí que va augmentar, uns quants punts
percentuals, en les eleccions a rector celebrades el passat 15
de maig. Pot ser el ressò mediàtic d’aquestes últimes va tenir
més èxit que el boca a boca i els cartells enganxats recordant
la cita a les urnes del dia 18 de desembre.

• Mobilitzacions en contra la guerra (imperialista i petrolera) de
l’Iraq, en les que es defensaven la llibertat dels pobles i,
sobretot, la dels seus ciutadans.
• Revisió de les normatives de permanència per tal de fer més
compatibles els estudis amb el treball.
• Defensa dels drets dels estudiants en tots els òrgans de
govern, per tal d’aturar la privatització de l’ensenyament i una
millora qualitativa d’aquest.
• Rebuda del Erasmus per part dels estudiants per acostar-los
a la nostra realitat de país.
• Vetllar pels drets dels becaris de col.laboració.
• Promoció de diferents activitats culturals al llarg del curs
(concerts, xerrades, festes tradicionals…).
• Participació en fòrums estatals universitaris.
• Es va realitzar la VII Festa Major de l’Estudiantat de la UdL
(dijous 3 d’abril).
• Vetllar per la qualitat lingüística de la UdL, mitjançant campanyes
per tal de potenciar l’ús del català en totes les seves titulacions.

Entre les accions empreses per tal de dur-les a terme, hom pot
assenyalar:
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CENTRES ADSCRITS
INEFC - CENTRE DE LLEIDA
Director: Dr. Joan Palmi Guerrero
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 27 20 22
Fax 34 973 27 59 41 – 34 973 28 18 99
aalonso@inefc.es
Activitats:
Cursos Lliure Elecció – 1r quadrimestre:
• “Castells i Castellers. Aproximació a una pràctica física singular”, organitzat pel Dr. Antoni Costes.
• “Ju Jutsu: Defensa personal estilo tradicional”, organitzat pel
Dr. Carlos Faleroni.
• “Electroneuromioestimulació”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.
• “Anatomia de Superficie i Estiraments”, organitzat pel Dr.
Xavier Peirau.
• “Massatge Esportiu I”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.
• “Massatge Esportiu II”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.
• “Utilització d’Internet”, organitzat pel Dr. Antoni Planas.
• “Presentació de treballs i investigacions amb Powerpoint”,
organitzat pel Dr. Antoni Planas.
• “Iniciació al tennis”, organitzat pel Dr. Antoni Planas.
• “Tractament de text amb el processador Word 97”, organitzat
pel Dr. Antoni Planas.
• “Anàlisi quantitativa en les proves de natació”, organitzat pel
Dr. Alberto García-Fojeda.
• “Prevenció de les drogodependències: l’Activitat Física i
l’Educació d’estils de vida saludables Nivell Bàsic”, organitzat
pel Sr. Jordi Ticó i pel Sr. Francesc Reig.
• “Readaptació Esportiva”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.
• “Shorin ryu: karate tradicional”, organitzat pel Dr. Carlos
Faleroni.
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Cursos Lliure Elecció – 2n quadrimestre:
• “El joc com element educatiu en la mediació de conflictes”,
organitzat pel Dr. Antoni Costes i pel Dr. Pere Lavega.
• “Perfeccionament del tennis”, organitzat pel Dr. Antoni Planas.
• “Danses col.lectives d’arreu del món i balls countries”, organitzat
per la Sra. Mercè Mateu.
• “Aplicació de la Gimnàstica General en l’ensenyament:
Gimnastrada de A Coruña 2003”, organitzat per la Sra. Mercè
Mateu.
• “Danses urbanes i educació física. Les noves tendències:
break beat, hip-hop, funk”, organitzat per la Sra. Mercè Mateu.
• “La Gestió Esportiva: casos pràctics”, organitzat per la Sra.
Susana Monserrat.
• “Peu i Esport”, organitzat pel Sr. Francesc Biosca i pel Dr.
Xavier Peirau.
• “Entrenament en alçada”, organitzat pel Dr. Alfonso Blanco.
• “Planificació de l’entrenament de resistència”, organitzat pel
Dr. Alfonso Blanco.
• “Iniciació a la modalitat gimnàstica de Roda Alemanya
(Rhönrad)”, organitzat per la Sra. Mercè Mateu.
• “Entrenament de competicions de resistència”, organitzat pel
Dr. Alfonso Blanco.
• “Iniciació al descens de barrancs”, organitzat pel Dr. Joan
Fuster.
• “Piragüísme Turístic i Recreatiu”, organitzat pel Sr. Josep
Charco i pel Dr. Joan Fuster.
• “Piragüisme Nivell III”, organitzat pel Sr. Josep Charco i pel Dr.
Joan Fuster.
• “Esquí de Fons III”, organitzat pel Sr. Enrique Ballestero i pel
Dr. Joan Fuster.
• “Vela III”, organitzat pel Dr. Andreu Camps i pel Dr. Joan
Fuster.
• “Elecció del material personal per a l’activitat física”, organitzat
pel Dr. Carlos Faleroni.
• “Coordinació tècnica en el futbol formatiu”, organitzat pel Sr.
Antoni Gomà i pel Dr. Emili Vicente.
• “Triatló. Entrenament i planificació”, organitzat pel Dr. Alberto
García-Fojeda.

• “Influència i característiques del material esportiu en el rendiment
en l’esportista”, organitzat pel Dr. Alberto García-Fojeda.
• “Metodologia i Ensenyament en la iniciació a l’escalada
esportiva”, organitzat pel Dr. Joan Fuster i Dr. Carlos Faleroni.
• “Suplementació i hidratació esportiva”, organitzat pel Dr.
Alberto García-Fojeda.
• “Personal Trainner”, organitzat pel Dr. Alberto García-Fojeda.
• “Condició física i fitness en gimnasos”, organitzat pel Dr.
Alberto García-Fojeda.
• “Formació didàctica en l’ensenyament de l’handbol escolar. 1r
curs de monitor i àrbitre d’handbol escolar”, organitzat pel Sr.
Fernando de Andrés.
Congressos i Activitats:
• Celebració del 20è aniversari del Centre de Lleida de l’INEFC
. Curs 2002/2003.
• Reunió dels Membres de la Conferencia Española de Institutos
y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte al
Centre de Lleida de l’INEFC. 21 d’octubre de 2002.
• Seminari Internacional de Praxiologia. Del 21 al 23 d’octubre
de 2002.
• Acte d’investidura del Dr. Pierre Parlebas com a Doctor
Honoris Causa per la UdL a proposta de l’INEFC de Lleida. 22
d’octubre de 2002.
• Acte inaugural del curs acadèmic de l’INEF Catalunya al
Centre de Lleida de l’INEFC. 23 d’octubre de 2002.
• Concert 20è aniversari per part de la Banda Municipal de
Lleida. 23 d’octubre de 2002.
• V Congrés de Ciències de l’Esport, l’Educació Física i la
Recreació. Del 23 al 25 d’octubre de 2002.
• Seminari d’exalumnes. 21 de maig de 2003.
• Campanya institucional “Viu l’INEFC a les terres de Lleida”,
organitzant taules rodones a: Bellpuig (7 de maig de 2003),
Ponts (16 de maig de 2003) i La Pobla de Segur (25 de maig de
2003).
• Organització d’un Triatló popular de portes obertes a la ciutat.
24 de maig de 2003.

• Lliurament d’orles als alumnes de la 3ª promoció de la
Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del
Centre de Lleida de l’INEFC. 31 de maig de 2003.
• Sopar commemoratiu 20è aniversari amb entrega de llibre
digital. 14 de juny de 2003.
Publicacions:
• Llibre d’Actes del V Congrés de Ciències de l’Esport, l’Educació
Física i la Recreació.
Altres:
• La direcció del Centre de Lleida de l’INEFC ha presidit durant
el curs 2002/2003 la Conferencia Española de Institutos y
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
• Signatura del Conveni de col·laboració institucional entre la
Escuela Superior de Deportes de Rio Maior (Portugal) i l’INEFC
per a l’organització del 3r cicle i d’aspectes de recerca.
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL - CREU
ROJA
Director: Sr. Joan Pallarés Gómez
C. Henri Dunant, 3
25003 Lleida
Tel. 34 973 26 86 35
Fax 34 973 26 48 96
euts@apdo.com
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE RELACIONS LABORALS
Directora: Dra. M. José Puyalto Franco
Av. Alcalde Rovira Roure, 43
25006 Lleida
Tel. 34 973 24 89 93
Fax 34 973 22 18 18
eurliler@eurl.es
http://www.eurl.es
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Activitats:
Activitats docents
• Durant el curs 2002/2003, a més de la impartició de docència
reglada als tres cursos de la Diplomatura, en la qual destaquem
l´establiment de vint convenis de pràctiques en empreses de la
província de Lleida, l’Escola ha col·laborat en l’oferta de matèries
de lliure elecció de la UdL amb un total de sis activitats sota la
tutela dels Departaments del Centre.
• Paral·lelament a l’oferta de crèdits de lliure elecció, l’Escola
continua portant a terme el seu Programa de Formació Continuada amb el curs:
• “Aspectes pràctics dels procediments d’estrangeria” coordinat
pel Sr. Josep Manuel Garcia Catalàn, Inspector de la Unitat de
Documentació i Estrangeria de la Comissaria de Lleida.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME - TERRES DE
LLEIDA
Director: Sr. Joan Baigol Guilanyà
C. Riu Besòs, 2
25001 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33
Fax 34 972 20 86 24
informacio@eutl.org
http://www.eutl.org

Activitats de Recerca i Publicacions

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME DELS PIRINEUS

• En aquest apartat destaquem la publicació de l’Anuari de la
Fundació Ciutat de Lleida que com cada any compta amb la
col·laboració de professors de l’Escola i centres propis de la UdL
així com d’altres universitats espanyoles i estrangeres.
• Finalment, l’Escola ha signat quatre Convenis de col·laboració
docent amb els següents professors:
- Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo, Professor de la Facultat de
Dret i Economia
- Dr. Antonio Colom Gorgues, Professor de l’ETSEA
- Dr. Pere Sabaté Mir, Professor de la Facultat de Dret i
Economia
- Sra. Maria Teresa Ribelles, Professora de l’ETSEA

Director: Sr. Jordi Vilaseca Brugueras
Castellciutat, s/n
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 34 973 35 11 77
Fax 34 973 35 12 41
eutp.seu@joviat.com

Altres activitats
• Acte de lliurament d’orles a la 7a Promoció, el dia 22 de maig
de 2003.
• Creació d’una important borsa de treball per als alumnes
d’últim curs.
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• Participació en les Jornades de Portes obertes i assistència als
IES de la provincia per donar a conèixer la titulació.
• Disseny d’un nou logotip de l’Escola i filmació d’un espot
publicitari que periòdicament s’emet en els autobusos de Lleida
i en els cinemes Rambla.

Activitats:
Congressos i cursos
• “2on Seminari de Turisme Rural a Catalunya”: La museització
dels nuclis urbans”. Soledad Jiménez Setó. Lloc: Besalú (La
Garrotxa), sala Gòtica de la Cúria Reial. Dies: 15 i 16 de
novembre de 2002.
• Jornada de Turisme i accessibilitat. Urgell Domenjó. Lloc:
Madrid. FITUR. 30 gener de 2003.
• Jornades sobre : Planificació i regeneració del paisatge
Turístic. Soledad Jiménez Setó. Lloc: Centre de Serveis de
l’Estartit. L’Estartit: 4 i 5 d’abril de 2003.

• Jornades Universitat-Empresa: Andorra i Turisme: Horitzó
2010. Urgell Domenjó, Elisabet Martí, Eugeni Graell, Soledad
Jiménez. Lloc: Centre de Congressos i Exposicions del Comú
d’Andorra La Vella. Andorra 7 i 8 d’abril de 2003.
Articles publicats
• “La importància del francès en el sector turístic”. Gemma
García Grau. Professora EUTP
• “Turisme Rural”. Soledad Jiménez Setó. Professora EUTP
• “Turisme rural a l’Alt Urgell”. Rosa Fàbrega Roma. Professora
EUTP
• “Turisme: la dimensió desconeguda”. Soledad Jiménez Setó.
Professora EUTP
• “Turisme i sostenibilitat”. Soledad Jiménez Setó. Professora
EUTP
Conferències
• “ Gestió del Patrimoni Cultural”. Soledad Jiménez Setó
• “ El Marroc”. Sr. Jalal Mohaid
• “ El Turisme Rural”. Joan Obiols.
• “Afriques de l’ONG. Arquitectes sense fronteres”. Isabel Pasqual
i Marta Calsina
• “ Malalties inflamatòries cròniques”. Sílvia Garcia.
• “ El teatre, està en crisi?. Carles Canut.
• “ La societat de la informació”. Josep Casanovas
• “ Reptes per a la formació universitària”. Andreu Mas Colell
ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TURISME DE MANRESA

Activitats:
Conferències
• «Claus per tenir èxit en la societat canviant en què vivim».
Ponent: Jesús M.Prujà i Noè. Coordinador de la Preinscripció
Universitària de Catalunya. 28 de juny de 2002.
• «Per viatjar con deu mana. The travellers Bible». Ponent: Joan
Sebastià Rodó. 23 de setembre de 2002
• “Què és el Consorci Turístic del Cardener?”. Ponent: Sra.
Rocío Giráldez, gerent del Consorci Turístic del Cardener. 28 de
febrer de 2003.
• “La planificació turística a Manresa. Manresa ciutat mil·lenària».
Conferència -Inauguració . Ponent: Director Turisme de la
Generalitat de Catalunya. 14 de març de 2003.
• «Les residències cases de pagès. Legislació. Estructura».
Ponent: Jordi Butxaca. 3 d’abril de 2003.
• «Els turistes en el segle actual». Ponent: Domènec Biosca
Vidal. 31 de març de 2003.
• «Preparació del protocol per a caps d’estat i presidents de
CCAA. Ponent: Ferran Fernández Pintó. Protocol del president
de la Generalitat de Catalunya. 29 d’abril de 2003.
• «Fòrum de les cultures 2004». Ponent :Jaume Von Arend i Pep
Palau. Assessors del Forum de les cultures 2004. 30 d’abril de
2003.
• «Vacunació i prevenció de les malalties tropicals del viatger.”
Ponent : Maria Martí. Maig de 2003.
• “Sanitat i situacions d’urgència en hotels, càmpings i mitjans de
transport.” Ponent : Maria Àngels Munsech. Maig de 2003.
• «Els Vilars Rurals. (Cadena SERHS). Ponent: Gerent del Vilar
Rural de Cardona. Maig 2003.

Director: Sr. Jordi Vilaseca Brugueras
C. Rubió i Ors, 5
08240 Manresa
Tel. 34 93 872 69 88
Fax 34 93 872 85 81
joviat@minorisa.es
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Infraestructures
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Durant el curs 2002/2003, en l’apartat d’infraestructures la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres que estaven previstes en
el Pla Plurianual d’Inversions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, entre altres. Així, destaca la
inauguració de l’edifici Centre de Cultures-Estudi General, la continuació de l’edifici destinat al Centre de Recerca d'Energies
Alternatives (CREA) i la col·locació de la primera pedra del que serà la Facultat de Ciències de l’Educació.
Cal destacar també l’estudi dels espais de l’Edifici del Rectorat, per tal d’adaptar els seus usos a les necessitats de la Facultat de Lletres
i dels Serveis Generals de la Universitat.
A la vegada s’han fet un seguit d’accions per millorar la seguretat i mantenir les instal·lacions a l’Edifici del Rectorat, la remodelació
de la sala d’actes de l’ETSEA, etc. També ha estat el curs en què ha entrat en ple funcionament l’edifici de la Facultat de Dret i Economia
que es va inaugurar el curs 2001/2002, així com l’edifici de l’aulari.
També cap destacar que al campus de l’ETSEA s’han iniciat les obres de la fonamentació per ampliar l’edifici IV, i s’ha redactat el
projecte de l’edifici V (de serveis).
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Qualitat institucional
i planificació estratègica
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1. Accions d’Avaluació Institucional
- Processos d’Avaluació Institucional de titulacions conclosos
durant el curs 2002-2003:
Seguiment del Pla de Millores de la Diplomatura en Ciències
Empresarials
Diplomatura en Turisme al Centre Adscrit “Terres de Lleida”
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
Queda pendent per ser conclosa l’Avaluació Institucional de la
Diplomatura de Turisme als centres adscrits de La Seu d’Urgell
i de Manresa
- Processos d’Avaluació Institucional iniciats durant el curs
2002/2003:
Llicenciatura en Educació Física
Enginyeria Informàtica de Gestió
Enginyeria Informàtica de Sistemes
Anàlisi de la Inserció Laboral dels Graduats de la UdL
Per a l’Avaluació de les dues titulacions d’Enginyeria Informàtica
se seguirà la nova metodologia implantada per l’Agència de
Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya. Aquesta
metodologia suposa un canvi força radical ja que es basa en el
sistema de benchmarking, a partir de la disponibilitat de dades
sobre determinats indicadors en les que es pot comparar la
situació de respecte de les altres titulacions al sistema universitari
de Catalunya.

(c) Sessió de formació per al Comitès d’Avaluació Interna de les
titulacions d’Enginyeria Informàtica.
(d) Recollida i sistematització de dades per l’Avaluació
Institucional de les titulacions d’Enginyeria Informàtica i per a
l’Anàlisi de la Inserció Laboral dels Graduats de la UdL.
(e) Estudi previ i adquisició d’una nova lectora òptica, amb el
corresponent programari, per tal de fer més ràpid el procés
d’elaboració i tramesa de resultats de l’enquesta d’opinió de
l’estudiantat sobre la docència.
(f) Participació en jornades, tallers i simposis:
- III Jornada “Universitat, societat i qualitat” (Sitges, 18/2/02).
- Taller “La evaluación del profesorado universitario” (Cádiz, 910/9/02)

3. Accions de recolzament de la Planificació Estratègica
Durant el curs 2002/2003 s’han presentat els plans estratègics
següents:
1. Planificació Estratègica 2003-2007 de la Facultat de Ciències
de l’Educació (Aprovada pel Consell Social el 29 d’abril de
2003).
2. Planificació Estratègica 2003-2007 de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (Document (Aprovada pel Consell
Social, el 21 de maig de 2003).
3. Planificació Estratègica 2003-2010 de la Facultat de Medicina
(Aprovada pel Consell Social el 21 de maig de 2003).

2. Accions per fomentar la recollida d’informació i el foment
de la qualitat de la docència
(a) Gestió del procés de l’enquesta d’opinió de l’estudiantat
sobre la docència en cada quadrimestre.
(b) Elaboració i tramesa dels resultats de l’enquesta d’opinió de
l’estudiantat sobre la docència.
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ESTUDIANTAT
El nombre d’estudiants matriculats aquest curs a la Universitat de Lleida és de 8.712, dels quals 352 s’han matriculat a cursos de
doctorat. Als centres adscrits la matrícula és de 1.475 estudiants, que sumats als de la Universitat de Lleida donen una xifra d’10.187
alumnes. L’estudiantat matriculat a mestratges, postgraus, cursos d’especialització i cursos d’extensió universitària representen la xifra
de 870 matriculats. El nombre de titulats assoleix la xifra de 1.876.
Resum de la matrícula oficial de primer, segon i tercer cicle*
ESTUDIANTAT
CENTRES PROPIS
Estudiantat de 1r Cicle
Estudiantat de 2n Cicle
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat)
TOTAL DE CENTRES PROPIS
CENTRES ADSCRITS
Estudiantat de 1r Cicle
Estudiantat de 2n Cicle
TOTAL DE CENTRES ADSCRITS
TOTAL DE CENTRES PROPIS I ADSCRITS

HOMES

DONES

TOTAL

2.603
1.272
153
4.028

2.905
1.580
199
4.684

5.508
2.852
352
8.712

382
271
653
4.681

700
122
822
5.506

1.082
393
1.475
10.187

HOMES

DONES

TOTAL

1.547
47
793
257
792
265
174
3.875

1.057
239
152
978
1.140
510
409
4.485

2.604
286
945
1.235
1.932
775
583
8.360

496
22
14
18
71
32
653
4.528

197
130
35
42
177
241
822
5.307

693
152
49
60
248
273
1.475
9.835

*Dades de matrícula del maig de 2003

Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle, per centres*
*Dades de matrícula del maig de 2003

CENTRES
CENTRES PROPIS
ETSEA
EU d’ Infermeria
EU Politècnica
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina
TOTAL DE CENTRES PROPIS
CENTRES ADSCRITS
INEFC
Turisme «Terres de Lleida»
Turisme dels Pirineus «La Seu»
Turisme «Manresa»
EU de Relacions Laborals
EU deTreball Social
TOTAL DE CENTRES ADSCRITS
TOTAL DE CENTRES PROPIS I ADSCRITS
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicles, per ensenyaments*. Ensenyaments centres propis i centres adscrits
*Dades de matrícula del maig de 2003
Ensenyaments Centres Propis

1r Cicle

Diplomatures i Enginyeries Tècniques
Ciències Empresarials
Educació Social
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin.
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen.
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals
ET Forestal Esp. Indústries Forestals
ET Industrial Esp. Mecànica
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
Infermeria
Mestre Educació Especial
Mestre Educació Física
Mestre Educació Infantil
Mestre Educació Musical
Mestre Educació Primària
Mestre Llengua Estrangera
Treball Social
TOTAL
Llicenciatures
Dret
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa*
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Medicina
Dret/Ciències Empresarials
TOTAL
Llicenciatures i Enginyeries
Administració i Direcció d’ Empreses
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Enginyeria Agrònoma
Enginyeria de Forests
Psicopedagogia
Filologia Francesa
Comunicació Audiovisual (Comp.de formació)
TOTAL
Ciències Sanitàries.Infermeria (Títol propi)
TOTAL CENTRES PROPIS

D.

Total

482
23
105
96
93
121
274
80
289
218
286
34
11
102
9
31
29
18
9
2.310

617
175
57
63
144
25
184
33
41
81
30
201
97
67
170
65
143
84
38
2.315

1099
198
162
159
237
146
458
113
330
299
316
235
108
169
179
96
172
102
47
4.625

76
129
15
57
11
34
0
7
4
18
24
7
57
35
17
73
85
222
4
8
293
590
(Únicament de 2n cicle)

Ensenyaments Centres Adscrits
DIPLOMATURES
Relacions Laborals
Treball Social
Turisme «Terres de Lleida»
Turisme dels Pirineus «La Seu»
Turisme «Manresa»
TOTAL
LLICENCIATURES
Educació Física (Pla Vell)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
TOTAL
TOTAL CENTRES ADSCRITS
TOTAL CENTRES DE LA UDL I CENTRES ADSCRITS

2n Cicle

H.

2.603
1r Cicle

2.905

H.

D.

205
72
45
7
22
31
92
90
307
12
883

129
15
5
3
19
16
55
11
89
0
342

257
60
35
12
61
6
50
42
187
0
710

5.508

101
19
462
297
25
0
13
917
13
1.272

129
41
319
191
139
1
12
832
38
1.580

Total Ensenyament
Total

H.

D.

Total

482
23
105
96
93
121
274
80
289
218
286
34
11
102
9
31
29
18
9
2.310

617
175
57
63
144
25
184
33
41
81
30
201
97
67
170
65
143
84
38
2.315

1099
198
162
159
237
146
458
113
330
299
316
235
108
169
179
96
172
102
47
4.625

386
75
40
15
80
22
105
53
276
0
1.052

205
30
16
3
23
40
112
28
174
4
635

386
117
69
19
79
13
85
115
409
8
1.300

591
147
85
22
102
53
197
143
583
12
1.935

1.749
51
2.852

101
19
462
297
25
0
13
917
13
3.875

129
41
319
191
139
1
12
832
38
4.485

230
60
781
488
164
1
25
1.749
51
8.360

71
32
22
14
18
157

177
241
130
35
42
625

248
273
152
49
60
782

34
462
496
653
4.528

6
191
197
822
5.307

40
653
693
1475
9.835

2n CicleTotal Ensenyament

71
32
22
14
18
157

177
241
130
35
42
625

248
273
152
49
60
782

225
225
382

75
75
700

300
300
1082

34
237
271
271

6
116
122
122

40
353
393
393

*Els números que consten fan referència als estudiants que van iniciar filologia francesa (1r i 2n cicle) abans del curs 2001-02
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Resum de la matrícula oficial dels estudiants matriculats en el 1r curs dels estudis de 2n cicle*
*Dades de matrícula del maig de 2003

ENSENYAMENTS
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
ENGINYER AGRÒNOM
ENGINYER DE FOREST
FILOLOGIA FRANCESA
PSICOPEDAGOGIA
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (complements de formació)
TOTAL

HOMES
30
5
105
61
0
2
13
216

DONES
28
18
71
37
1
27
12
194

TOTAL
58
23
176
98
1
29
25
410

CIÈNCIES SANITÀRIES (TÍTOL PROPI)

13

38
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TOTAL

229

232

461

Resum de la matrícula oficial per ensenyaments de 1r cicle, 1r i 2n cicles i únicament 2n cicle*
*Dades de matrícula del maig de 2003

ENSENYAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle)
Llicenciatures (1r i 2n cicle)
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle)*
TOTAL

HOMES
2.467
1.131
930
4.528

DONES
2.940
1.497
870
5.307

TOTAL
5.407
2.628
1.800
9.835

* Inclou el títol propi i els complements de formació de Comunicació Audiovisual
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Distribució d’estudiants de primer, segon i tercer cicles
matriculats segons la província de procedència*
Provincia
ALAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ASTURIAS
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BURGOS
CACERES
CASTELLON DE LA PLANA
CIUDAD REAL
CORUÑA (LA)
CUENCA
GIRONA
GRAN CANARIA
GRANADA
GUADALAJARA
GUIPUZCOA
GUIPÚZCOA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LA RIOJA
LEON
LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MURCIA
NAVARRA
ORENSE
PONTEVEDRA
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
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Total
10
21
19
3
3
4
86
1065
10
1
56
1
13
4
201
3
2
2
29
1
12
491
3
46
4
5548
3
20
1
5
43
3
8
3
5

SANTANDER
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
TUNEZ
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
SD**
Total general

6
1
6
17
451
19
2
1
73
11
7
2
96
416
8837

*Dades de matrícula del maig de 2003
**Estudiants que no han descrit la província d’origen

Distribució d’estudiants de primer, segon i tercer cicles
matriculats procedents de Catalunya per comarques*
Alumnes UdL (inclòs tercer cicle) i mobilitat
Comarca
ALT CAMP
ALT EMPORDA
ALT PENEDES
ALT URGELL
ALTA RIBAGORCA
ANOIA
BAGES
BAIX CAMP
BAIX EBRE
BAIX EMPORDA
BAIX LLOBREGAT
BAIX PENEDES
BARCELONES
BERGUEDA

Total
44
24
12
73
28
81
93
86
64
18
91
7
336
47

CERDANYA
CONCA DE BARBERA
GARRAF
GARRIGUES
GARROTXA
GIRONES
MARESME
MONTSIA
NOGUERA
OSONA
PALLARS JUSSA
PALLARS SOBIRA
PLA DE L’ESTANY
PLA D’URGELL
PRIORAT
RIBERA D’EBRE
RIPOLLES
SEGARRA
SEGRIA
SELVA
SOLSONES
TARRAGONES
TERRA ALTA
URGELL
VALL D’ARAN
VALLES OCCIDENTAL
VALLES ORIENTAL
SD**
Total general

20
28
20
170
16
39
53
44
394
62
90
35
2
293
7
27
22
81
3016
22
40
73
9
225
40
67
37
2901
8837

Relació d’estudiants d’Andorra de primer, segon i tercer
cicles per centres i estudis*
Centre
Facultat de Ciències de l’Educació
Facultat de Dret i Economia
ETSEA
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina
DOCTORAT
Total

N. estudiants
8
12
13
2
2
2
40

*Dades de matrícula del maig de 2003
**Estudiants que no han descrit la comarca d’origen
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Distribució d’estudiants de primer, segon i tercer cicles
matriculats segons l’Estat d’origen*
Pais
ALEMANIA
ANDORRA
ARGELIA
ARGENTINA
BELGICA
BOLIVIA
BOSNIA HERZEGOVINA
BRASIL
BULGARIA
CHILE
COLOMBIA
DINAMARCA
ESPANYA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
GUADALUPE
GUINEA ECUATORIAL
HOLANDA
HUNGRIA
INDIA
ITALIA
LETONIA
LITUANIA
MARRUECOS
MEJICO
NICARAGUA
PANAMA
PERU
POLONIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
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Total
7
40
4
5
4
1
1
22
1
23
16
1
8535
1
1
1
18
2
1
2
2
2
2
35
1
2
7
30
1
1
5
7
35
1

REPUBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SUECIA
SUIZA
TUNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VENEZUELA
ZIMBABWE
Total general

1
5
1
2
2
1
2
4
2
8837

*Dades de matrícula del maig de 2003

Distribució d’estudiants de primer, segon i tercer cicles
segons la procedència*

Andorra

Resta
del món
3%

Comarques
de Lleida

Resta
d'Espanya
35%

47%

Resta de Catalunya
15%

Titulats universitaris. Curs acadèmic 2001/2002
ENSENYAMENTS
CENTRES PROPIS
Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
Ciències Empresarials
Dret
Educació Social
Enginyeria Agrònoma (2n cicle)
Enginyeria de Forest (2n cicle)
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals
ET Forestal Explotacions Forestals
ET Forestal Indústries Forestals
ET Industrial Especialitat Mecànica
ET Informàtica de Gestió
ET Informàtica de Sistemes
Filologia Anglesa
Filologia Catalana
Filologia Francesa
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història de l’Art
Infermeria
Medicina
Medicina I Cirurgia (pla vell)
Mestre Educació Especial
Mestre Educació Física
Mestre Educació Infantil
Mestre Educació Musical
Mestre Educació Primària
Psicopedagogia (2n cicle)
TOTAL
CENTRES ADSCRITS
Relacions Laborals
Treball Social
Turisme «Dels Pirineus» Seu d’Urgell
Turisme «Terres de Lleida» Lleida
Turisme Manresa
Ciències de l’Activitat Fìsica i l’Esport
Educació Física (pla vell)
TOTAL
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS

HOMES

DONES

TOTAL

21
0
79
45
3
88
56
14
18
15
11
32
13
21
30
31
4
3
0
2
7
23
3
11
24
1
1
28
3
6
11
9
613

35
3
113
63
44
61
22
10
7
34
2
25
5
4
8
3
34
16
1
6
9
16
33
62
51
1
24
20
56
18
29
74
889

56
3
192
108
47
149
78
24
25
49
13
57
18
25
38
34
38
19
1
8
16
39
36
73
75
2
25
48
59
24
40
83
1502

26
8
3
11
5
55
30
138
751

55
66
10
46
23
29
7
236
1125

81
74
13
57
28
84
37
374
1876
55

Accés a la universitat
Total d’estudiants matriculats de nou accés per ensenyaments. Curs acadèmic 2002/2003
CODI

CENTRE

VIA 0 VIA1 VIA 2 VIA 4 VIA 5 VIA 7 VIA 8 Majors

DISTR. TOTAL

obert
25anys ÉLIT
CENTRES PROPIS
CIÈNCIES EMPRESARIALS
DRET
DRET / CIÈNCIES EMPRESARIALS
EDUCACIÓ SOCIAL
ET AGRÍCOLA EXPLOTAC. AGROPECUÀRIES
ET AGRÍCOLA HORTOFRUCTIC. I JARDINERIA
ET AGRÍCOLA INDÚST.AGRÀRIES I ALIMENT.
ET AGRÍCOLA MECANITZACIÓ I CONS. RURALS
ET FORESTAL EXPLOTACIONS FORESTALS
ET FORESTAL INDÚSTRIES FORESTALS
ET INDUSTRIAL MECÀNICA
ET INFORMÁTICA DE GESTIÓ
ET INFORMÀTICA DE SISTEMES
FILOLOGIA ANGLESA
FILOLOGIA CATALANA
FILOLOGIA HISPÀNICA
GEOGRAFIA
HISTÒRIA
HISTÒRIA DE L’ART
INFERMERIA
MEDICINA
MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MESTRE EDUCACIÓ ESPECIAL
MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA
MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL
MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL
MESTRE LLENGUA ESTRANGERA
TREBALL SOCIAL
TOTAL

56

Centre

124
50
10
36
14
5
23
11
42
1
39
46
50
17
7
5
4
19
16
38
47
34
19
27
31
18
15
28
776

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
5

15
9
1
0
1
2
0
0
1
0
1
2
0
1
1
1
3
4
2
0
3
2
1
2
0
0
2
1
55

29
0
0
13
2
1
6
1
12
1
15
7
13
0
0
0
0
0
0
14
0
4
4
8
13
5
8
5
161

2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5

18
16
2
9
5
4
6
3
4
10
12
7
9
0
2
1
2
8
5
6
14
7
6
7
6
6
12
7
194

4
0
0
0
0
0
0
1
3
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
0
3
1
0
1
3
28

2
4
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
10
0
0
0
0
0
0
21
51
4
4
2
4
1
2
0
104

195
79
13
60
22
14
36
16
62
12
79
64
82
18
10
7
10
35
23
81
116
55
34
51
56
30
40
48
1348

CENTRES ADSCRITS
CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT 101
RELACIONS LABORALS
7
TURISME, Manresa
9
TURISME «DELS PIRINEUS», Seu d’Urgell
6
TURISME «TERRES DE LLEIDA», Lleida
13
TOTAL
136

0
0
0
1
0
1

2
2
3
0
2
9

13
2
0
0
3
18

0
0
0
0
0
0

6
4
0
3
2
15

1
1
0
0
0
2

2
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
22

147
16
12
10
20
205

TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS

6

64

179

5

209

30

22

0

126

1.553

912

PAU-LOGSE. Curs acadèmic 2001/2002
2n Batxillerat LOGSE - Alumnes ordinaris
Convocatòria
Juny
Total Univ.

Alumnes
2.370
2.370

Aprovats
1.807
1.807

%
76,24
76,24

Suspesos
563
563

%
23,76
23,76

Matriculats
1.567
162

Presentats
1.561
151

Aprovats
1.346
87

%
86,23
57,62

Suspesos
215
64

%
13,77
42,38

1.729

1.712

1.433

83,70

279

16,30

Matriculats
32
35

Presentats
27
30

Aprovats
15
25

%
55,56
83,33

Suspesos
12
5

%
44,44
16,67

67

57

40

70,18

17

29,82

Matriculats
1.729
67
1.796

Presentats
1.712
57
1.769

Aprovats
1433
40
1.473

%
83,70
70,18
83,27

Suspesos
279
17
296

%
16,3
29,82
16,73

PAU -Alumnes ordinaris
Convocatòria
Juny
Setembre
Total Univ.

PAU -Alumnes lliures
Convocatòria
Juny
Setembre
Total Univ.

PAU (total Universitat)

Ordinaris
Lliures
Total Univ.

PAU-COU. Curs acadèmic 2001/2002
PAU -Alumnes lliures
Convocatòria
Juny
Setembre
Total Univ.

Matriculats
5
3

Presentats
3
2

Aprovats
2
1

%
66,67
50,00

Suspesos
1
1

%
33,33
50,00

8

5

3

60,00

2

40,00
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MAJORS DE 25 ANYS
Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. Maig 2002
DISTRIBUCIÓ PER SEXES

Matriculats a la prova
Presentats
No Aptes
Aptes

Homes
40
32
16
16

Dones
31
28
23
5

TOTAL
71
60
39
21

DISTRIBUCIÓ PER EDATS

De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
TOTAL
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Matriculats
29
23
7
9
2
1
71

Presentats No presentats No Aptes
24
5
14
19
4
13
6
1
4
8
1
6
2
1
1
1
60
11
39

Aptes
10
6
2
2
1
21

BEQUES DE L'ESTUDIANTAT

Dades estadístiques

• La convocatòria d’inici del MECD, d’acord amb l’Ordre de 12
de febrer de 2002, per la qual es convoquen beques per als
estudiants que vagin a iniciar estudis universitaris el curs 20022003 (BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2002).

Convocatòria d’inici del MECD
Beques adjudicades:183
Convocatòria general del MECD:
Beques adjudicades:1143
Sol·licituds denegades: 782
Total sol·licituds presentades: 1925
Convocatòria de mobilitat del MECD:
Beques adjudicades:242
Sol·licituds denegades: 147
Total sol·licituds presentades: 389
Convocatòria general del País Basc:
Beques adjudicades:3
Sol·licituds denegades: 2
Total sol·licituds presentades: 5

• La convocatòria general del MECD, d’acord amb l’Ordre de 15
de juliol de 2002, per la qual es convoquen beques i ajuts a
l’estudi de caràcter general, per al curs acadèmic 2002-2003,
per alumnes de nivells postobligatoris no universitaris i per a
universitaris que cursen estudis en la seva comunitat autònoma
(BOE núm. 168, de 15 de juliol de 2002).
• La convocatòria de mobilitat del MECD, d’acord amb l’Ordre de
10 de juliol de 2002, per la qual es convoquen beques de
mobilitat per al curs 2002-2003, per alumnes universitaris que
cursen estudis fora de la seva comunitat autònoma (BOE núm.
169, de 16 de juliol de 2002).
• La convocatòria general del País Basc, d’acord amb l’Ordre de
25 de juny de 2002, de la Consellera d’Educació, Universitats i
Investigació, per la qual es convoquen beques de caràcter
general per realitzar estudis universitaris i d’altres estudis
superiors l’any 2002-2001 (BOPV de 10 de juliol de 2002).
• La convocatòria de beques de col·laboració del MECD ,
d’acord amb l’Ordre de 18 de juny de 2002 per la qual es
convoquen ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats
Beques-Col·laboració per al curs acadèmic 2002-2003 (BOE
núm. 163, de 9 de juliol de 2002).
• La convocatòria de beques de col·laboració del País Basc ,
d’acord amb l’Ordre de 12 de juliol de 2002, de la Consellera
d’Educació, Universitats i Investigació, per la qual es convoquen
ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats BequesCol·laboració per al curs acadèmic 2002-2003 (BOPV de 29 de
juliol de 2002).
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Convocatòria Beques Col·laboració del MECD:
• Es van assignar a la Universitat de Lleida un total de 26 beques de col·laboració i es van presentar 38 sol·licituds, d’acord amb la
distribució del quadre adjunt:
CENTRE
DEPARTAMENT
Adjudicades
Facultat de Lletres
Anglès i Lingüística
Filologia Catalana
1
Geografia i Sociologia
2
Història
2
H. de l’Art i Història Social
1
Facultat de Dret i Economia
Dret Privat
1
Dret Públic
4
Facultat de Ciències de l’Educació
Pedagogia i Psicologia
2
Facultat de Medicina
Ciències Mèdiques Bàsiques
ETSEA
Tecnologia dels Aliments
Enginyeria Agroforestal
2
Horto, Botànica i Jardineria
2
M.Ambient i C.del Sòl
2
Producció Animal
1
Prod. Vegetal i C.Forestal
4
Química
2
TOTALS
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26

Denegades
1

Total sol·licituds presentades
1
1
2
2
1
1
4
2

1

1

2
4
1
1
1
1

2
6
3
3
1
5
3

12

38

PERSONAL ACADÈMIC
Professorat per departaments
Dades a 31 de maig de 2003

DEPARTAMENTS

CU
H
D

Admin. d'Empreses
i Gestió Econòmica dels
Recursos Naturals
Anglès i Lingüística
Cirurgia
C. Mèdiques Bàsiques
Didàct. Específiques
Dret Privat
Dret Públic
Economia Aplicada
Enginyeria Agroforestal
Filologia Catalana
Fil. Clàssica, Francesa
i Hispànica
Geografia i Sociologia
Història
Història de l'Art
i Història Social
Hortofructicultura,
Botànica i Jardineria
Infermeria
Informàtica i
Enginyeria Industrial
Matemàtica
Medi Ambient i
Ciències del Sòl
Medicina
Pedagogia i Psicologia
Producció Animal
Producció Vegetal
i Ciència Forestal
Química
Tecnologia d'Aliments
TOTAL

TU
H
D

TEU
H
D

PATP
H
D

3

3

1

3

8

5

3
5
7

3

1

4

3
10
3
7
2
1
1
4

0

CEU
H
D

1

1
1

1
1
1
1
2

0

3
2

9
2

2
3
3
5
7
6

5
5
3

2
3
3

2

3
5

1
1
11
1
1

10
1
1
3
3
3
3

1
1
1

1
1

2
1

1
1

1

5
6
5

1

1

3

2

5

3

3

4

2

2
9

12
4

3
13

35

2
1

6
7

4

4
9

5
1

5
10

1
1

2
9
2
2

20
8
4
4

10
10

6

3
3
2
4

3
3

1

1
1
1

6
4
1
4

1
4

2

2
2
4
2
1
0

3
4
3

1
3

2
1

21
12
5
6
9
4
14
1

3

PATC
H
D

AJU
ALTRES TOTAL
H
D
H
D

2

1

1

32

3

1
0
1

4

2

1

0

1
22

3
1

3

1

1

16
31
50
22
20
30
17
38
21

19
16
18

18

3
8

1

2
4
3

3
2

1

1
1

1
1

3
4

5

4
3

2
1

65

11

22

7

102

66

74

82 156

52
35

1
2

25
35

1
1

1

2

1

44
42
17
37
17

1
75

1
10

10

0

2

10

5

697
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
A 31 de maig de 2003

UNITATS
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Funcionaris
H

D

Àrea d’Adm. Finances i Control Press.
Àrea de Comunicació i Premsa
Àrea de Gestió Acadèmica
Àrea de Patr., Serv. Comuns i Subm.
Àrea de Recursos Humans
Àrea de S. d’Informació i Comunicacions
Assessoria Jurídica
Campus de Ciències de la Salut
Campus de Ciències de l’Educació
Campus d’Enginyeria Agrària
Centre de Cooperació Internacional
Consell Social
Coord. Gestió Campus Rectorat
Departaments
Servei de Publicacions
Escola Universitària Politècnica
Facultat de Dret i Economia
Facultat de Lletres
Finca Agrària
Gerència
ICE
Laboratori d’Arqueologia
Oficina de Relacions Internacionals
Secretaria General / Registre
Secretaria del Rectorat
Secretaria dels Vicerectorats
Servei de Biblioteca i Documentació
Servei de Llengua i Terminologia
Servei de Prev. de Riscos Laborals
Servei d’Extensió Universitària
Serveis Culturals
CTT
Servei d’Esports
Sindicatura de Greuges
SUIC de Microscòpia Electrònica
SUIC de Reproducció d’Imatge

2

5

TOTAL

26

Funcionaris
interins
H
D

Laborals
H

D

Laborals
contractats
H
D

1
1

1
1

1
4
1
1

11
1
9
1
1
3
5
10

1
1
4

1
2
21

1
1
2

2
5
3

1

2
3

1
1
1

1

1

1
2

11

6

8
6
1
3

3
1
2
1

5
2
2

10
1

2

1

1
3

3
2
7
23

5

5

1
1

1

1
2
1

1

6

1
2

1
1

1

1
1

1

1
2

1

1
1

1

3

5

1
2
3
127

3

14

52

37

Total

8
1
12
20
10
10
2
16
10
16
1
2
3
41
2
8
6
5
2
2
4
1
3
3
2
10
41
1
2
6
3
5
3
1
2
3
267
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ESTUDIS DE PRIMER I
SEGON CICLE
FACULTAT DE DRET I ECONOMIA
Llicenciatura en Dret
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 222,5
- Optatius: 47,5
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
•Accés
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Ciències Socials,
Ciències de la Salut, Humanitats
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ciències
Socials, D Humanisticolingüística
• Prova d’accés per a més grans de 25 anys

FACULTAT DE LLETRES
Llicenciatura en Filologia Anglesa
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres
• Crèdits
- Troncals i obligatoris:114
- Optatius: 156
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Humanitats
- Opció COU: D Humanisticolingüística
- CFGS: Interpretació del llenguatge de signes
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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Llicenciatura en Filologia Catalana
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 114
- Optatius: 156
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Humanitats
- Opció COU: D Humanisticolingüística
- CFGS: Interpretació del llenguatge de signes
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Filologia Hispànica
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 162
- Optatius: 108
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Humanitats
- Opció COU: D Humanisticolingüística
- CFGS: Interpretació del llenguatge de signes
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Història
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 179
- Optatius: 91
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300

• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials
- Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Història de l’Art
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris : 147
- Optatius: 123
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials
- Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

FACULTAT DE MEDICINA
Llicenciatura en Medicina
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 6 anys, dividits en 6 quadrimestres, 6 trimestres i 9
mesos de rotació
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 458
- Optatius: 12
- Lliure elecció: 52
- Crèdits totals: 522
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut
- Opció COU: B Biosanitària
- CFGS: Audiopròtesi
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

ESTUDIS DE SEGON CICLE

Llicenciatura en Geografia

FACULTAT DE LLETRES

• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris : 144
- Optatius: 126
- Lliure elecció: 30
- Crèdits totals: 300
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 63
- Optatius: 72
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
• Accés
Haver superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en
filologia, i, a més a més, superar, si no s’ha fet abans, els 14
crèdits en Llengua Francesa i els 12 crèdits en Literatura
Francesa.
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Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (2n cicle)
Inici dels complements de formació a la Llicenciatura en
Comunicació Audiovisual (2n cicle).

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’INFEMERIA
Ciències Sanitàries - Infermeria (2n cicle).Títol Propi
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys, dividits en 4 quadrimestres
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 78-33
- Optatius: 24
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
• Accés

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA AGRÀRIA
Enginyeria Agrònoma (2n cicle)
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 66-102 (variable segons la titulació
de procedència)
- Optatius: 33-69 (variable segons la titulació de
procedència)
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
- Projecte final de carrera: sí (15 crèdits)
• Accés
Directe per aquells que hagin cursat el primer cicle d’Enginyeria
Agrònoma o d’Enginyeria de Forests.
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Directe per aquells que tinguin la titulació d’ETA en Explotacions
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA en
Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions Forestals
o ETF en Indústries Forestals.
Els que tinguin la titulació d’ETA en Mecanització i Construccions
Rurals han d’haver superat els complements de formació
següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal i Botànica i 12
crèdits en Fonaments Químics de l’Enginyeria.
Enginyeria de Forests (2n cicle)
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 73,5-129 (segons titulació de
procedència)
- Optatius: 6-61,5 (segons titulació de procedència)
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
- Projecte final de carrera: sí (15 crèdits)
• Accés
Directe per aquells que hagin cursat el primer cicle d’Enginyeria
Agrònoma o d’Enginyeria de Forests.
Directe per aquells que tinguin la titulació d’ETA en Explotacions
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA en
Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions Forestals
o ETF en Indústries Forestals.
Els que tinguin la titulació d’ETA en Mecanització i Construccions
Rurals han d’haver superat els complements de formació
següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal i Botànica i 12
crèdits en Fonaments Químics de l’Enginyeria.

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 94,5-105 (segons la titulació de
procedència)
- Optatius: 30-40,5 (segons la titulació de procedència)
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
- Projecte final de carrera: no
• Accés
S’ha d’haver superat el primer cicle de les llicenciatures en
Veterinària, Farmàcia, Biologia, Medicina o d’Enginyeria
Agrònoma, Enginyeria de Forests o Enginyeria Química, o
haver superat els estudis d’ETA en Indústries Agràries i
Alimentàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA en
Explotacions Agropecuàries, ETA en Indústries Forestals o ET
en Química Industrial. D’acord amb l’OM de 17/12/99 (BOE 24/
12/99), també hi tenen accés els estudiants que estiguin en
possessió del títol de diplomat en Nutrició Humana i Dietètica,
així com els diplomats en Ciències del Mar.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)

Poden accedir a aquests estudis de segon cicle, amb
complements de formació, els estudiants que han superat el
primer cicle d’alguna de les titulacions següents: llicenciatura en
Psicologia o llicenciatura en Pedagogia.
També hi poden accedir, amb complements de formació, els
estudiants que tenen algun dels títols següents: Mestre, en les
diverses especialitats, o diplomatura en Educació Social.

FACULTAT DE DRET I ECONOMIA
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 82,5
- Optatius: 52,5
- Lliure elecció: 15
- Crèdits totals: 150
• Accés
Podran accedir a aquests estudis de segon cicle els/les estudiants
que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Economia
(tenint aprovats 9 crèdits de l’assignatura d’Economia de
l’Empresa) o el primer cicle de la llicenciatura en Administració
i Direcció d’Empreses.
També hi podran accedir els/les estudiants que disposin del títol
de diplomat en Ciències Empresarials (tenint aprovats 4 crèdits
de l’assignatura de Microeconomia i 4 crèdits de l’assignatura
de Macroeconomia).

• Estructura Segon cicle
• Durada 2anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 117
- Optatius: 18
- Lliure elecció: 15
- Crèdits troncals: 150
• Accés
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ESTUDIS DE PRIMER CICLE
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA AGRÀRIA
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Explotacions
Agropecuàries
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte final de carrera: sí
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en
Hortofructicultura i Jardineria
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte final de carrera: sí
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys
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Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i
Construccions Rurals
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte final de carrera: sí
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries
Agràries i Alimentàries
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte final de carrera: sí
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions
Forestals
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte final de carrera: sí
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys
Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries
Forestals
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 180
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 22,5
- Crèdits totals: 225
- Projecte final de carrera sí
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
D’INFERMERIA
Diplomatura en Infermeria
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys. Primer i segon curs per quadrimestres; tercer
curs, anual
• Crèdits:
- Troncals: 189
- Optatius: 18
- Lliure elecció: 23
- Crèdits totals: 230
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut
- Opció COU: B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a majors de 25 anys

ESCOLA UNIVERSITÀRIA
POLITÈCNICA
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 172,5
- Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6 crèdits)
- Lliure elecció: 21,5
- Treball de fi de carrera: 15
- Crèdits totals: 215
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica
- Opció COU: A Cientificotecnològica
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 172,5
- Optatius: 21 (1 bloc de 15 crèdits i 1 assignatura de 6
crèdits)
- Lliure elecció: 21,5
- Treball de fi de carrera: 15
- Crèdits totals: 215
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica
- Opció COU: A Cientificotecnològica
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 166,5
- Optatius: 21
- Lliure elecció: 22,5
- Projecte final de carrera: 15
- Crèdits totals: 225
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la
Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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FACULTAT CIÈNCIES DE
L’EDUCACIÓ
Diplomatura en Educació Social
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 150
- Optatius: 40
- Lliure elecció: 22
- Crèdits totals: 212
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Mestre, especialitat Educació Infantil
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 153,5
- Optatius: 30
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 204,5
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Ensenyaments artístics: Tots els cicles
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Mestre, especialitat Educació Primària

Mestre, especialitat Educació Física

• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 165,5
- Optatius: 16,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 203
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Ensenyaments artístics: Tots els cicles
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 158
- Optatius: 27
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Mestre, especialitat Educació Musical

Mestre, especialitat Educació Especial
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 162,5
- Optatius: 22,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Ensenyaments artístics: Tots els cicles
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 168,5
- Optatius: 13,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 203
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ciències
Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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Mestre, especialitat Educació Llengua Estrangera

FACULTAT DE DRET I ECONOMIA

• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 159,5
- Optatius: 25,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Diplomatura en Ciències Empresarials

Diplomatura en Treball Social
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 153,5
- Optatius: 21
- Lliure elecció: 19,5
- Crèdits totals: 194
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 135
- Optatius: 30
- Lliure elecció: 19
- Crèdits totals: 184
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències Socials,
Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

CENTRES ADSCRITS
Diplomatura en Treball Social
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys, dividits en 6 quadrimestres
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 153,5
- Optatius: 21
- Lliure elecció: 19,5
- Crèdits totals: 194
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Estructura Primer i segon cicle
• Durada 4 anys
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris: 208
- Optatius: 66
- Lliure elecció: 31
- Crèdits totals: 305
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS: Animació d’Activitats Físiques i Esportives
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys

Diplomatura en Relacions Laborals
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys, dividits en 6 quadrimestres
• Crèdits:
- Troncals i obligatoris : 174
- Optatius: 12
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 207
• Accés:
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ciències
Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
Diplomatura en Turisme
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 144
- Optatius: 36
- Lliure elecció: 20
- Crèdits totals: 200
• Accés
- Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats,
Ciències Socials, Ciències de la Salut
- Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C
Ciències Socials, D Humanisticolingüística
- CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés
- Prova d’accés per a més grans de 25 anys
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ESTUDIS DE TERCER CICLE
DOCTORATS, MESTRATGES, POSTGRAUS I CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
Total d’estudiants matriculats: 870
PROGRAMES DE DOCTORAT
PROGRAMES DE DOCTORAT

DEPARTAMENT

HOMES

Eng. Agroforestal, Informàtica i
Eng. Industrial i Matemàtica
0002 Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris
Prod.Veg. i Ciènc.Forestal; Hortofruct.,Botànica i
Jardin.; Química; Prod.Animal, i Tecn. d’Aliments
0003 Canvis Socials i Noves Perspect. del Dret i C. Jur. Dret Públic i Privat
0004 Empresa i Sistema Penal
Dret Públic
0005 Est. Avançats en C. Biomèdiques
Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques
0006 Organit. i Administració d’Emp.Ad.d’Emp. i
Gest.Econ.dels Rec. Nat. de la UdL,
Eng. Indust. de la UdG i Organitz.i Emp.de la U.Vic
0101 Medi Ambient i Ciències del Sòl
Medi Ambient i Ciències del Sòl
0102 Medicina i Cirurgia d’Urgència
Cirurgia
0103 Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització
Filologia Catalana
0201 Acció i Reflexió Psicopedag. en Contextos Educ. Pedagogia i Psicologia
0202 Medicina i Cirurgia d’Urgència
Cirurgia
9305 Enginyeria Rural i Forestal
Enginyeria Agroforestal
0007 La Recerca en l’Actv. Fis.i Esport:
Asp.Interdisc.i Aplic.
INEFC
9621 Entre el Camp i la Ciutat.
Fonts, Mètodes i Anàlisis Hist.
Història
9622 El Text i el Seu Context
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
9830 Medi Ambient i Ciències del Sòl
Medi Ambient i Ciències del Sòl
9831 Cirugia d’Urgència
Cirurgia
9832 Fonaments Biològics de la Salut
Ciències Mèdiques Bàsiques
9835 Producció Vegetal
Producció Vegetal
9836 Tecnologia d’Aliments
Tecnologia d’Aliments
9838 Química Aplicada
Química
9839 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts,
Mètodes i Anàlisis Histor.
Història
9840 Teoria del Text i el seu Context
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
9844 Interven. Psicopedagògica en la Diversitat
Pedagogia i Psicologia
9847 Milenium Studies in English Lang., Liter. And Ling. Filologia Anglesa i Lingüística
9848 La Transm. de les F. Artístiques
Història de l’Art i Història Social
0177 Gestió Avançada d’Emp. en una Economia Global. Dret Públic i AEGERN
0203 Fonaments Metodològ. de la Recerca de l’Act. Fis. INEFC
9845 Innovació a l’Empresa.Empresa i Territori
Ad.d’Emp. i Gest.Econ.dels Recurs Naturals
9849 Dret Esportiu
Dret Públic i INEFC
9977 Processos d’Integració a Europa i a A. Llatina
Dret Públic i AEGERN
TOTAL

DONES

TOTAL

12

2

14

26
0
1
11

25
1
4
38

51
1
5
49

5
11
2
3
2
4
1

3
6
7
11
9
10
0

8
17
9
14
11
14
1

2

1

3

1
0
3
0
1
3
2
0

0
1
2
1
0
1
0
1

1
1
5
1
1
4
2
1

7
6
5
2
3
18
19
0
0
3
153

6
15
14
16
12
1
10
1
1
0
199

13
21
19
18
15
19
29
1
1
3
352

0001 Enginyeria

No estan incloses les matrícules de DEA ni TUTELA
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PROGRAMES DE MESTRATGE

CURSOS DE POSTGRAU
Total d’estudiants matriculats: 318

Total d’estudiants matriculats: 82
Departament d’Administració d’Empreses i Gestió
Econòmica dels Recursos Naturals
V Màster en Direcció i Organització d’Empreses
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 45
II Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria de Comptes
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 30
Departament de Dret Públic
Criminologia i Sistema de Justícia Penal
Coordinació: Dr. J. M. Tamarit
Crèdits: 30
Departament de Geografia i Sociologia
Màster en Gestió Cultural
Coordinació: Dr. F. Molina
Crèdits: 25
Màster en Formació: Immigració, Llengua i Treball Social
Coordinació: Dra. D. Mayoral
Crèdits: 50
Departament d’Infermeria
Promoció i Educació per a la Salut: Gestió de Programes de
Formació i Intervenció
Coordinació: Sra. C. Nuin
Crèdits: 50
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Ciències Mèdiques Aplicades a l’Activitat Física i a l’Esport
Coordinació: Dr. R. Solà Martin
Crèdits: 34

Departament d’Administració d’Empreses i Gestió
Econòmica dels Recursos Naturals
II Postgrau en Comptabilitat Superior
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 30
III Postgrau en Tributació
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 12
IV Postgrau en Direcció Financera
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 18
IV Postgrau en Direcció Estratègica
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10
IV Postgrau en Direcció de Personal
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10
IV Postgrau en Direcció de Marketing
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10
II Postgrau en Auditoria de Comptes
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 18
Departament de Cirurgia
Diploma en Sanitat. Bases Científiques i Operatives de la Salut
Pública
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 25
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Departament de Dret Públic
Criminologia i Sistema de Justícia Penal
Coordinació: Dr. J. Tamarit
Crèdits: 15
Departament de Geografia i Sociologia
Postgrau en Formació d’Estudis sobre la Immigració: Especialista Universitari en Estudis sobre la Immigració
Coordinació: Dra. D. Mayoral
Crèdits: 25
Intervenció Socioeducativa en Contexts Multiculturals
Coordinació: Dr. J. Garreta
Crèdits: 16
Gestió Cultural
Coordinació: Dr. F. Molina
Crèdits: 20
Postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió
de Bases de Dades Municipals i Territorials
Coordinació: Dra. C. Bellet
Crèdits: 15
Departament d’Infermeria
Ciències sanitàries. Infermeria
Coordinació: Departament d’Infermeria
Crèdits: 150
Promoció i Educació per a la Salut
Coordinació: Sr. Salvador Cárdenas
Crèdits: 25
Direcció de Centres amb Persones amb Disminució
Coordinació: Sra. C. Nuin Orrio
Crèdits: 26
Direcció de Centres Gerontològics
Coordinació: Sra. C. Nuin Orrio
Crèdits: 26
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Postgrau per Infermeria: Cures al Malalt Terminal
Coordinació: Sr. R. Colell
Crèdits: 20
Anàlisi i Desenvolupament de Materials Multimèdia Educatius
Coordinació: Dr. R. Rourera
Crèdits: 24
Polítiques de Joventut
Coordinació: Dr. C. Alsinet
Crèdits: 16
Departament de Medicina
IX Curs de Postgrau en Nutrició i Dietètica Clíniques
Coordinació: Dr. Á. Rodríguez Pozo
Crèdits: 16

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ
Total d’estudiants matriculats: 192
Departament d’Administració d’Empreses i Gestió
Econòmica dels Recursos Naturals
Avaluació de Danys en Collites Sinistrades (Fruiters i Olivera)
Coordinació: Dr. F. Juárez
Crèdits: 3
Direcció i Programació de Projectes amb Microsoft Project
Coordinació: Dr. F. Juárez
Crèdits: 2
Direcció i Programació de Projectes
Coordinació: Dr. F. Juárez
Crèdits: 2
Valoració Agrària
Coordinació: Dr. F. Juárez
Crèdits: 2

Departament de Cirurgia
Metodologia de la Investigació
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 3,5

Immigració, Minories Ètniques i Criminalitat: Aspectes Jurídics
i Criminològics
Coordinació: Dr. J. M. Tamarit
Crèdits: 2

Protocols d’Actuació Davant de les Malalties no Transmissibles
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2

Departament d’Enginyeria Agroforestal
Aplicació de Productes Fitosanitaris i Minimització de l’Impacte
Ambiental
Coordinació: Sr. S. Planas
Crèdits: 4

Epidemiologia i Control de les Malalties Trnasmissibles
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Programa Epi Info
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Epidemiologia
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Bioestadísitca
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Introducció a la Salut Pública
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
IV Curso de Técnicas Diagnóstico-Terapéuticas en Medicina de
Urgencias
Coordinació: Dr. Nogué Bou
Crèdits: 5
Departament de Dret Públic
Dret Penitenciari
Coordinació: Dr. J. M. Tamarit
Crèdits: 1

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
V Curs d’especialització d’Ensenyament de l’Espanyol com a
Llengua Estrangera
Coordinació: Dra. M. Á. Calero
Crèdits: 8
Departament de Geografia i Sociologia
Sistemes d’Informació Geogràfica
Coordinació: Dra. C. Bellet
Crèdits: 5
Anàlisi del Terreny en SIG Ràster i Integració de Dades GPS
Coordinació: Dra. C. Bellet
Crèdits: 4
Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
VII Curs sobre Tècniques de Reconeixement de Plàntules i
Diàspores de Males Herbes
Coordinació: Dr. J. Recasens
Crèdits: 3
Departament d’Infermeria
Aplicació Terapèutica de les Zones Reflexes dels Peus. Segon
Nivell
Coordinació: Sra. C. Nuin Orrio
Crèdits: 7
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Aspectes Psicosocials de l’Anorèxia i la Bulímia Nerviosa
Coordinació: Sr. R. Colell
Crèdits: 5
Curs d’Especialització en Hemoteràpia
Coordinació: Sra. P. Jürsichk
Crèdits: 4
Sexualitat, Adolescència i Risc
Coordinació: Sr. Salvador Sáez Cárdenas
Crèdits: 4
Departament de Pedagogia i Psicologia
Les Dificultats d’Aprenentatge i la seva Relació amb la Pràctica
Educativa
Coordinació: Dr. À. Huguet
Crèdits: 6
Aplicacions de les Escales Macarthy al Diagnòstic
Psicopedagògic
Coordinació: Dr. À. Huguet
Crèdits: 4
Intervenció Logopèdica i Disseny d’ACIS
Coordinació: Dr. À. Huguet
Crèdits: 1
Adquisició del Llenguatge i Educació Bilingüe amb Alumnat de
Risc
Coordinació: Dr. À. Huguet
Crèdits: 1
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Farsite: Simulación Georrereferenciada y Análisis de Fuegos
Forestales
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 2
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Departament de Tecnologia dels Aliments
HACCP Principles and Practice
Coordinació: Dr. V. Sanchis
Crèdits: 2
Nuevas Tendencias en el Envasado de Alimentos
Coordinació: Dra. M. J. Motilva
Crèdits: 1

CURSOS EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA
Total d’estudiants matriculats: 112
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Espanyol per a Estrangers (Nivell Intermedi)
Coordinació: Dra. M. Á. Calero
Crèdits: 4
Espanyol per a Estrangers (Nivell Elemental)
Coordinació: Dra. M. Á. Calero
Crèdits: 4
Departament d’Infermeria
Aplicació Terapèutica de les zones reflexes dels Peus. Segon
nivell
Coordinació: Sra. C. Nuin Orrio
Crèdits: 7
Direcció de Centres amb Persones amb Disminució
Coordinació: Sra. C. Nuin Orrio
Crèdits: 26
Direcció de Centres Gerontològics
Coordinació: Sra. C. Nuin Orrio
Crèdits: 26

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Ecologia del Foc i Boscos a Catalunya. 2ª Edició
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 2
Departament de Tecnologia dels Aliments
Nuevas Tendencias en el Envasado de Alimentos
Coordinació: Dra. M. J. Motilva
Crèdits: 1
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Recerca i Transferència
de Tecnologia
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La recerca a la UdL durant el
curs 2002-2003
El Vicerectorat de Recerca i Innovació ha confegit un estudi que
tracta de la recerca a la Universitat de Lleida des del seu
restabliment l’any 1992. En voler aportar una visió objectiva,
aquest estudi es basa únicament en dades numèriques i
indicadors quantitatius, i els mostra en forma de representacions
diverses per tal d’ajudar el lector a treure’n les seves pròpies
conclusions. Aquest estudi ha estat publicat en forma impresa
i es disponible en forma electrònica a la web de la Universitat de
Lleida (www.udl.es/rectorat/vi/recerca).
Pel que fa concretament a l’any 2002, la Universitat de Lleida ha
realitzat inversions en infrastructures de recerca per un valor
global aproximat de 725 mil euros, obtinguts en diverses
convocatòries del Ministeri de Ciència i Tecnologia (FEDER), el
Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació,
i el Fons d'Investigacions Sanitàries.
Un total de 91 projectes de recerca del V Programa Marc de la
Unió Europea, del Plan Nacional de Investigación de l’Estat, i de
Fundacions amb criteris d’avaluació similars han estat vigents
l’any 2002, que han representat un global de recursos econòmics
per valor de 2,34 milions d’euros. Aquest nombre de projectes
representa un increment del 17% en relació a l’any anterior.
D’altra banda, i en conveni amb el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, el Vicerectorat de Recerca
i Investigació ha dedicat un total de 140 mil euros a donar suport
pont a noves incorporacions i a grups de recerca que intentin
obtenir recursos de l’esmentat Pla Nacional d'Investigació.

tres professors de la Universitat de Lleida que han obtingut
aquest premi de la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, en
aquest darrer curs han estat seleccionats com a investigadors
i investigadores del Programa Ramón y Cajal per a la Universitat
de Lleida el Dr. Gustavo Ariel i la Dra. Roxana Savín en
Agricultura, el Dr. Carlos Iván Chesñevar en Ciències de la
Computació, la Dra. María Angeles de la Torre en Medicina, la
Dra. Marta Llovera en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica, i
la Dra. Sònia Marin en Ciència i Tecnologia d’Aliments.

Evolució de projectes per professor
(UE, Estat, Generalitat i Fundacions)
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Nombre de
projectes

El Dr. Ramon Albajes ha estat guardonat enguany amb el premi
Narcís Monturiol en reconeixement a la seva tasca investigadora. Aquest premi havia estat també atorgat al Dr. Enric Herrero
i al Dr. Ignasi Romagosa en edicions prèvies, amb el que ja són
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Sexennis de recerca
Ingressos públics I+D+I
segons procedència a l'any 2002
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0,5

1,0

Projectes per professor ordinari

Grups de recerca de la Universitat de
Lleida
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L’activitat i línies d’investigació dels grups de recerca de la
Universitat de Lleida actualment identificats via web és
disponible a http://www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/
consulta.cgi
Agricultura
Agricultura de precisió i agrotecnologia
Agrometeorología i energia pel medi ambient
Agronomía i ecologia de sistemes herbacis extensius
Agròtica i sistemes d'ajuda a la presa de decisions
Desencolupament in vitro i en viu d'espècies cultivades
Entomologia i control integrat de plagues agrícoles
Eerosió i conservació de sòls i aigües
Fisiologia ambiental aplicada en fruiters
Malherbología
Millora genètica de cereals d'hivern
Producció fructícola
Regs i hidrologia
Silvicultura i ecofisiologia d'espècies forestals
Virologia vegetal
Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica
Biologia molecular de llevats
Bioquímica de l'estrès oxidatiu
Cicle celular eucariota
Fons genètic i malalties complexes
Neurobiologia celular
Neurobiologia molecular
Biologia Vegetal i Animal. Ecologia
Canvi climàtic i ecosistemes agrosilvopastorals (CCEASP)
Fauna silvestre
Ciència i Tecnologia d’Aliments
Enginyeria i enzimologia d'aliments
Micologia aplicada
Noves tecnologies de processat d'aliments
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Olis i greixos
Postcollita (CERTA)
Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica
Grup de computació distribuïda
Intel·ligència artificial
Interacció persona-ordinador i bases de dades
Matemàtica discreta, criptografia i anàlisi de dades
Ciències de la Terra
Agrometeorología i energia pel medi ambient
Grup de riscos hidrològics (GRIHD)
Ordenació, inventari i planificació d'espais naturals
Ús del territori: bases per a la gestió de sòls i aigües
Ciències Socials
Centre d'estudis sobre la joventut
Ciutats mitjanes i intermèdies a Espanya (CINTERMED)
Grup interdisciplinari d'estudis de desenvolupament i
multiculturalitat
Integració europeaa i cohesió regional
L’escolarització de grups minoritaris a la catalunya actual
Dret
Dret civil català i dert civil europeu
Dret penal i criminologia
Grup de recerca de dret processal
Economia
Anàlisi estadística i economètrica
Grup d'estudis econòmics i socials de Lleida
Impacte de la implantació de l'euro en els diferents agents
econòmica
Enginyeria Mecànica
Recerca en energia aplicada
Filologia i Filosofia
Cercle de lingüística aplicada
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Dedal·lit
Fonètica
Grial: grup de recerca interuniversitari en aplicacions lingüístiques
La literatura francesa del segle XIX i les lletres hispàniques
Literatura popular i cultura mediàtica
Narrativa i conversació (UNIC)
Oficina d'estudis de llengua i literatura de Ponent i del Pirineu
Samuel Gili Gaya de lingüística i literatura
Fisiologia i Farmacologia
Biofísica molecular i cel·lular
Farmacologia molecular
Fisiopatologia metabòlica
Història i Art
Espai i poder
Grup d'estudis d'arqueologia del paisatge (GED’AP)
Grup d'història de les transicions socials i els canvis polítics
Grup d'investigació prehistòrica (GIP)
Seminari de topografia antiga
Matemàtiques
Bioestadística i biomatemàtica
Seminari de sistemes dinàmics
Medicina
Anatomia humana
Epinutri
Estudi de la infecció respiratòria adquirida a la comunitat
Grup de recerca de limfomes cutanis i psoriasi
Grup d'investigació clínico-experimental de les neoplàsies
colo.rectals
Psicologia i Ciències de l’Educació
Avaluació psicològica, personalitat i diferències individuals
Bilingüisme i educació
TICAP

Química
Grup de físico-química de sitemes macromoleculars d'interés
ambiental
Química orgànica mediambiental
Ramaderia i Pesca
Alimentación de rumiantes
Biologia i tècniques de la reproducció de bestiar vaquí lleter
Fisiogenètica i millora animal
Sistemes de producció avícola i porcina: eficiència i sostenibilitat
Tecnologia Electrònica i de las Comunicacions
Robòtica i processat del senyal
Tecnologia Química
Laboratori d'enginyeria ambiental

SERVEIS DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
L’equipament i les tècniques que ofereixen els Serveis
Universitaris d’Investigació Comuns (SUICs) i els Serveis
Departamentals d’Assistència a la Investigació (SEDAIs) és
disponible a la pàgina web del Vicerectorat de Recerca i Innovació.

Espectrofotometria UV-Vis / FT-IR
Espectrometria d’Absorció Atòmica
Estudis i Documentació d’Arquitectura
Laboratori d’Arqueologia
Laboratori de Cultiu Cel.lular
Laboratori d’Estudis sobre el Llenguatge i la Comunicació
Laboratori de Fonètica Experimental
Laboratori de Genòmica Vegetal
Laboratori de Musicologia
Laboratori d’Idiomes
Lingüística Computacional
Micromorfologia i Anàlisi d’Imatges
Qualitat Microbiológica en el Sector Alimentari
Qualitat Sensorial i Físico-química d’Aliments
Sedai de Liofilització
Servei de Cartoteca i Laboratori de Cartografia
Servei d’Història i Documentació (SHID)
Servei per a la Recerca en l’Aprenentatge de Llengües
Estrangeres (CRALLE)
Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
Unitat de Microscòpia, Morfometria i Microfluorimetria
Unitat d’Escanneig/Quantificació Molecular Biològica

CENTRES AMB PARTICIPACIÓ DE LA UdL
Serveis Universitaris d’Investigació Comuns (SUICs)
Microscòpia Electrònica
Reproducció d’Imatge
Publicacions
Serveis Departamentals d’Assistència a la Investigació
(SEDAIs)
Anàlisi Cromatogràfica de Productes Orgànics
Anàlisi per Espectrografia NIR
Assaig en Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments
Banc de Germoplasma
Citometre de Flux Separador
Cromatografia Líquida d’Alta Pressió i Gasos
Electroforesi Capil.lar

La Universitat de Lleida forma part amb el Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària del Centre UdL-IRTA, on els grups
de recerca d’ambdues institucions s’organitzan al voltant de 5
àrees d’investigació: Producció Animal, Conreus Extensius,
Tecnologia Frutícola, Protecció de Conreus, i Postcollita.
D’altra banda, la UdL també participa en el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya a Solsona, i en el Laboratori d’Anàlisi
i Fertilitat de Sòls a Sidamon (Pla d’Urgell).
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Instituts i ens consorciats amb
participació de la UdL
CENTRE UdL-IRTA
Director: Juan Antonio Martín Sánchez
La seua activitat de recerca es desenvolupa mitjançant cinc
unitats operatives on participen professors de la UdL i
investigadors propis de l’IRTA.
ÀREA DE PRODUCCIÓ ANIMAL
Millora genètica del porcí i sistemes informàtics de gestió
tecnicoeconòmica i de selecció de ramaderia porcina.
ÀREA DE CONREUS EXTENSIUS
Selecció i millora genètica de cereals de fecundació autògama.
Agronomia i tecnologia dels conreus extensius.
Desenvolupament i transferència al sector privat de material
genètic i tecnologia.
ÀREA DE TECNOLOGIA FRUCTÍCOLA
Ús eficient de l’aigua de reg i els fertilitzants en fructicultura.
Caracterització fisiològica de les plantes davant diferents tipus
d’estrès. Sensibilitat estacional dels arbres fruiters al dèficit
hídric. Estratègies de reg deficitari controlat. Aprofitament de
recursos hídrics escassos en els cultius de l’olivera i l’ametller.
ÀREA DE PROTECCIÓ DE CONREUS
Protecció de conreus contra plagues i malalties: lluita integrada
en fruiters, feromones, malalties dels cereals i dels fruiters.
D’altra banda, la UdL també participa en el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya a Solsona, i en el Laboratori d’Anàlisi i
Fertilitat de Sòls a Sidamon (Pla d’Urgell).
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Serveis de suport a la investigació
L’equipament i les tècniques que ofereixen els Serveis
Universitaris d’Investigació Científica (SUIC) i els Serveis
Departamentals d’Assistència a la Investigació (SEDAI) estan
disponibles a la pàgina web del Vicerectorat de Recerca i
Innovació.
SERVEIS UNIVERSITARIS D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA
(SUIC):
MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA
Director científic: Dr. Fernando López Gatius
Director tècnic: Dr. Jacek Wierzchos
Tècnic: Sr. Xavier Calomarde Burgaleta
Av. Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 17
Fax 34 973 70 24 26
A/e jacekw@suic-me.udl.es
Les tècniques de microscòpia electrònica utilitzades en el SUIC
permeten visualitzar i analitzar estructures microscòpiques. En
aquest ordre de dimensions existeix un nivell d’organització que
es fa palès en l’estudi per microscòpia electrònica de mostres
procedents tant del món orgànic com de l’inorgànic. Aquest
SUIC pot desenvolupar aplicacions vinculades a les ciències
biomèdiques, biològiques, geoquímiques, geològiques i agràries.
PUBLICACIONS
Tècnic: Sr. Javier de Castro
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 84
Fax 34 973 70 21 48
A/e eip@eip.udl.es
El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la
programació i la producció tècnica d’edicions científiques,

docents, d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional
de la Universitat. És a dir, l’edició de materials de suport a la
docència; la difusió de la recerca a partir de sèries i col·leccions
editades amb el suport dels departaments i la presència
institucional de la Universitat en el món editorial i del llibre
mitjançant l’edició de treballs que, sense perdre rigor, siguin
atractius per a públics més amplis que el de l’estricte univers
acadèmic i universitari. Alhora es pretén potenciar encara més
la presència institucional i la difusió del funcionament i l’activitat
de la Universitat, que es realitza mitjançant l’edició de guies,
memòries, programes de doctorat i mestratges, catàlegs i altres
fulls pensats per divulgar l’activitat quotidiana universitària.
L’extensió universitària representa, finalment, un altre dels
àmbits importants d’actuació, tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seues publicacions i revistes com a la d’altres
col·lectius universitaris.
REPRODUCCIÓ D’IMATGE
Tècnic: Sr. Xavier Goñi
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 7020 00
Fax 34 973 7020 62
A/e x.goni@suic-ri.udl.es
La imatge com a suport per a la recerca i la docència adquireix
actualment i, principalment en els ambients universitaris, el
nivell d’una eina quasi indispensable. El Servei de Reproducció
d’Imatge proporciona, al personal de la UdL que ho sol·licita, la
informació i l’assessorament necessaris per a la realització de
treballs relacionats amb la imatge i el seu tractament, o bé fa
directament aquests treballs en el cas que no puguin ser duts a
terme des del departament o centre. És per això que, en el
moment de planificar tant el tipus de serveis que oferim com
l’adquisició de nous equipaments, intentem proporcionar a
l’usuari unes eines que li permetin presentar els treballs de
docència i de recerca sobre suports que estiguin a l’avantguarda.
També forma part de la nostra tasca el seguiment d’actes
institucionals, culturals i acadèmics, el seu enregistrament en
suport fotogràfic o de vídeo, així com l’assessorament en temes
de reproducció d’imatge a tota la comunitat universitària.

SERVEIS DEPARTAMENTALS D’ASSISTÈNCIA A LA
INVESTIGACIÓ (SEDAI)
ANÀLISI CROMATOGRÀFICA DE PRODUCTES ORGÀNICS
Professor responsable: Dr. Magí Riba
Departament de Química
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 29
Fax 34 973 23 82 64
Té com a funcions l’anàlisi identificativa i quantitativa de productes
orgànics (pesticides, aromes, metabòlits) per cromatografia
líquida, per cromatografia de gasos o pel sistema acoblat de
cromatografia de gasos-espectrometria de masses.
ANÀLISI PER ESPECTROSCÒPIA NIR
Professor responsable: Dr. Xavier Ferran
Departament de Química
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 44
Fax 34 973 23 82 64
Té com a funcions l’anàlisi de proteïnes i altres paràmetres en
materials d’interès agrari i en materials propis de la indústria
agroalimentària.
ASSAIG EN PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA D’ALIMENTS
Professora responsable: Dra. Olga Martín
Departament de Tecnologia d’Aliments
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 93
Fax 34 973 70 25 96
L’objectiu d’aquest SEDAI és servir de suport a totes aquelles
activitats on siguin necessaris la transformació, l’envasament i
l’emmagatzematge d’aliments a escala de planta pilot.
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Els equips disponibles són de gran utilitat en el desenvolupament
de les classes pràctiques de les assignatures de primer, segon
i tercer cicles impartides pel Departament de Tecnologia
d’Aliments que inclouen processos i indústries de transformació
d’aliments específics. A més, aquest servei és molt útil en el
desenvolupament de TPT, PFC i tesis doctorals.
D’altra banda, les instal·lacions estan disponibles per
desenvolupar treballs d’altres departaments de la UdL, així com
treballs amb empreses.
BANC DE GERMOPLASMA DE MATERIAL VEGETAL
Professor responsable: Dr. Jordi Recasens
Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 49
Fax 34 973 23 82 64
Aquest SEDAI té com a funcions: disponibilitat de llavors i
diàspores d’espècies vegetals silvestres per a grups de recerca
i desenvolupament d’entitats públiques i privades que treballen
en els àmbits de l’agronomia, la protecció de conreus, les
ciències forestals o el medi ambient.
CITÒMETRE DE FLUX SEPARADOR
Professor responsable: Dr. Xavier Gómez
Departament de Medicina
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 22 08
Fax 34 973 70 24 35
L’equip disponible és el següent: citòmetre de flux separador
(FACSVantage, làser a 488 nm (200mW) i UV (50mW),
programari per a citometria de flux, equipament general de
laboratori (incubadora de CO2, banys, centrífugues, microscopi
òptic i petits aparells). Aquest equip permet l’estudi d’un gran
ventall de característiques cel·lulars i partícules biològiques que
han estat marcades amb substàncies fluorescents o tenen
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autofluorescència. També permet la mesura de la grandària i la
complexitat de les partícules analitzades. Els avantatges de la
citometria enfront d’altres mètodes són l’objectivitat, l’alta
sensibilitat i velocitat d’anàlisi, la possibilitat de realitzar mesures
de diferents característiques de forma simultània sobre una sola
cèl·lula i la capacitat dels citòmetres separadors d’aïllar
selectivament les partícules en funció de les seues
característiques citomètriques. La principal limitació és la
necessitat que les mostres siguin en forma de suspensió
monodispersa. El nostre servei ofereix suport, informació i
formació en aplicacions de la citometria de flux per a problemes
particulars dels investigadors interessats en aquest procediment
i accepta visitants per períodes curts de temps.
CROMATOGRAFIA LÍQUIDA D’ALTA PRESSIÓ I DE GASOS
Professora responsable: Dra. Elisa Cabiscol
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25006 Lleida
Tel. 34 973 70 24 07
Fax 34 973 70 24 26
El servei de cromatografia líquida té dos cromatògrafs d’alta
pressió (HPLC) i un de mitjana pressió (FPLC) de Waters, així
com una bona col·lecció de columnes que permeten la purificació
i l’anàlisi de proteïnes, pèptids i una àmplia varietat de
biomolècules; a més, el sistema també consta d’un analitzador
d’aminoàcids i un autoinjector. Aquest servei també dóna suport
teòric a problemes de purificació i anàlisi, com ara protocols
idonis en funció de la mostra a processar, fases mòbils més
adients, orientació del funcionament dels cromatògrafs líquids
i estratègies a emprar en general. El servei de cromatografia de
gasos consta d’un aparell Shimadzu amb un autoinjector. Permet
separar qualsevol molècula volàtil o convertible en volàtil per
derivatització. La pràctica més habitual és l’anàlisi de compostos
lipídics (per exemple, àcids grassos).

ELECTROFORESI CAPIL·LAR
Professor responsable: Sr. Rafael Rodríguez Ochoa i Sr. Antoni
Palau Ybars
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 12
Fax 34 973 70 26 13
Anàlisi d’anions i cations en aigües, extractes de sòl i d’altres
substàncies iòniques solubles en aigua.
ESPECTROMETRIA D’ABSORCIÓ ATÒMICA
Professora responsable: Dra. Marta López Acevedo
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 20 92
Fax 34 973 23 82 64
Permet la determinació quantitativa d’elements en solució. La
mesura es du a terme realitzant la comparació de l’absorció/
emissió produïda en la solució problema amb la produïda en una
escala de patrons. Es poden analitzar mostres d’aigües, sòls,
roques, material arqueològic, fulles, fertilitzants, purins, aliments,
sang, productes farmacèutics contaminants, etc., sempre que la
mostra s’hagi posat en solució.
ESPECTROFOTOMETRIA UV-VIS / FT-IR
Professora responsable: Dra. Mercè Balcells
Departament de Química
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 15 56
Fax 34 973 23 72 91

substàncies químiques que absorbeixen a la zona UV-Vis-IR,
identificació estructural de substàncies químiques, quantificació
de substàncies químiques que formen part de mescles.
ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ D’ARQUITECTURA (EDA)
Professors responsables: Dr. Frederic Vilà i Dr. Joaquim
Company
Departament d’Història de l’Art i d’Història Social
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 96
Fax 34 973 70 21 41
L’objectiu del SEDAI consisteix a proporcionar als usuaris un
banc de dades bibliogràfic i documental i un arxiu fotogràfic i de
plànols que puguin ser consultats i sol·licitats per qualsevol
investigador sobre activitats d’arquitectura, però també de
qualsevol altra disciplina de la història de l’art referida a
l’arquitectura.
En el primer any, les tasques han consistit, fonamentalment, a
crear la infraestructura i l’organització que fes això possible. Per
tant, les realitzacions concretes són reduïdes.
LABORATORI D’ARQUEOLOGIA
Tècnica: Sra. Carme Prats
Departament d’Història
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 27
Fax 34 973 70 20 62
S’ocupa de tasques de conservació i restauració de peces
procedents d’excavacions arqueològiques terrestres. Es tracten
peces de materials de tipus inorgànic: ceràmica, pedra, vidre,
metall (plata, coure, ferro, plom) i de tipus orgànic: os, fusta, cuir,
etc.

Aquest SEDAI ofereix els serveis següents: quantificació de
substàncies químiques que estan presents en mescles i
absorbeixen a la zona UV-Vis-IR, confirmació d’estructures de
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LABORATORI D’ESTUDIS SOBRE EL LLENGUATGE I LA
COMUNICACIÓ
Professor responsable: Dr. Àngel Huguet Canalis
Facultat de Ciències de l’Educació
Campus de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 67
Fax 34 973 70 23 05
Els àmbits d’actuació previstos pel SEDAI no s’esgoten en el
que entenem per recerca estrictament parlant. Des d’una
perspectiva aplicada, creiem que les investigacions
desenvolupades han de veure la seua projecció reflectida en
aspectes relacionats amb la pràctica docent, així com altres
serveis vinculats a la mateixa recerca. Partint, doncs, d’aquesta
concepció, la nostra proposta persegueix tres objectius generals:
recerca, docència vinculada a la recerca i activitats de serveis
amb repercussions de recerca.
Pel que fa a recerca, donem suport a la línia de treball
interdisciplinar Bilingüisme i Educació Bilingüe, consolidada per
la Direcció General de la Recerca en el II Pla de Recerca de
Catalunya dins del grup Cultura i educació (núm. ref. 1999GR
00376). Al mateix temps, pretenem potenciar altres línies
vinculades amb els estudis sobre el llenguatge i la comunicació:
Trastorns del llenguatge, envelliment i demència tipus Alzheimer,
comunicació augmentativa, etc., i afavorir la constitució i el
desenvolupament d’una nova línia específica sobre adquisició
i desenvolupament del llenguatge amb especial èmfasi en
l’avaluació i intervenció en trastorns del llenguatge i de l’audició
(logopèdia).
Respecte a la docència, tenint en compte la seua vinculació
programàtica, diverses matèries de 1r, 2n i 3r cicle es poden
veure beneficiades per la recerca i experimentació que es dugui
a terme al SEDAI. En aquest sentit, destacarem el màster en
Trastorns del Llenguatge i l’Audició, de 500 hores, que estem
duent a terme des del curs 00/01 i fins al 02/03.
Finalment, la perspectiva lligada a les activitats de serveis ha fet
que s’hagin mantingut contactes amb diverses institucions que
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es podrien concretar en convenis de col·laboració per prestar
determinats serveis i, al mateix temps, transformar-se en
subjectes d’investigació.
LABORATORI DE CULTIU CEL·LULAR
Professor responsable: Dr. Joan Comella
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 14
Fax 34 973 70 24 26
El cultiu cel·lular és una estratègia experimental àmpliament
utilitzada, tant en el camp clínic com en el de la investigació
bàsica, ja sigui per a l’estudi del comportament de les cèl·lules
animals lliures dels mecanismes de control homeostàtic, com
per a la caracterització bioquímica i molecular de diferents
processos biològics. Bàsicament, són dos les línies experimentals
que es poden dur a terme en un servei d’aquesta mena. D’una
banda, l’obtenció i manteniment de cultius primaris a partir de
biòpsies o explants i, de l’altra, el manteniment de cultius de
línies cel·lulars ja establertes.
LABORATORI DE FONÈTICA EXPERIMENTAL
Professor responsable: Dr. Joan Julià
Departament de Filologia Catalana
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 77
Fax 34 973 70 20 54
Aquest laboratori té com a objectiu donar suport als grups de
recerca en fonètica descriptiva, especialment en llengua catalana i esporàdicament en altres llengües, com ara l’anglesa,
l’espanyola i la xinesa. Col·labora en la docència dels cursos de
fonètica dels tres cicles i dels programes de mestratge i de
postgrau, així com en els cursos d’especialització, de formació
cultural i d’extensió universitària.

LABORATORI DE GENÒMICA VEGETAL
Professor responsable: Dr. Ignacio Romagosa
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Av. Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 15 61
Fax 34 973 23 72 91

LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL
Professor responsable: Dr. Jaume Tió
Departament d’Anglès i Lingüística
Pl. Víctor Siurana 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 45
Fax 34 973 70 21 41

Utilització de marcadors moleculars i sistemes d’electroforesi
de proteïnes per a la caracterització de material vegetal i el seu
ús en millora genètica.

El laboratori està destinat a l’assessorament i la recerca en
l’anàlisi i la generació de llenguatge natural, la lexicografia
computacional i la traducció automàtica i assistida. També es
dóna suport teòric i pràctic a les assignatures que s’imparteixen
en tots els cicles universitaris que estiguin relacionades amb la
lingüística computacional.

LABORATORI DE MUSICOLOGIA
Professor responsable: Sr. Màrius Bernadó
Departament d’Història de l’Art i Història Social
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 93
Fax 34 973 70 21 41
Els seus objectius són la recerca i la documentació en el camp
de la història de la música i la musicologia: desenvolupament de
programes d’investigació (catalogació d’arxius, estudi i edició
de fonts, recuperació del patrimoni musical, assessorament
científic i tècnic en produccions editorials i discogràfiques); el
tractament, l’edició i l’enregistrament d’àudio digital; la
seqüenciació d’àudio; la realització de màsters, i l’edició musical
per ordinador. També dóna suport a la tasca docent de la
titulació d’Història de l’Art.

MICROMORFOLOGIA I ANÀLISI D’IMATGES
Professors responsables: Dra. Rosa M. Poch i Sr. Rafael
Rodríguez Ochoa
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 21
Fax 34 973 70 26 13
Els seus objectius són la fabricació i la descripció de làmines
primes de sòls, sediments i materials arqueològics, la interpretació
micromorfològica amb microscopi de polarització, la fabricació
de làmines per a mineralogia de sorres i la fabricació de blocs
amb cares polides per a estudis de porositat.
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QUALITAT MICROBIOLÒGICA EN EL SECTOR
AGROALIMENTARI
Professor responsable: Dr. A. J. Ramos
Departament de Tecnologia d’Aliments
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 28 11
Fax 34 973 70 25 96
Aquest servei ofereix, tant a la comunitat universitària com a les
empreses del sector, la possibilitat de fer anàlisis
microbiològiques i tasques d’assessorament i formació en l’àmbit
de la qualitat microbiològica dels aliments i de les indústries que
els fabriquen. Addicionalment, el servei inclou la possibilitat de
fer anàlisis de l’activitat d’aigua dels aliments i de la presència
de micotoxines.
QUALITAT SENSORIAL I FISICOQUÍMICA D’ALIMENTS
Professors responsables: Dra. M. Paz Romero i Dr. S. Garza
Departament de Tecnologia d’Aliments
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25196 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
En aquest servei es desenvolupen les activitats següents:
anàlisi fisicoquímica d’olis; proves sensorials, principalment
afectives (consumidor); assessorament en anàlisi sensorial
dels aliments, i anàlisi instrumental en aliments: textura i color.
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LIOFILITZACIÓ
Professora responsable: Dra. Dolors Cubiló
Departament de Producció Animal
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 59
Fax 34 973 70 28 74
Des de l’any 1998 la Universitat de Lleida disposa d’un SEDAI
de liofilització.
La liofilització pot ser una bona alternativa per a qualsevol
mostra que s’hagi d’assecar, per analitzar-la o conservar-la, i a
la qual no es puguin aplicar els mètodes convencionals (l’ús
d’estufes d’aire forçat a altes temperatures). Mitjançant la
liofilització es pot extraure tota l’aigua d’una mostra sense
modificar-ne els components nutritius, compaginant
temperatures moderades amb baixes pressions (sublimació).
SERVEI D’HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ (SHiD)
Professor responsable: Dra. Concepció Mir
Departament d’Història
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 91
L’objectiu del SEDAI Servei d’Història i Documentació del
Departament d’Història de la UdL és posar a disposició tant de
la comunitat universitària com de l’externa diversos instruments
d’utilitat per al millor desenvolupament de la historiografia
contemporània. Aquests instruments abasten un ampli camp de
possibilitats que transcorren des de la documentació escrita a
les fonts orals, gràfiques, audiovisuals o d’arqueologia
contemporània, com és el cas, per exemple, de l’arqueologia
bèl·lica, de cara a la recuperació del patrimoni històric militar.

SERVEI DE CARTOTECA I LABORATORI DE CARTOGRAFIA
Professor responsable: Dr. J. Burgueño
Departament de Geografia i Sociologia
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 20 98

SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I TELEDETECCIÓ
Professor responsable: Dr. J. A. Martínez
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
Av. Alcalde Rovira Roure 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 15
Fax 34 973 70 26 13

La Cartoteca té com a funció posar a l’abast de la comunitat
universitària els mapes topogràfics, temàtics i altres documents
cartogràfics (foto aèria, ortofotomapa, etc.) actualitzats, de
caràcter bàsic i imprescindible per a les investigacions de caire
territorial que normalment s’emprenen a la UdL, així com
l’instrumental elemental de consulta i aprofitament. El Laboratori
de Cartografia, per la seua banda, és l’eina del Departament de
Geografia i Sociologia per a la realització d’investigacions que
impliquin un tractament cartogràfic assistit per ordinador de la
informació territorial. Igualment presta assessorament cartogràfic
als grups d’investigació d’altres departaments i pot emprendre
la producció de cartografia temàtica mitjançant sistemes
d’informació geogràfica o altres eines de cartografia per
ordinador.

Les seues comeses són activar, com a laboratori de suport a la
recerca amb eines de SIG i teledetecció, el disseny de fases
d’estudi o projecte SIG i/o amb sistemes de teledetecció, el
disseny de l’estructura de bases de dades SIG, la digitalització
de mapes, l’anàlisi espacial de dades SIG i l’anàlisi i processament
digital d’imatges de satèl·lit i impressió de mapes i rètols amb
plòter.

SERVEI PER A LA RECERCA EN L’APRENENTATGE DE LES
LLENGÜES ESTRANGERES (CRALLE)
Professor responsable: Dr. Josep Maria Cots
Departament d’Anglès i Lingüística
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 31 74
Fax: 34 973 70 21 41
Aquest SEDAI permet trobar informació sobre fonts de consulta
per a temes relacionats amb la docència i aprenentatge de
llengües estrangeres, consulta i utilització del fons de mostres
audiovisuals de classes de llengua estrangera, utilització
d’equipament tècnic per al desenvolupament de projectes de
recerca o experiències didàctiques, assessorament per dur a
terme projectes de recerca i experiències didàctiques.

UNITAT DE MICROSCÒPIA, MORFOMETRIA I
MICROFLUORIMETRIA
Professor responsable: Dr. Jordi Calderó
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 702440
Fax 34 973 702426
Les funcions d’aquest SEDAI són posar a l’abast dels
investigadors de la comunitat universitària i no universitària
equipament destinat a: la preparació i el seccionament de
mostres per a microscòpia òptica i electrònica, microscòpia
òptica no convencional (fluorescència, contrast interferencial,
camp fosc, contrast de fase), morfometria, fotometria, anàlisi
d’imatges, assessorament tècnic sobre tècniques de microscòpia
òptica convencional i no convencional, immunocitoquímica,
hibridació in situ, quantificació de calci intracel·lular, microscòpia
electrònica de materials biològics i patològics, tècniques de
immunocitoquímica ultraestructural, microscòpia confocal i
criotècniques.

93

UNITAT D’ESCANEIG / QUANTIFICACIÓ MOLECULAR
BIOLÒGICA
Professores responsables: Dra. C. Gallego i Dra. M. J. Bellmunt
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 11
Fax 34 973 70 24 26
L’equip d’aquest SEDAI està format pels aparells següents:
escàner de plaques i gels per transmissió, reflexió i fluorescència
(UV/visible), analitzador/quantificador de mostres
quimioluminiscents amb conversió a imatges, analitzador/
quantificador de mostres radioactives amb conversió a imatges
i analitzador/quantificador de gels amb llum UV i visible. Els
instruments que formen part d’aquest SEDAI permeten la
identificació i la determinació quantitativa de substàncies que
prèviament han estat separades cromatogràficament o
electroforèticament, i constitueixen una eina bàsica per a l’anàlisi
d’àcids nucleics i proteïnes per als investigadors que utilitzen
tècniques de biologia cel·lular i molecular.

94

CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA: Recursos gestionats
* Dades del mes d'abril de 2003

Departament, centre, institut, servei o unitat

Administració d'Empreses i GERN
Anglès i Lingüística
Camp de Pàctiques de l'ETSEA

Convenis i serveis

Subvencions

Propietat
Industrial

Matrícules a
cursos

118.342
3.331
991,73

Centre de Transferència de Tecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Cirurgia
Dret Privat
Dret Públic
Economia Aplicada
Enginyeria Agroforestal
Facultat de Ciències de l'Educació
Filologia Catalana
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Geografia i Sociologia
Història
Història de l'Art i Hª Social
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

1.820,75
69200,87
56.848
7.451
58790,96
103.264
17.054
18978,5
2.297
81.085
18
7.938
75.173

Informàtica i Enginyeria Industrial

2.524

84.600
30.512

39817,07
968.312

42.209

4.078
7.573

9.804
75.828
2.434
6.128
49.863
114.186

Infermeria

146.569

Institut de Ciències de l'Educació
Matemàtica
Medi Ambient i Ciències del Sòl
Medicina
Pedagogia i Psicologia
Producció Animal
Producció Vegetal i Ciència Forestal
Química
SUIC-Microscòpia Electrònica
Tecnologia d'Aliments

6424,87
228.173
36.280
191.792
220.360
101.331
6.068
2.035
66.993

Vicerectorat d'Activitats Culturals i Proj. Univ.
Vicerectorat d'Investigació i Tercer Cicle

Total

6010,12

15.713
128.291
8.403

5.507
301

Ajuts
Projectes
investigació: europeus
CICYT, CIRIT,
etc.

43.713
3.846

22.275

INEFC

Aiuts Paeria
Investigació

2.112
39.293

15.025

102.096

97.865
10.638
22.511
7.693
35.045
62.419

4.156
43.310
10818,22
39.112
161.118
55.443
11.283,22
78.064
14.725 260.913
39.667
67.887
6.900
277.486

7.406
12.000

25581,3
75791
188.348

TOTAL

162.054
9.701
991,73
124.417
1.102.740
69.201
60.926
57.234
58.791
238.429
17.054
18.979
22.739
179.424
7.711
45.417
151.127
49.863
118.342
201.879
10.818
45.536
389.291
107.436
331.366
298.425
416.460
189.413
8.935
535.239
39.293
6.010
5.029.940
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Relacions exteriors
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Amb la finalitat de projectar la UdL a escala internacional, durant
aquest curs acadèmic l’Oficina de Relacions Internacionals ha
continuat fomentant la mobilitat de la comunitat universitària de
la UdL envers altres països, per una banda, i acollint estudiants
i professors procedents d’altres institucions d’arreu del món, per
l’altra.
La mobilitat acadèmica de la UdL s’ha centrat especialment en
Europa, amb el Programa Sòcrates/Erasmus, Espanya, a través
del programa SICUE, i Mèxic a través de diferents acords
bilaterals i el programa de beques Jade patrocinat pel banc
Santander Central Hispano. Des de l’Oficina de Relacions
Internacionals també s’ha gestionat l’última edició del Programa
de Cooperació Interuniversitària (PCI) entre Espanya i els països
llatinoamericans abans de la reforma prevista per al PCI 2003.
A més a més, com és habitual, la UdL ha rebut estudiants de
tercer cicle internacionals beneficiaris de les beques de l’AEC.

Programa Sòcrates/Erasmus
Per al curs 2002/2003 s’ha renovat per última vegada el contracte
institucional amb la Unió Europea, ajustant el ventall de
possibilitats de mobilitat a les necessitats de cada centre. En
relació al curs anterior s’han signat convenis amb setze noves
universitats i se n’han tancat dos. En total han estat vigents
convenis amb 139 universitats, la majoria de les quals franceses
(29), italianes (24) i alemanyes (22). Per primera vegada hi ha
hagut un conveni amb una universitat helvètica.
Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Sòcrates/
Erasmus durant el curs 2002/03
Alemanya
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
(Aquisgrà)
Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin)
Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin)
Ruhr-Universität Bochum (Bochum)
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn)
Technische Universität Dresden (Dresden)
Fachhochschule Eberswalde (Eberswalde)
Fachhochschule Ostfriesland (Emden)
Albert Ludwigs-Universität Freiburg mi Breisgau (Friburg)
Fachhochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Universität Hamburg (Hamburg)
Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden (Hildesheim)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Ludwig-Maximilians Universität München (Munic)
Universität des Saarlandes (Saarbrücken)
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)
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Àustria
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Universität für Bodenkultur Wien (Viena)
Bèlgica
Université Libre de Bruxelles (Brussel·les)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Haute Ecole Galilée (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
* Hogeschool Gent (Gant)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)
Bulgària
National Sports Academy V. Levsky (Sofia)
Sofia University St. Kliment Ohridski (Sofia)
Dinamarca
Den Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole (Frederiksberg,
Copenhaguen)
Estònia
Eesti Kõrgem Kommertskool (Tallinn)
Eesti Põllumajandusülikool (Tartu)
Finlàndia
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (Espoo)
Helsingin yliopisto (Helsinki/Helsingfors)
Arcada – Nylands svenska yrkehögskola (Helsinki/Helsingfors)
Joensuun yliopisto (Joensuu)
Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä)
Vaasan ammattikorkeakoulu / Vasa yrkeshögskola (Vaasa/
Vasa)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa/Vasa)
França
Université de Picardie (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers –FESIA (Angers,
Beauvais, Lille, Lió, Tolosa de Llenguadoc)
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Université Victor Segalen (Bordeaux)
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand (Clermont-Ferrand)
Université de Bourgogne (Dijon)
* Université Joseph Fourier Grenoble I (Grenoble)
Université du Littoral Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
* Université du Droit et de la Santé de Lille (Lilla)
Université Claude Bernard (Lió)
Université Jean Moulin (Lió)
Université de Montpellier I (Montpeller)
Université des Sciences et Techniques du Languedoc
(Montpeller)
École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
(Montpeller)
* Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Nantes
(Nantes)
Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris)
* Université René Descartes (Paris V)
* Université de Paris-Nanterre (Paris X)
Université de Paris Val-de-Marne (Créteil)
École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (Paris,
Nancy, Montpeller)
Université de Perpignan (Perpinyà)
* Université de Poitiers (Poitiers)
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes (Rennes)
Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
Université Louis Pasteur (Estrasburg)
Université des Sciences Sociales (Tolosa)
Université de Toulouse Le Mirail (Tolosa)
Université Paul Sabatier (Tolosa)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)
Grècia
National and Kapodistrian University of Athens (Atenes)
International Center for Advanced Mediterranean Agronomic
Studies (Chania)
Democritus University of Thrace (Komotini)
* Technological Educational Institute of Crete (Heraklion)
Aristotle University of Thessaloniki (Tessalònica)

Hongria
Szent István Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Irlanda
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)
Itàlia
Università degli studi di Bari (Bari)
Università degli studi di Bologna (Bolonya)
Università degli studi di Cagliari (Càller)
Università degli studi di Camerino (Camerino)
Università degli studi del Molise (Campobasso)
Università degli studi di Ferrara (Ferrara)
Università degli studi di Firenze (Florència)
* Università degli Studi dell’Aquila (l’Aquila)
* Università degli Studi di Macerata (Macerata)
Università degli studi di Milano (Milà)
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Piacenza)
Università degli studi Federico II di Napoli (Nàpols)
Istituto Universitario di Magistero Benincasa Napoli (Nàpols)
Università degli studi di Padova (Padova)
Università degli studi di Parma (Parma)
Università degli Studi di Perugia (Perugia)
Università degli studi di Pisa (Pisa)
Università degli studi di Roma La Sapienza (Roma)
Università deglis Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Istituto Universitario di Scienze Motorie (Roma)
Università degli studi di Salerno (Salern)
Università degli studi di Torino (Torí)
Università degli studi di Trento (Trento)
Università degli studi di Trieste (Trieste)
Letònia
Rezeknes Augstskola (Rezekne)

Noruega
Norges landbrukshøgskole (Ås)
Països Baixos
* Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Hogeschool Holland (Diemen)
* Van Hall Instituut (Leeuwarden)
Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen)
Polònia
Akademia Medyczna w Gda_sku (Gda_sk)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Akademia Rolnicza we Wroc_awiu (Breslau)
Portugal
Universidade de Aveiro (Aveiro)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coimbra)
Universidade de Evora (Evora)
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
Regne Unit
University of Aberdeen (Aberdeen)
University of Wales / Prifysgol Cymru, Bangor (Bangor)
Trinity and All Saints College (Leeds)
* London Metropolitan University (Londres)
Manchester Metropolitan University (Manchester)
* University of Newcastle upon Tyne (Newcastle)
Nottingham Trent University (Nottingham)
República Txeca
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Masarykova Univerzita v Brn_ (Brno)

Lituània
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas)
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Romania
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
* Universitatea “Stefan Cel Mare“ din Suceava (Suceava)

Pel que fa a la mobilitat d’estudiantat, i encara amb dades
provisionals, durant el curs 2002/2003 la Universitat de Lleida
ha enviat a altres universitats europees 157 estudiants, la xifra
més elevada d’estudiants Erasmus sortints des que la UdL
participa en el programa, i ha acollit 83 estudiants de diferents
països europeus.

Suècia
Lunds Universitet (Lund)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)

Per centres, l’ETSEA ha estat el centre que més estudiants ha
enviat a universitats europees (89) i Lletres el que més estudiants
estrangers ha rebut (22). Per països, la UdL ha enviat estudiants
a 19 països diferents i ha acollit estudiants procedents de 14. Un
any més Itàlia ha estat el país d’on s’han rebut més estudiants
(38) i on més se n’han enviat (46).

Suïssa **
* Université de Genève (Ginebra)

(*) Universitats amb les que s’ha signat conveni per primera vegada.
(**) Participa al programa Sòcrates/Erasmus de forma extraoficial.

Evolució del nombre d'estudiants enviat i acollit dins el
programa Sòcrates/Erasmus durant els últims deu anys
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Professorat de la UdL que ha realitzat estades de
curta durada Erasmus durant el curs 2002/2003

Destinacions de l'estudiantat Sòcrates/Erasmus de la UdL
6

Altres (AT, CZ, DK,
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Itàlia
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1
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4%
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INEFC
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Economia
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Evolució del nombre de professorat de la UdL que ha
realitzat estades de curta durada en el marc del programa Erasmus
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Pel que fa a la mobilitat del professorat, durant el curs 2002/
2003, i encara amb dades provisionals, 16 professors de 5
centres de la Universitat de Lleida han realitzat estades de
docència de curta durada en universitats de 7 països europeus:
Itàlia (5), França (5), Bèlgica (2), Alemanya, Finlàndia, Grècia i
Polònia (1 cada un). Des de l’ORI també s’ha col·laborat en
l’acollida de professors estrangers i de responsables acadèmics
i d’oficines de relacions internacionals d’universitats estrangeres.
A banda de la mobilitat d’estudiantat i professorat, la UdL també
participa en altres activitats del programa Sòcrates/Erasmus.
Durant el curs 2002/2003 diferents departaments han participat
en els següents programes intensius (IP):
- “Novel and Functional Foods”, coordinat per la Uniersiteit Gent.
-“Field investigations of processes in natural European
environments”, coordinat per la Fachhochschule Eberswalde.
- “L’intégration par l’activité physique adaptée”, coordinat per
l’Université Víctor Segalen Bordeaux II.
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Programa de mobilitat de la UdL

Asia-Europe Forestry Exchange Programme (ASEFOREP)
La Universitat de Lleida forma part d’ASEFOREP, un programa
per a l’intercanvi d’estudiantat i professorat de l’àrea de forestals.
ASEFOREP compta amb el recolzament de l’Asia-Europe
Foundation, i té per objectiu millorar la formació dels gestors de
recursos forestals i incrementar la mobilitat entre Europa i Àsia
per tal de millorar el coneixement de temes forestals importants
en ambdós continents. Durant el curs 2002/03 un estudiant de
l’ETSEA ha cursat estudis a la Hokkaido University Forests del
Japó.

Durant el curs 2002/03 la UdL ha realitzat intercanvis de
mobilitat acadèmica amb universitats mexicanes, ja sigui en el
marc de nous convenis de cooperació o de convenis ja existents.
Universitats amb les quals hi ha hagut mobilitat acadèmica
durant el curs 2002/03 en el marc del Programa de mobilitat
de la UdL
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Mèxic
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Mèxic
Universidad Autónoma de Chapingo, Mèxic
Universidad Autónoma de Chiapas, Mèxic
Universidad de las Américas – Puebla, Mèxic
Universidad Iberoamericana, Mèxic
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mèxic

Universitats participants al programa ASEFOREP
Universitats europees
Technische Universität München, Alemanya
Universität für Bodenkultur Wien, Àustria
Joensuun yliopisto, Finlàndia
Università degli studi di Firenze, Itàlia
Universitat de Lleida, Catalunya, Espanya
Sveriges Lantbruksuniversitet ( SLU ), Suècia

Durant aquest curs 7 estudiants de la UdL han estudiat en
universitats mexicanes, mentres que la UdL ha acollit 24
estudiants procedents de 5 universitats mexicanes.
En el cas d’algunes universitats mexicanes el programa de
mobilitat de la UdL es complementa amb els ajuts econòmics
Jade patrocinats pel Banc Santander Central Hispano. 20
estudiants mexicans han gaudit d’aquests ajuts durant el curs
2002/03.

Programa de mobilitat de la UdL. Estudiantat enviat i acollit.
Curs 2002/2003
Curs 2002/2003
7
4

ETSEA
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Estudiantat enviat

5

5

0
Dret i Economia

Universitats asiàtiques
University of the Philippines Los Baños, Filipines
Bogor Agricultural University, Indonèsia
Universiti Putra Malaysia, Malàisia
Forest Research Institute Malaysia (FRIM), Malàisia
Kasetsart University, Tailàndia
The Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry,
Xina
The Northeast Forestry University, Xina

1
C. Educació

5

Estudiantat acollit
2

0
Infermeria

1

Lletres

0

1

Medicina

Estudiantat participant en programes de mobilitat
acadèmica internacional(*) en relació amb el nombre
d'estudiantat matriculat
3,61%

ETSEA
3,10%

Lletres
1,72%

Medicina
1,15%

INEFC

1,09%

Dret i Economia

0,70%

Infermeria

0,53%

EU Politècnica
Ciències Educació
UdL

0,08%
1,77%
(*) Sòcrates/Erasmus, Programa de mobilitat de la UdL i ASEFOREP.
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Canàries
Universidad de La Laguna

Programa SICUE
Durant el curs 2002/03 la UdL ha tingut signats acords bilaterals
de cooperació per a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del
programa SICUE (sistema d’intercanvi entre centres universitaris
d’Espanya) amb 40 universitats de l’Estat espanyol.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Cantàbria
Universidad de Cantabria
Castella - La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha

Universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdL té
signats acords bilaterals de cooperació dins el marc del
programa SICUE

Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid

Universitats pertanyents a l’Institut Joan Lluís Vives
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona

Extremadura
Universidad de Extremadura
Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela

Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili

Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos

Andalusia
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla

Navarra
* Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto
País Valencià
Universitat Miguel Hernández d’Elx

Aragó
Universidad de Zaragoza
Astúries
Universidad de Oviedo

* Universitats amb les que s'ha signat conveni per primera vegada

Estudiantat SICUE enviat i acollit. Curs 2002/2003
9

10

Estudiantat enviat
Estudiantat acollit

7
3

ETSEA

104

Lletres

3

2

INEFC

1

2

C. Educació

1

2

EUP

1

0

Dret i
Economia

1

0

Medicina

Durant aquest curs 24 estudiants de la UdL han anat a estudiar
a altres universitats de l’Estat espanyol, 11 en universitats de
l’Institut Joan Lluís Vives (Barcelona, Autònoma de Barcelona,
Illes Balears i Politècnica de València) i la resta a les universitats
de Córdoba, Granada, Huelva, Valladolid, A Coruña, Santiago
i Pública de Navarra), mentre que la UdL ha acollit 18 estudiants,
6 procedents d’altres universitats de l’Institut Joan Lluís Vives
(Alacant i Politècnica de València) i la resta procedents de les
universitats de Granada, Huelva, La Laguna, Las Palmas de
Gran Canaria, León, Valladolid, Extremadura, A Coruña, Santiago i Pública de Navarra.

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i
acollit dins el programa SICUE
Estudiantat enviat

24

Estudiantat acollit
16
8
5

8

00/01

01/02

18

02/03

Programa de Cooperació Interuniversitària
Aquest ha estat l’últim curs en que l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional (AECI) convoca el Programa de
Cooperació Interuniversitària (PCI) en el format vigent durant
els darrers anys.
Mobilitat
Les convocatòries E.AL. i AL.E. van adreçades al professorat i
a l’estudiantat d’últim any de carrera, o bé matriculat en un
doctorat, per realitzar estades curtes en una universitat de l’altre
continent. Tenen com a objectiu la integració (per un període
mínim de vuit setmanes per a l’estudiantat i de dos setmanes per
al professorat), generalment entre els mesos de juliol i octubre,
en un departament d’una universitat de l’Amèrica Llatina per tal
de col·laborar amb un membre del professorat en l’organització
de tutories, seminaris o classes pràctiques. Per a l’estudiantat
i el professorat llatinoamericà, les estades en universitats
espanyoles tenen lloc entre els mesos de gener i juny.
Pel que fa a la convocatòria E.AL. 2002, 1 estudiant i 11
professors de la UdL han participat en el Programa de Cooperació
Interuniversitària. Dins la convocatòria AL.E. 2003 la UdL ha
acollit un total de 8 estudiants i 10 professors. L’estudiantat i el
professorat participant han realitzat estades en un departament
de la UdL, sota la direcció d’un professor, a qui han ajudat
desenvolupant tasques de suport a la docència o a la recerca.

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca,
convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels 24
estudiants enviats a altres universitats espanyoles, 16 han
gaudit de beca, i dels 18 estudiants rebuts, 13 tenien atorgada
la beca Sèneca del Ministeri.
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Mobilitat d’estudiantat

Mobilitat de professorat
Professorat participant en el Programa de
Cooperació Internacional

Estudiantat participant en el Programa de Cooperació
Interuniversitària
4

4

Espanya - Amèrica Llatina 2002
5

Espanya - Amèrica Llatina 2002

Amèrica Llatina - Espanya 2003

3

Amèrica Llatina - Espanya 2003

2 2

2

2
1

1
0
ETSEA

1

Ciències de l'Educació

0
ETSEA

Medicina

Ciències de
l'Educació

Dret i
Economia

Lletres

0

Medicina

EU Politècnica

Països de destinació: Argentina, Colòmbia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Mèxic, Perú i Xile.
Països d’origen: Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba,
Nicaragua, Panamà i Perú

Evolució de la mobilitat d'estudiantat dins el Programa
de Cooperació Interuniversitària

Evolució de la mobilitat de professorat dins el Programa de
Cooperació Interuniversitària

30

16

UdL - Amèrica Llatina

UdL - Amèrica Llatina

26

25

14

Amèrica Llatina - UdL

17
15

12

10

14
12
10
5

1995

1996

1997

1998

1999

10
9

6

9

8

6
5

4

4

2000

2002

2
1

1
2001

5

4

2

2

0
1994

9

8

10

4

11

10

.

13
7

4

12
11

19

16

10

15

Amèrica Llatina - UdL

12

20

20
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1

0

País de destinació: Mèxic.
Països d’origen: Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Mèxic, Paraguai
i Perú.

5

1

1

0

2003

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Xarxes temàtiques
Les xarxes temàtiques de docència tenen per finalitat facilitar el
desenvolupament de relacions estables de cooperació entre
departaments de les universitats per tal de contribuir al
desenvolupament de les societats iberoamericanes. Cada xarxa
està integrada per sis universitats, tres d’Iberoamèrica i tres
d’Espanya, i articula una mobilitat de docents d’Espanya a
Iberoamèrica i viceversa sobre la base d’un programa de
col·laboració conjunt.
Durant el curs 2002/2003 el Departament d’Hortofructicultura,
Botànica i Jardineria de la UdL ha coordinat per segon any la
xarxa Nuevas tecnologías en el manejo de la fruta en poscosecha,
en la qual participen també les universitats Politécnica de
Madrid i de La Laguna per part espanyola i les universitats de La
Serena (Xile), Costa Rica i Pinar del Río (Cuba) per part
llatinoamericana.

Programes internacionals de tercer cicle
Beques AECI – Mundo Árabe
Estudiantat de tercer cicle procedent d’altres universitats acollit
a la UdL:
ETSEA
4 estudiants
Total:
4 estudiants
Països d’origen: Argèlia, Marroc i Tunis.

ALTRES ACCIONS
A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes
esmentats més amunt, l’Oficina de Relacions Internacionals ha
realitzat altres accions:
- Campanya Mou-te... per les Universitats, destinada a fomentar
la participació de l’estudiantat de la UdL en els diferents programes de mobilitat existents.
- Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat participant
en els programes de mobilitat (Sòcrates/Erasmus, PCI, SICUE,
conveni amb la Universitat de Zimbabwe i ASEFOREP).
- Participació en l’elaboració del programa de mobilitat propi de
la UdL Jade, que promou la mobilitat acadèmica amb universitats
mexicanes i que entrarà en funcionament el curs 2002/2003.
- Col·laboració amb Relacions Exteriors de l’ETSEA en
l’organització de la 6 th European Conference for International
Relations Officers at Higher Education Institutions for Agricultural
& Related Sciences sobre el tema Internationalisation at Home:
An Added Value to University Life.
- Col·laboració en la sol·licitud d’un projecte Sòcrates/Comenius,
Acció 2.1.
- Col·laboració amb l’Associació d’Estudiants de Ciències de la
Salut en el marc del programa de mobilitat SCOPE de l’IFMSA
(International Federation of Medical Students Associations).
- Difusió d’informació entre la comunitat universitària i
assessorament en matèria de relacions internacionals.
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ACORDS BILATERALS DE
COOPERACIÓ
Durant el curs 2002/2003 la UdL ha signat 10 acords marc de
cooperació amb les següents institucions d’ensenyament superior
• Institut de Formació i Investigació «Maestro C. Carranza»
(Argentina)
• Universitat d’Ottawa, Canadà
• Universitat Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador
• Universitat Estatal de Colorado, EUA
• Universitat de Cuenca (Equador)
• Universitat Internacional Euroamericana de Miami, EUA
• Universitat César Vallejo, Perú
• Universitat Nacional del Santa, Perú
• Universitat Austral de Xile, Xile
• Universitat de Playa Ancha de Ciències de l’Educació, Xile
Altres acords de cooperació
Durant el curs 2002/03 s’han signat acords de cooperació entre
la Universitat de Lleida i les institucions següents:
• Institut Català de les Indústries Culturals, el Cercle de Belles
Arts i la UdL per a la programació de les sessions de la Filmoteca
de Catalunya a Lleida
• Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”
Aquest curs s’han acollit a la convocatòria d’ajuts per a la
mobilitat bilateral dins de convenis marc de cooperació signats
per la UdL: Dos professors per anar a una universitat de Mèxic,
dos a una universitat d’Argentina i de Cuba, una professora a
una universitat d’Equador, dos estudiants de segon cicle a
universitats de Nicaragua i Argentina, un estudiant de tercer
cicle a una universitat de Brasil i un membre del PAS a una
universitat de Mèxic. La UdL ha acollit una professora d’una
universitat de Colòmbia i una d’una universitat de Cuba, quatre
professors d’universitats de Cuba, d’Argentina i de Bòsnia, 2
metges de Moçambic i 4 estudiants d’IOWA.
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INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES
L’Institut Joan Lluís Vives és una xarxa d’universitats de
Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra que coordina la docència, la recerca i les activitats culturals,
fomenta la mobilitat universitària, impulsa programes d’actuació
conjunta, organitza activitats pròpies i potencia l’ús de la llengua
catalana. Té presència nacional i internacional com a grup
d’universitats.
Programa DRAC
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat de
tots els estaments de la comunitat universitària de les institucions
membres de l’IJLV.
El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris
o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar
una investigació o projecte, per cursar una o diverses
assignatures en una altra universitat, o per l’organització d’altres
activitats culturals. Tot això s’emmarca dins la xarxa d’universitats
signatàries de l’acord, tot pressuposant sempre un reconeixement
mutu de l’activitat realitzada.
El Programa DRAC conté cinc accions ben diferenciades:
Acció 1. DRAC - Estiu
Acció 2. DRAC - Hivern (estades curtes i estades llargues)
Acció 3. DRAC - Formació avançada
Acció 4. DRAC-PDI
Acció 5. DRAC-PAS
El curs 2002/2003 han participat de la UdL al Programa Drac: 10
professors (Acció 4. DRAC-PDI), 16 estudiants de doctorat
(Acció 3. DRAC-Formació Avançada), 35 estudiants de primer
i segon cicle (Acció 2. DRAC-Hivern) 35 estudiants d’Estades
curtes i 4 estudiants d’Estades llargues , 1 PAS (Acció 5. DRACPAS) i 16 estudiants de primer i segon cicle (Acció 1. DRACEstiu) de la UdL.
Cal afegir tots els membres de les altres universitats de la Xarxa
que han participat en diferents activitats a la UdL.

CURSOS D’ESTIU EN EL MARC DE L’INSTITUT JOAN LLUÍS
VIVES
L'Institut Joan Lluís Vives (IJLV) ofereix als estudiants i estudiantes de les universitats vinculades a la xarxa una guia on
poden trobar informació dels més de 800 cursos que es realitzen
en 71 localitats diferents i dels quals poden gaudir unes 25.000
persones.
Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part,
naturalment, d’aquesta guia.
La xarxa d’universitats de l’Institut Joan Lluís Vives permet la
mobilitat de l’estudiantat pels diferents cursos que s’ofereixen.
L’IJLV té una Comissió Tècnica de Coordinació d’Activitats
d’Estiu que demana el reconeixement de crèdits davant de les
universitats que conformen la xarxa, és a dir, que els estudiants
veuen reconeguts com a crèdits de lliure elecció els cursos que
figuren a la guia realitzats en qualsevol de les Universitats de
l’Institut, prèvia confirmació a la seva universitat d’origen.
El programa DRAC vol afavorir la mobilitat entre els estudiants,
els docents i el PAS de les diferents universitats de l’IJLV.
L’IJLV té uns programes permanents de treball dins dels diferents
àmbits d’actuació de la xarxa, en els quals participen activament
membres de tots els col·lectius de la UdL. Cal fer un esment
especial del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional
que potencia l’elaboració de projectes conjunts de cooperació a
fi d’aprofitar recursos i establir sinergies. Entre ells destaca el
projecte de cooperació acadèmica amb la Universiteti i Prishtinës
(Kosovo).

CENTRE DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
FORMACIÓ
- Assignatura «Introducció a la realitat dels pobles del sud.
Accions de cooperació». Aquesta assignatura, adreçada als
membres de la comunitat universitària, introdueix a l’alumnat al
tema de la cooperació pel desenvolupament d’una manera
planera i introductòria però oberta al debat. Dates de realització:
del 21 d’octubre al 20 de novembre de 2002.
- Curs «El paper de l’agricultura en el desenvolupament dels
països del tercer món». L’anàlisi de l’agricultura en els països en
vies de desenvolupament, contrastant amb el paper que fan els
països del nord, en les relacions de mercat o en l’àmbit de la
cooperació internacional i en la imposició de condicions en les
noves tècniques de producció vegetals, van ser les pautes
sobre les quals es va basar aquest curs, que va donar possibles
alternatives per a un millor equilibri a nivell mundial. Dates de
realització: del 17 de febrer al 19 de març de 2003.
- Curs «El dret internacional davant les migracions forçades:
refugiats, desplaçats i d’altres migrants involuntaris». En aquest
curs es va analitzar l’afluència massiva de refugiats i desplaçats
forçosos que es produeix en el marc de conflictes interns i de
situacions en les quals, l’Estat d’origen de les persones que es
veuen obligades a abandonar la seva llar, es mostra incapaç
d’assegurar el respecte i la protecció dels drets humans
fonamentals. Aquest és un signe de la manca de justícia social
i d’inestabilitat del nostre món, en el qual les persecucions, les
violacions massives dels drets humans i els conflictes armats
són realitats quotidianes per a moltes persones. Dates de
realització: del 24 al 26 de març i del 7 al 9 d’abril de 2003.
- Curs «Situació del tercer món i possibles alternatives». La
situació actual del món és incomprensible malgrat les ingents
quantitats d´informació que ens arriben. Les continues crisis
econòmiques i socials a l’Amèrica Llatina, la política unilateral
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i agressiva dels Estats Units desprès dels atemptats de l´onze
de setembre, les cimeres de Nacions Unides per intentar fer del
món un lloc més habitable, els desastres naturals, tots els
conflictes existents arreu del món, etc. constitueixen fets que
han de ser analitzats amb rigor i profunditat per tenir una visió
real i crítica del què esta passant al món.
A tal efecte, l’objectiu principal d´aquest curs va ser analitzar la
situació del context actual en què vivim per poder reflexionar
sobre possibles alternatives de futur que tinguin com a
protagonistes actius els ciutadans i ciutadanes de tot el món.
Dates de realització: del 18 al 27 de febrer i del 4 al 20 de març
de 2003.

A càrrec de l’autor del llibre José Iglesias Fernández, economista i membre d’EcoConcern-Innovació Social.
Data: 3 de desembre de 2002

XERRADES

- Els nens del carrer de Mèxic
A través d’aquesta activitat es van explicar les formes de vida
d’una part important de la població mexicana, els nens del
carrer, mostrant que la seva lluita és la del dia a dia per a la
supervivència. Activitat vinculada a la 9a Mostra de Cinema
Llatinoamericà.
A càrrec de Françoise Escarpit, periodista de l’Humanitè diari.
Data: 13 de març de 2003

- Cicle de xerrades de les Brigades de Cooperació
Després d’haver estat a Cuba, Guatemala, Equador o Nicaragua, els brigadistes van difondre les tasques desenvolupades a
través de les experiències viscudes així com les tasques de
suport en què varen col·laborar apropant-nos a la situació en
què es troben aquests països.
A càrrec de: Membres de les brigades estiu 2002
Dates: 26 de novembre (Cuba), 3 de desembre (Guatemala) i 4
de desembre (Equador) de 2002
- Cicle de xerrades sobre les Cimeres Mundials
L’objectiu general d’aquest cicle de xerrades és donar a conèixer
els acords que es van assolir a les diverses cimeres mundials,
com Johanesburg, Monterey… i que resulten determinants pel
desenvolupament dels països de l’esmentat Tercer Món, així
com els compromisos que aquests representen per als països
del nord.
Dates de realització: 10, 11 i 12 de desembre de 2002
- Xerrada sobre la renda bàsica
En aquesta xerrada es va explicar en que consisteix la renda
bàsica en la societat actual amb motiu de la publicació del llibre
«La renda bàsica a Catalunya», amb la presència dels
representants dels partits polítics de Lleida.
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- Zapatisme, municipis autònoms en resistència
En aquesta xerrada es van exposar els motius que van fer sorgir
l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional, les seves formes de
vida i els objectius i esperances de la seva lluita.
A càrrec de: Miquel Viaplana Ramírez, llicenciat en psicologia
per la UAB, membre de La Garriga Societat Civil i coordinador
dels projectes sobre el terreny al Municipi Autònom del Treball.
Data: 5 de març de 2003

- Palestina: Una agressió permanent
Les dures condicions de vida del poble Palestí es vàren posar
sobre la taula en aquesta conferència on es va exposar la dificil
situació dels habitants als territoris ocupats que viuen sota el jou
de l’estat i exèrcit israelià.
A càrrec de:Manal Tamimi, voluntària palestina a Nablús i Pere
Vidal, impulsor del Projecte GISHUR de cooperació.
Data: 27 de març de 2003
- Agricultura a l’Amazònia: Una experiència de desenvolupament
agroecològic en comunitats indígenes. En aquest acte es va
explicar el projecte de cooperació que aquest cooperant va
desenvolupar durant el passat estiu treballant en el camp de
l’agricultura a diferents zones rurals de Brasil.
A càrrec d’Ignacio Oliete Josa, enginyer tècnic agrícola, estudiant
de la UdL i membre de Nucli d’Estudis per a l’Amazònia de
Catalunya (NEAC).
Data: 1 d’abril de 2003

- La guerra d’agressió contra l’Iraq i la nova estratègia geopolítica
dels EUA.
En aquesta xerrada es va analitzar el que pretén ser El nou ordre
mundial, orquestrat pels interessos dels EUA dins de tota la
situació actual que es viu aquests dies a l’Iraq.
A càrrec de Pedro Martínez Montávez, catedràtic del Món Àrab
a la Universitat Autònoma de Madrid; Carlos París, catedràtic
d’ètica a la UAM i expresident de l’Ateneu de Madrid; Josep M.
Encuentra, participant en les delegacions espanyoles a l’Iraq i
Mateo González, especialista en temes internacionals.
Data: 11 d’abril de 2003.

BEQUES ESTUDIANTAT

BRIGADES DE COOPERACIÓ

Durant el curs 2002/2003 s’ha creat una nova convocatòria
d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca relacionats amb
el desenvolupament, la cooperació internacional i la solidaritat,
en la qual s’ha atorgat una beca de 4.500 al projecte «L’església
catòlica a l’Amèrica central 1960-2000" i una de 3.400
al
projecte «Forjant el far del tercer món: Internacionalisme i
tercemundisme a Algèria».
La beca per a la realització d’estudis sobre el quart món de
4.500 s’ha atorgat a un projecte anomenat «La prevenció de
l’exclusió sociolaboral a Lleida mitjançant les empreses d’inserció
social».
Dintre de la convocatòria d’ajuts per accions de cooperació
internacional, s’han finançat un total de 4 projectes de membres
de la comunitat universitària amb un total de 5.700 .
Pel que fa als projectes de cooperació internacional s’han
finançat dos projectes educatius a l’Equador amb un total de
15.000 . Aquest finançament ha estat possible, en part,
gràcies al professorat i al PAS adherits a la campanya «Dóna el
teu 0,7%».

Per aquest curs, s’han organitzat, com cada any, tres brigades
de cooperació a Cuba, l’Equador i Guatemala que es
desenvoluparan durant els mesos de juliol agost i setembre.
CICLE DE CINEMA
Aquest curs es va decidir fer el cicle de cinema sobre el món
àrab. Es van projectar una sèrie de pel·lícules de diversos
països del món àrab a través de les quals es va voler apropar el
públic assistent a aquesta cultura.
EXPOSICIONS
Com cada any s'ha muntat l’exposició de les fotografies de les
brigades de cooperació realitzades durant l’estiu de 2002. Amb
aquesta mostra es pretén fer una aproximació a la realitat que
van viure els brigadistes a través de les imatges exposades.
Lloc: Campus universitaris de la UdL
Dates: de desembre de 2002 a maig de 2003

Durant el curs 2002/2003, el CCI ha becat de nou una estudianta
de Guinea Equatorial fins a la finalització dels seus estudis de
ciències empresarials. També ha becat una estudianta de tercer
cicle de Brasil per a que pugui finalitzar un curs de postgrau que
està cursant. Així mateix, el CCI ha finançat una estada de d’un
mes i mig a la Facultat de Medicina a dos estudiants de
Zimbabwe.
CONVOCATÒRIES
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PROGRAMA DE COOPERACIÓ ENTRE LES UNIVERSITATS
CATALANES I LES DE BÒSNIA I HERCEGOVINA

CENTRE D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT (CIDD)

La Universitat de Lleida, a través de CCI, ha participat des de
l’any 1997 fins al 2002 ha participat en el programa de cooperació
entre les universitats catalanes i les de Bòsnia i Hercegovina,
promogut per l’anterior Comissionat per a Universitats i Recerca
de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa ha tingut com
ha finalitat ajudar en la recuperació científica i tecnològica de les
universitats bosnianes després de la guerra que ha arruïnat
aquell país. L’any 2002 tres professors de la UdL han visitat
algunes universitats bosnianes i cinc professors i un estudiant
de les universitats de Bòsnia i Hercegovina han estat a la UdL.

Aquest curs és quan s’han consolidat les activitats inicials i
gràcies a la col·laboració d’institucions públiques com la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lleida i la Diputació
de Lleida se n’han pugut començar algunes de noves.

PROGRAMA TEMPUS
Durant el curs 2002/2003 s’ha continuat amb els tres projectes
Tempus-Phare, que concedeix la Unió Europea, per contribuir
al desenvolupament de l’ensenyament superior en els països
de l’Europa de l’est i de l’antiga Unió Soviètica. Els projectes
tenen una durada de tres anys, fins al 2005 i estan dotats amb
un pressupost molt important. Els objectius d’aquests projectes
són el de la mobilitat estudiantil en l’àmbit de les ciències
agràries i alimentàries, el desenvolupament de plans d’estudis
d’informàtica i establir una legislació alimentària homologable a
la europea. Els departament implicats són el de Matemàtica,
Informàtica i Enginyeria Industrial, Tecnologia dels Aliments i
Medi Ambient i Ciències del Sòl. A més a més de la UdL han
participat universitats de països de la Unió Europea, com
d’Alemanya, Regne Unit, França, Portugal, Àustria, Holanda,
Itàlia i universitats de Bòsnia i Hercegovina.

Amb el nou programa informàtic s’han introduït tots els llibres i
el material audiovisual en una base de dades i actualment es pot
realitzar una recerca especialitzada.
També s’ha creat l’Equip d’Estudis i Recerca, format per 8
persones i el suport d’un professor universitari, que tutelarà els
estudis que es vagin realitzant, amb l’objectiu d’ampliar els
recursos existents al CIDD amb la seva publicació i en el que el
tema de la primera recerca gira entorn als efectes de la
globalització econòmica sobre el teixit comercial de Lleida i
comarques.
Publicacions
Durant l’any 2002 s’ha publicat dins la Col·lecció Sud-Nord, on
es publiquen els estudis de recerca objecte de les convocatòries
que realitza el CCI, «Agricultura camperola. Un altre model de
desenvolupament».
D’altra banda, s’ha creat una col·lecció de quaderns que tracten
de manera monogràfica i entenedora qüestions properes a la
realitat dels ciutadans i ciutadanes de les Terres de Ponent.
Aquests s’estructuren en dos articles escrits per estudiosos del
tema. El primer quadern tracta el tema de l’Islam a Lleida i l’Islam
en general.
Activitats
Per poder atendre la demanda dels usuaris el CIDD s’ha dotat
de nous recursos tant humans, amb la cotractació d’una persona a temps parcial, per recolzar la gestió del Centre; com
materials, amb l’adquisició de 900 llibres, 50 revistes i 20 vídeos
i CD.
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També regularment s’envien tres llistes de correu relacionades
amb solidaritat, desenvolupament i cooperació internacional a
més de 600 inscrits que són:
- Llista d’agenda sobre activitats, conferències, xerrades,
exposicions, etc.
- Llista de notícies i articles d’actualitat.
- Llista de convocatòries sobre subvencions, ofertes de feina, de
voluntariat, etc.
Els tècnics del CIDD i del CCI han participat en programes
televisius de TV Lleida i mensualment es publica un article sobre
alguna de les publicacions disponibles al diari La Mañana en
una secció especial de solidaritat.
CIDD AL CARRER
Aquesta va ser una activitat per tal d’apropar la informació i
documentació relacionada amb els temes de cooperació internacional, desenvolupament, solidaritat etc. als ciutadans i
ciutadanes. El CIDD va traslladar part del seu material al carrer
per a que la gent pugués consultar-lo i coneixer-ne la seva
existència. A més a més, es va proposar a tots els col·lectius de
Lleida i als ens municipals que participéssin exposant el seu
material d’aquesta temàtica. Donat que l’activitat es va realitzar
el cap de setmana se li va voler donar un caire lúdic, per aquest
motiu, el dissabte a la tarda i diumenge al matí es van celebrar
els següents actes: conta contes, recital de poesia, concert i un
espectacle per als nens.
Dates: 25, 26 i 27 d’octubre de 2002 a la plaça Sant Joan
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Serveis
universitaris
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SERVEI DE BIBLIOTECA I
DOCUMENTACIÓ
Coordinador: Dr. Joaquim Company (fins a l’1 de juny de 2003),
Dr. Jordi Martí Henneberg (des del 28 de maig de 2003)
Directora del servei: Sra. Loli Manciñeiras
http://www.bib.udl.es/
USUARIS POTENCIALS I
EVOLUCIÓ DELS PRESSUPOSTOS
1- Evolució usuaris potencials
Curs
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

Usuaris
7.354
8.068
9.084
9.470
9.952
9.953
10.339
10.452
10.625
9.956

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Pressupostos 1992-2002
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

Anys

2- Evolució pressupostos
Any
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Euros
99.166,86
245.796,63
283.879,64
448.705,42
554.477,23
558.941,26
806.817,28
847.156,61
841.416,95
841.416,95
841.416,95

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Usuaris 1992-2002
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

0

Cursos

3.- Evolució de les ràtios usuaris/places de lectura (biblioteques
i sales de lectura)
Curs
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

Ràtio
13,5
10,6
8,7
8,3
8
7
6,7
6,9
6,5
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4-Evolució de les ràtios usuaris/m2
(biblioteques i sales de lectura)
Curs
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

Ràtio
3,4
2,6
2
2
2
1,9
1,9
1,9
1,8

5- Evolució consulta de la pàgina principal de la web de l’SBD
ANY
2000
2001
2002

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Consultes pàgina web de l'SBD 2000-02
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Ràtio usuaris/places de lectura
(biblioteques i sales de lectura)
15
5
0

Cursos

SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Ràtio usuaris/m2
(biblioteques i sales de lectura)
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Cursos
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2000

2001
Anys

1

10

Consultes
289.600
489.942
495.016

Fins al 22 de juliol del 2003

2002

SERVEIS I RECURSOS

• Biblioteca Virtual Màrius Torres

- Conferències sobre Màrius Torres
- Estudis sobre Màrius Torres
- Fotografies de Màrius Torres
- Ítems en enciclopèdies
- Reculls de premsa

Després d’executar la primera fase: Elaborar inventari, restaurar documents i realitzar tractament físic i tècnic. Durant aquest
curs 2001-2002 s’ha iniciat el desenvolupament d’una segona
fase amb la difusió del llegat, fet que ens ha de permetre donarlo a conèixer no únicament a nivell local sinó també a nivell
mundial. Amb aquest objectiu s’ha estat realitzant la Biblioteca
Virtual Màrius Torres, la qual pretén ésser una eina especialitzada
per accedir a la informació i posteriorment al coneixement sobre
Màrius Torres i també una eina global dels seus continguts.

- Obra de Màrius Torres
La rellevància que assolí com a escriptor Màrius Torres fa que
en aquest apartat, que pretén recollir tota la seva obra, hi
apareguin no solament les seves aportacions més conegudes
en el món de la poesia, sinó també dos articles de medicina
(Màrius Torres era llicenciat en Medicina), correspondència
emesa, partitures musicals, recitals de la seva poesia, una obra
de teatre i , fins i tot, traduccions d’altres autors. Així els diferents
apartats en què classifiquem la seva obra són:

La biblioteca s’estructurarà inicialment en:

- Articles especialitzats en Medicina
- Àudio
- Correspondència emesa (1938—1942)
- Partitures
- Poesia (veure àudio)
- Prosa
- Teatre
- Traduccions

Ampliació

- Catàleg Fons Màrius Torres
Catàleg referencial sobre els documents del llegat i també de
qualsevol possible document adquirit sobre el poeta, amb la
particularitat que tindrà com a valor afegit els vincles amb la
col·lecció digitalitzada que premetran ampliar, precisar o mostrar els continguts de forma simultània del document referenciat.
D’aquesta manera quedarà unificat tot el fons documental de
Màrius Torres, què podrà ser contemplat d’una forma global per
tal d’entendre tota la qualitat i dimensió de la seva obra.
- Sobre Màrius Torres
El coneixement de Màrius Torres ha de basar-se fonamentalment
en la seva obra, però també en totes aquelles aportacions que
en forma d’articles, conferències, estudis, etc. s’han anat
realitzant sobre la seva persona i la seva obra per estudiosos i
investigadors, i que han arribat a tenir una certa rellevància pel
seu interès científic, periodístic o literari. En aquest sentit
aquesta secció estarà formada per:
- Bibliografia sobre Màrius Torres
- Biografia i arbre genealògic

- Relacionat amb MÀRIUS TORRES
El món de Màrius Torres el constitueix, a més de la seva obra,
el seu entorn i les seves relacions , tant personals com
professionals. Té gran importància conèixer no solament
l’ autor, la persona, sinó també l’univers de relacions i contactes
que va mantenir amb altres autors i escriptors, i els seus
referents literaris, així com el seu propi entorn físic de treball. Tot
això ho podem trobar en la següent relació que caracteritzarà
aquesta secció:
- Correspondència rebuda (1921 - 1942)
- Correspondència família Torres Pereña (1939-1997)
- Llegat Màrius Torres
- Llocs de Màrius Torres
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- Premis literaris
- Referents literaris
- Signatura
- Mobiliari. Escriptori
- Obra plàstica
- Altres
En aquesta secció es pretén oferir serveis, l’objectiu dels quals
és adaptar-se al “feed-back” de l’usuari mitjantçant eines com
ara el “clic al bibliotecari”, que permetrà conversar i demanar
informació al bibliotecari a temps real. Un altre servei que
s’oferirà des d’aquesta secció serà disposar d’un espai per fer
les preguntes més freqüents (FAQ) sobre Màrius Torres.
En resum, els serveis d’aquesta secció seràn:
- Clic al bibliotecari
- FAQ
La política de l’SBD en relació amb el llegat és la de mantenir el
seu caràcter unitari, evitant-ne la divisió i la separació dels
diversos contingents bibliogràfics i documentals. Quant a la
reproducció del llegat, haurà de ser mínima i a aquest efecte la
Universitat digitalitzarà amb els mitjans tecnològics pertinents el
material que es consideri convenient.
La Biblioteca Virtual Màrius Torres es pretén donar a conèixer
durant el curs 2003-2004
• Donació del fons de la cadena COPE
- Difusió i publicacions:
a) Difusió d’activitats
- L’SBD ha presentat als 25 departaments de la UdL el projecte
dossiers electrònics
b) Publicacions impreses de l’SBD:
- S’ha editat la publicació Cursos de Formació d’usuaris.
Formar-se i informar-se al Servei de Biblioteca i Documentació
de la UdL. Aquesta publicació presenta una àmplia oferta
formativa, que posa a l’abast dels nostres usuaris, des de cada
biblioteca de campus, cursos sobre tots els serveis i recursos
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que conté actualment el nostre web i, especialment, la secció
Biblioteca Digital.
- Aquesta guia, que conté 75 cursos, permet estar informat i
format de serveis i recursos, com ara el catàleg local i d’altres
catàlegs col·lectius en xarxa, dossiers electrònics,llibres
electrònics, sumaris electrònics, bases de dades referencials,
fonts d’informació sobre temàtiques específiques, i més de tres
mil revistes electròniques a text complet.
- S’ha col·laborat en la publicació d’un número de la revista URC,
editada per la Paeria, edicat al poeta lleidatà Màrius Torres
- També s’ha continuat editant fullets informatius des de l’Àrea
de Serveis als Usuaris per tal de difondre els nostres serveis i
recursos.
c) Publicacions digitals:
Continua sent la pàgina web de l’SBD la publicació digital per
excel·lència: http://www.bib.udl.es
El total de les seves consultes durant l’any 2002 ha estat de
495.016
Un altre accés a la informació digital, des dels diferents campus,
dels nostres recursos i serveis es realitza mitjançant l’infovídeo
de la UdL. S’han realitzat un total de 36 pantalles informatives.

• Exposicions:
El Servei de Biblioteca i Documentació, com cada any, per tal de
donar a conèixer el fons del Centre de Documentació Europea,
així com el seus serveis, ha realtzat una exposició fent difusió de
les publicacions informatives rebudes des de l’OPOCE, en
concret per al Dia de Europa i per la Semana de Europa, amb
exposicions anuals itinerants en els diferents campus de la UdL.
També ha participat en la I Mostra d’Innovació Docent, que s’ha
desenvolupat a la UdL, amb la exposició de cartells sobre
recursos per a l’aprenentatge i la investigació, els dossierselectrònics.

Potenciació
• Biblioteca digital:
L’ objectiu de la Biblioteca Digital es oferir una col·lecció nuclear
de recursos electrònics que proporcioni una base homogènia i
interdisciplinària a tots els universitaris i investigadors de la
nostra comunitat.
En aquest sentit s’ha continuat potenciant el conjunt de recursos
electrònics que conformen la Biblioteca Digital en un prestatge
virtual amb: dossiers electrònics, llibres electrònics, revistes
electròniques, sumaris electrònics, bases de dades, TDX. Tot
seguit especificarem el contingut de cada un d’ells.
a) Prestatge virtual
Des de la Biblioteca Digital, a través d’un prestatge virtual, l’SBD
oferta tots aquells serveis i recursos electrònics accessibles des
de qualsevol ordinador connectat a la xarxa.
b) Dossiers electrònics
Els dossiers electrònics permeten publicar materials
complementaris per a l’aprenentatge, en el marc de la innovació
educativa. Aquest servei ha permés establir una estreta relació

del bibliotecari amb el personal docent en l’evolució de les fonts
d’informació per al desenvolupament del dossier.
També ha significat una potenciació en el desenvolupament de
les TIC a les biblioteques, com a instrument de servei a la
comunitat universitària.
L’anàlisi evolutiva des de la seva implementació (octubre 2000)
ha estat molt positiu;
(vegeu gràfic) en aquest sentit cal valorar la implicació tant del
personal de l’SBD com dels docents en el projecte.
c) Llibres electrònics
Actualment l’SBD compta amb una col·lecció de 1.235 llibres
electrònics, els quals enumerem seguidament:
Arms, William Y. Digital libraries
Clave : diccionario de uso del español actual (restringit a la xarxa
de la UdL)
Educación para la comunicación: televisión y multimedia
(restringit a la xarxa de la UdL)
Encyclopedia of Life Sciences (restringit a la xarxa de la UdL)
Encyclopedia of soil science (restringit a la xarxa de la UdL)
Ex-Libris (restringit a la xarxa de la UdL)
Freebooks 4 doctors! (Llistat dels 600 llibres electrònics disponibles)
Web creada per promoure el lliure accés al text de llibres de
medicina. Permet accedir-hi per matèria, idioma i títol. Inclou
una secció de nous llibres i un servei d’avís per correu electrònic.
Harrison’s online El seu abast és la medicina interna. Inclou
l’obra Harrison’s Principles of Internal Medicine Harrison. Teràpia
actualitzada, enllaços a llocs web relacionats, preguntes
d’autotest, etc. (restringit a la xarxa de la UdL)
Images. MD: the online encyclopedia of medical images (restringit
a la xarxa de la UdL)
La interacción persona-ordenador. Tracta sobre la relació entre
els usuaris i els ordinadors. Això inclou aspectes com el disseny
de la interfície, la seva utilitat i accessibilitat, l’entorn de treball
i l’ergonomia (restringit a la xarxa de la UdL)
LLIBRE BLANC de les professions sanitàries a Catalunya
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Safari Tech Books Online (Llistat dels 620 llibres electrònics
disponibles) (restringit a la xarxa de la UdL)
SAS OnlineDoc 8 (restringit a la xarxa de la UdL)
d) Revistes electròniques
Des de fa uns anys la UdL compra consorciadament amb la
resta d’universitats catalanes col·leccions de revistes
electròniques relacionades amb diferents àrees de coneixement:
agricultura, humanitats, dret, economia, medicina, infermeria,
informàtica, enginyeria, educació, etc. , actualment disposem
una col·lecció de 5.000 revistes digitals
Noves subscripcions:
Per tal de facilitar i agilitzar l’accés i la consulta de les revistes
electròniques, a més d’integrar-se al catàleg, es va crear una
base de dades intermèdia des de la qual es pot accedir a 5.000
revistes electròniques.
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (Revistes d’ACS
Publications). Amb un total de 35. Revistes de química, accés
a tots els backfiles en ocasions des del 1879)
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Revistes AIP, APS)
Amb un total de 33. Revistes de física, publicades per set
societats erudites
ELSEVIER (Rev. Elsevier, Academic Press, HHS)
Amb 1.700 revistes cientificotècniques
WILEY (Revistes de Wiley)
Amb un total de 400 revistes multidisciplinàries
Subscripcions renovades:
BUSINESS SOURCE ELITE (Economia i Empresa)
Amb un total de 1.098 revistes
EMERALD (Revistes d’MCB University Press )
Amb un total de 141 revistes principalment de ciències socials
i humanes
IDEAL
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Amb un total de 245 revistes, sobretot de medicina i ciències
IEE/IEEE Electronic Library (Enginyeria)
Amb un total de 164 revistes d’enginyeria i informàtica
KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS (Revistes de KAP)
700 revistes multidisciplinar
KLUWER LAW INTERNATIONAL (Revistes de KLI)
Amb un total de 707 revistes
PCI FULL TEXT
Amb un total de 268 revistes d’humanitats
e) Sumaris electrònics
La base de dades de sumaris electrònics del CBUC inclou les
taules de contingut de les revistes subscrites per qualsevol de
les institucions membres del Consorci. Permet fer cerques per
títol de revista, per ISSN i per autor i/o títol d’article de revista.
Així mateix, ofereix la possibilitat de subscriure’s als sumaris
que interessen, que es reben per correu electrònic en el moment
que un nou sumari es carrega a la base de dades. Cada títol de
revista té un enllaç hipertext que uneix la base de dades de
sumaris amb el CCUC, on es pot localitzar la biblioteca on es
troba la revista en el seu format imprès.
Aquesta bases de dades es nodreix dels sumaris proporcionats
per empreses subministradores com ara EBSCO, la Universitat
Complutense de Madrid i les biblioteques de les universitats
catalanes.
Durant els darrers quatre anys el nombre de revistes i usuaris ha
anat augmentant constantment, paral·lelament a l’increment de
consultes, que es cada vegada més gran.
S’han fet enllaços amb les revistes electròniques de la Biblioteca Digital.
També es detecta una variació en l’ús del servei. La consulta de
la base de dades com a repositori s’està convertint en el
principal ús davant del servei d’alerta.
Actualment hi ha disponibles més de 150.000 sumaris,
corresponents a uns 8.000 títols de revista.

f) Bases de dades
Noves subscripcions:
FSTA
Base de dades bibliogràfica compilada per International Food
Information Service (IFIS), amb referències bibliogràfiques i
resums sobre ciència i tecnologia dels aliments procedents de
revistes, patents, monografies, legislació i normes des de l’any
1969 fins a l’actualitat.
Lexis-Nexis
Dóna accés a diverses bases de dades a text complet. Inclou
notícies, informació de negocis, adreces de companyies, lleis
federals i estatals, casos legals, mèdics i altres referències.
Zentralblatt MATH
Base de dades bibliogràfica de matemàtica i informàtica editada
per la Societat Matemàtica Europea, FIZ Karlsruhe, l’Academia
de Ciències d’Heidelberg i amb la col·laboració de Math Doc Cell
(França). Té un abast cronològic des de 1931.
Sport Discus
Base de dades bibliogràfica electrònica sobre esport. La seva
cobertura va de 1830 a l’actualitat i inclou l’accés a Heraclès,
Atlantes i al Catalogue du Musée Olympique. Està produïda per
Sport Information Resource Centre.
Principals bases de dades de temàtica comunitària.
ADAM Estudis que la Comissió adjudica a consultories externes
ALICE (Adult Learning Information Centre Europe) Informació
sobre organitzacions i institucions actives en el sector de
l’educació per a adults a Europa
ARCHISplus Arxius històrics de la Comissió Europea
CONNECCS Directori de Lobbys de la UE
CORDIS Servei d’informació comunitari sobre recerca i
desenvolupament.

DDS Bases de dades de fiscalitat i duanas. És possible consultar l’arancel integrat de les Comunitats Europees (TARIC), els
contingents arancelaris i els límits màxims arancelaris (QUOTA)
i del repertori europeude les substàncies químiques (ECICS)
ECLAS Base de dades bibliogràfica / catàleg dels fons
documentals de la Biblioteca de la Comissió Europea. Inclou
catàlegs d’altres Centres de Documentació Europea.
ECOIURIS Legislació medioambiental
EIRO EIRonline conté informació sobre els temes més importants
de les relacions industrials dels 15 estats membres de la UE i
Noruega.
EURISTOTE Treballs de recerca universitària sobre Integració
europea
EUR-LEX Servei gratuït que conté: Diario Oficial de las Comunidades Europeas (últims 45 dies aprox.), textos dels Tractats,
legislació comunitària vigent (a text complet), legislació en
preparació, jurisprudència (a partir de 17/06/1997) i
comunicacions d’interès públic.
EUROPRENSA La Unión Europea en la prensa. Base de dades
que recull totes les notícies de la Unió Europea que apareixen
a la premsa diària espanyola / Universitat Complutense de
Madrid
FADN Red de Información Contable Agrícola
GUÍA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA CDE Universitat de
València. Base de dades que conté informació dels programes
de la Unió Europea. Ofereix fitxes amb el nom del programa, la
base jurídica, les convocatòries, el finançament, els objectius,
informació general, els procediments i els punts de contacte
dels gestors dels programes. (http://www.guiafc.com/)
MARKET ACCESS DATABASE Proporciona informació bàsica
d’interès per als exportadors europeus sobre exportacions
comunitàries, aranzels aplicats, i proporciona un mitjà interactiu
de comunicació entre les empreses i les autoritats europees
OEIL Legislative Observatory= Observatoire législatif Base de
dades de seguiment dels procediments institucionals entre el
Parlament
Europeu
i
les
altres
institucions.
PRE-LEX Base de dades de seguiment dels procediments
institucionals entre la Comissió Europea i les altres institucions.
PRISM Observatori del Mercat Únic
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RAPID Base de dades de del Servei de Premsa de la Comissió
europea.
SCAD Plus Servei general d’informació. Conté: Calendaris de
reunions de les institucions, fitxes sobre les polítiques de la Unió
Europea, enllaç al servei «Diálogo con los ciudadanos» sobre
els drets del ciutadà europeu, base de dades bibliogràfica
SCAD, glossari i fitxes temàtiques sobre el Tractat d’Amsterdam
TED (Suplement del DOCE) Base de dades de licitacions,
anuncis d’informació prèvia, contractes adjudicats, etc. de la
Unió Europea.
g) Tesis Doctorals en Xarxa (TDX)
TDX és un servidor que conté, en format digital, tesis doctorals
llegides a les universitats de Catalunya. Permet la consulta
remota a través de la xarxa del text complet de les tesis, així com
fer cerques per autor, títol, matèria de la tesi, universitat on s’ha
llegit, etc.
El projecte preveu incorporar al servidor les tesis que es redactin
i lliurin directament en format electrònic a les universitats de
Catalunya. Durant el període d’inici, també està previst reconvertir
a format digital algunes tesis ja presentades durant els últims
anys en altres suports.

- Servei d’Obtenció de Documents (SOD):
Aquest Servei continua creixent i incrementant el número de
peticions tant subministrades com solicitades. S’ha incrementat
en un 20% la transmissió electrònica de documents, tant de
documents rebuts d’altres institucions com de documents
subministrats pel SOD.
Cal destacar com a novetat la nova aplicació que s’ha afegit des
de la pàgina web de l’SBD, els usuaris disposen d’una aplicatiu
que els permet interactuar amb l’aplicació de gestió del Servei
d’Obtenció de Documents, la qual cosa els permet: conèixer
l’estat de les peticions, realitzar peticions, fer reclamacions, etc.

PROCESSOS TÈCNICS
- Integració de 2.461 títols de revistes electròniques al catàleg
i a la base de dades intermèdia.
- Millora del disseny i increment dels camps a la base de dades
intermèdia de revistes electròniques i a la de bases de dades
- Traducció del Clic al bibliotecari

- Formació d’usuaris:
Aquest curs acadèmic s’ha desenvolupat una nova edició de
cursos per a l’estudiantat de nou ingrés sota el lema “Coneix la
teva biblioteca”. Aquest any s’han incrementat les sessions als
diferents campus, fruit de l’anàlisi i de les propostes de millora
en relació amb el curs anterior. D’aquesta manera, durant el
curs acadèmic 2002/2003 s’han realitzat 91 sessions d’acollida
on hi assistiren 431 estudiants.
Així mateix, per al període comprès entre l’1 de setembre de
2002 i el 31 d’agost de 2003, el nombre total de sessions de
formació ha estat de 488 i el nombre d’assistents a aquestes
sessions de 1.785.
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- Implementació dels mòduls de recursos electrònics i de
comunicacions als dossiers electrònics
- Implementació d’un emulador d’FTP als dossiers electrònics
- Implementació d’una nova aplicació accessible des de la
pàgina web que permet als usuaris conèixer l’estat de les
peticions demanades al Servei d’Obtenció de Documents.
- Disseny del lloc web Biblioteca Virtual Màrius Torres
- Escanneig de documents relatius al fons bibliogràfic Màrius
Torres

- Desenvolupament de la segona fase de la Intranet de l’SBD
amb especial incidència a continguts referents a direcció,
biblioteques i àrees.

INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I MOBILIARI
- Infraestructures
S’ha fet el seguiment durant la construcció de la biblioteca de
Cappont
- Planificació de la xarxa informàtica de la biblioteca de
Cappont
S’ha treballat en la planificació de les necessitats de la xarxa
informatica de la Biblioteca de Cappont
S’ha dimensionat la xarxa a la biblioteca de l’Edifici Rectorat
Mobiliari
S’ha fet els requeriments de mobiliari per a la nova biblioteca de
Cappont d’acord amb les seccions de la biblioteca i amb les
necessitats informàtiques

COOPERACIÓ
La Universitat de Lleida és membre de:
a) Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC)
Segons el reglament del CBUC, la Universitat de Lleida intervé
en la composició dels següents òrgans de govern: Consell de
Govern i Comissió Tècnica, participant activament en el
desenvolupament de les activitats que conformen les línies
d’actuació del CBUC.
Com a activitats destaquem:
- Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC)
- Biblioteca Digital de Catalunya
- Préstec interbibliotecari
- Formació
b) REBIUN
Rebiun és la principal entitat de cooperació bibliotecària d’àmbit
universitari espanyol; el seu objectiu bàsic és ser un organisme
estable en el qual estiguin representades totes les universitats
espanyoles.
Rebiun té un Pla Estratègic comú amb diferents línies de treball.
La UdL continua participant en les activitats que conformen les
línies d’actuació de Rebiun, d’entre les quals destaquem:
- El catàleg en línia de Rebiun, accessible amb interfície web,
està format per 5.830.989 registres bibliogràfics de llibres
diferents i per 197.941 registres de publicacions seriades. El
nombre total d’universitats participants és de 58. Segons l’Anuario
de las bibliotecas universitarias y científicas españolas 2002, el
nombre de registres enviats por les biblioteques participants és
de 12.678.878 per a llibres i de 402.674 per a revistes. (El
nombre total de registres és inferior al del curs anterior a causa
de la millora en els algoritmes de detecció de duplicats).
- El préstec interbibliotecari.
La Universitat de Lleida continua participant en els següents
grups de treball:

123

- Accés al document
- Documentació electrònica
- Gestió de la col·lecció
Els estudis i propostes de millora d’aquests grups són presentats
anualment a l’Assemblea Plenària de Rebiun per a la seva
aprovació i execució.
c) CDB (Coordinadora de Documentació Biomèdica)
La UdL continua participant amb el seu fons en el catàleg
col·lectiu que referencia el fons de publicacions periòdiques de
diferents biblioteques biomèdiques de Catalunya.
d) C17
La UdL continua participant en el Catálogo Nacional de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas.
e) MECANO
La UdL continua participant en el Catálogo Colectivo de
Hemerotecas Españolas de Ingeniería, Informática y Tecnología.

ÀREA DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ I
COMUNICACIONS
Coordinador: Sr. Jordi Morillo Muñoz
http://www.udl.es/arees/asic/
L’Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions (ASIC) està
organitzada en dues divisions: la divisió de sistemes i
comunicacions, i la divisió de sistemes d’informació. A la vegada,
existeix una organització geogràfica amb un responsable
informàtic per cada un dels campus de la Universitat.
Divisió de Sistemes i Comunicacions
La Divisió de Sistemes i Comunicacions (DSC) té com a missió
mantenir i bastir la infraestructura bàsica de comunicacions,
xarxa, telefonia i sistemes (servidors principalment) que permetin
prestar els serveis de la forma més eficient possible.
Dins dels seus objectius es troben el manteniment bàsic
(hardware i software) dels servidors i maquinari de servei i la
instal·lació i ampliació d’aquest maquinari.
La seguretat de dades i comunicacions, tant a nivell de còpies
de seguretat com de sistemes de seguretat i d’accés a dades,
mitjançant la implantació d’una política de seguretat adient.
També s’ocupa de totes les comunicacions, tant interiors com
exteriors, de la UdL, des de dades fins a telefonia.
Durant el curs 2002/2003 s’han realitzat l’ampliació de la xarxa
i telefonia als nous edificis de Cappont.. S’ha migrat part dels
serveis WWW prestats fins ara a WWW segur mitjançant SSL.
S’ha implantat un nou sistema de back-up i s’ha implantat un
sistema de directori LDAP i s’esta treballant en facilitar
l’emmagatzematge en xarxa als estudiants. S’ha implantat un
sistema de videoconferències.
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S’està treballant en una línia de desplegament de serveis que
permeti tenir-ne la màxima disponibilitat i redundància. Fruit
d’això ha estat la posada en funcionament del primer clúster
d’ordinadors per proporcionar resistència a fallades en el sistema d’automatrícula i campus virtual.
L’ subàrea d’operacions d’aquesta divisió, té sota la seua
responsabilitat les aules d’informàtica de la Universitat de Lleida
i s’ocupa del manteniment dels 1.500 ordinadors de la UdL; a
més, dóna assessorament als professors quant a tecnologies
de la informació i assistència als alumnes i als professors a les
aules. També gestiona la majoria d’adquisicions informàtiques
a la Universitat.
L’estratègia consisteix a disminuir els costos de propietat del
nombrós equipament informàtic, per a la qual cosa ha seguit una
estratègia d’homologació de productes, d’incentivació de compres col·lectives, mitjançant les convocatòries corresponents, i
d’impuls de les compres d’equips amb garantia de tres anys.
També ha promogut la compra de llicències mitjançant la
col·laboració de diferents departaments i facultats o escoles,
que han cristal·litzat en una política de llicències de campus que
abarateixen els costos totals i eliminen la pirateria informàtica
dins de la UdL.
En el curs 2002/2003 s’han adquirit i instal·lat prop de 250 noves
estacions de treball. També s’ha instal·lat noves aules a l’ETSEA,
Universia, Ciències de la Salut, Dret i Economia, i s’han millorat
les aules de EUP, Lletres i Ciències de l’Educació.
També s’està realitzant la implantació de diversos projectes en
el Servei de Biblioteca i Documentació i ha preparat convocatòries
de programari i maquinari per a docència i investigació.
Divisió de Sistemes d'informació
La Divisió de Sistemes de Recursos (DSR) automatitza els
processos de gestió interna de la Universitat i els integra en
sistemes d’autoservei via Internet o Intranet. Seguint l’estratègia
global de l’àrea, és busca una gestió integrada de tota la
Universitat, en què les dades només s’introdueixin un cop i
siguin accessibles fàcilment a totes les unitats de gestió. També,

a mig termini, s’han d’instal·lar els sistemes d’indicadors que
extrauran automàticament la informació agregada de les
magnituds fonamentals de la Universitat i que han de conformar
un quadre de comandament.
Entre els projectes finalitzats destaquen la implantació d’un
mòdul de gestió de expedients, el sistema integrat iCTT, l’iCTTOnLine, un sistema de Home Banking que ofereix la consulta de
qualsevol dada referent als projectes d’investigació i un mòdul
de control de l’immobilitzat integrat en els sistemes comptables
descentralitzats. També cal destacar la gestió del servei d’esports
i la implantació del sistema RedCampus.
Les línies de treball actual són els sistemes de DataWarehouse,
nous mòduls de gestió dels ingressos, informatització del registre, oficina virtual i implantació d’una botiga virtual per poder
realitzar comerç electrònic.
També s’encarrega de vetllar pels processos automatitzats de
gestió de la producció de la universitat, ja sigui des del punt de
vista de l’alumne com del personal docent (PDI).
Les línies globals d’actuació van dirigides a:
• La conversió dels sistemes tradicionals en sistemes d’autoservei
via Internet o Intranet.
• La convergència en una gestió integrada de tota la Universitat.
• L’extracció d’indicadors per a quadres de comandament.
Després de completada la implantació del l’aplicatius
UNIVERSITAS XXI (gestió de l’alumnat, planificació docent),
s’ha iniciat la tercera fase amb l’utilització del nou sistema
RedC@mpus (campus virtual).
Aquest curs s’ha consolidat l’’automatrícula via web tant interna
com externa. També s’ha incorporat l’INEFC al sistema AGORA, s’ha automatitzat el sistema d’extracció d’estadístiques de
qualitat i es treballa en la reforma dels sistemes de recerca per
adaptar-los a les noves necessitats.
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SERVEI D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA
Cap del servei: Sra. Eulàlia Soler
http://www.udl.es/arees/seu/
El Servei d’Extensió Universitària és una unitat administrativa i
de gestió que té com a tasca principal assessorar i informar
l’estudiantat, la comunitat universitària i la ciutadania en general
sobre els temes que afecten a la UdL.
A més d’aquest caràcter informatiu i d’assessorament, i de les
tasques de gestió administrativa pròpies de cada tema, el Servei
porta a terme altres funcions que inclouen: el projecte, l’elaboració
de programes i la realització d’activitats adreçades a la comunitat
universitària i a usuaris particulars o col·lectius externs a la UdL,
com per exemple l’organització i la participació en les campanyes
d’orientació i promoció de la UdL adreçades a l’alumnat
d’ensenyament secundari i a altres col·lectius.

D’acord amb una de les principals funcions del Servei, es
canalitzen aquelles informacions que poden ser d’interès per a
cada centre o cada col·lectiu utilitzant els mitjans de què es
disposa actualment a la UdL: l’infovídeo, la pàgina web de la
UdL i el correu electrònic. A través d’aquest mitjà d’informació
interna (SPAM) s’han enviat 293 missatges adreçats a
l’estudiantat de la UdL informant sobre terminis, ajuts, beques
i altres temes d’interès acadèmic i laboral.
Borsa de treball
El total d’estudiants i titulats inscrits a la borsa de treball ha estat
de 324. El nombre d’ofertes de treball que les empreses de
diferents sectors han adreçat al Servei ha estat de 347.

Punt d’informació

L’atenció a l’estudiantat i a les empreses es basa en una
intervenció activa i en una col·laboració directa en activitats
d’informació, com la participació en jornades sobre la inserció
laboral organitzades pels centres.

Actualment, el Servei actua com a punt d’informació de la UdL,
atén les consultes de caràcter general que s’adrecen a la UdL
i, quan és necessari, desvia aquelles més concretes o complexes
cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis o àrees que
poden facilitar la resposta.

Per tal de facilitar eines i informació en els temes que fan
referència a l’accés al món laboral el taulell virtual de la borsa de
treball permet millorant la difusió i l’adaptació de les ofertes que
es reben i la web permet enllaçar amb pàgines d’interès que
contínuament es van revisant i actualitzant.

Com a servei obert als ciutadans, el Servei d’Extensió
Universitària informa i assessora les persones, els centres
d’ensenyament secundari, els organismes i les empreses de
Lleida i d’arreu de Catalunya.

Programes de cooperació educativa universitat-empresa

Pel que fa a l’atenció personal i telefònica el Servei atén una
mitjana de 35 consultes diàries, nombre que s’incrementa en
èpoques de sol·licitud d’ajuts i beques o terminis de preinscripció.
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A través del correu electrònic s’ha facilitat la resposta a prop de
900 consultes i per correu ordinari a més de 300.

El mes de gener es va instal·lar el mòdul d’Extensió Universitària
connectat a l’Àgora que inclou una aplicació informàtica pel
tractament dels convenis universitat – empresa la qual cosa
permet millorar i agilitar la gestió administrativa conjunta en tots
els centres universitaris i en les unitats relacionades amb aquest
tema.

Durant aquest període s’han signat 517 convenis de pràctiques
en els diferents centres de la UdL (Facultat de Dret i Economia:
75 convenis; Escola Universitària Politècnica: 31 convenis;
ETSEA: 401 convenis; Facultat de Lletres: 7 convenis i Facultat
de Ciències de l’Educació: 3 convenis).
Participació en l’elaboració de “Estudi sobre la inserció
laboral dels Graduats de les universitats públiques catalanes”
L’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari a Catalunya
ha publicat el resultat de l’estudi iniciat l’any 2000 amb la
participació de les universitats públiques catalanes. El Servei
d’Extensió Universitària, en representació de la UdL, va participar en l’elaboració de les enquestes pilot i en l’elaboració de la
“Guia d’Avaluació de la transició al mercat laboral: des del perfil
de formació fins als resultats sobre la inserció laboral”.
En l’àmbit de l’avaluació de la qualitat universitària, com a
continuació d’aquest primer estudi i a partir de les dades de
l’enquesta i de la guia esmentada, actualment s’està treballant
en l’anàlisi de la inserció laboral de l’estudiantat de la UdL amb
la participació de representats de tots els centres universitaris
de la UdL.
Convenis amb els Consells Comarcals de Lleida
Amb la finalitat d’apropar la UdL als ciutadans de totes les zones
geogràfiques de Lleida, l’any passat es va convocar als presidents
dels Consells Comarcals de Lleida per presentar el projecte
d’instal·lació de les Aules Universitàries UdL a les seus de cada
consell. Actualment s’ha signat el conveni amb 7 consells i està
pendent la signatura amb la resta.
Borsa d’allotjament
S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats
d’allotjament a la ciutat de Lleida i, en tots els actes on el Servei

d’Extensió Universitària ha representat la UdL, s’ha fet difusió
de la residència de la UdL Apartaments Universitaris Campus.
Des del servei es porta la gestió dels dos apartaments propietat
de la UdL que estan a la disposició de professorat i personalitats
visitants. Aquesta gestió ha comportat l’atenció de 230 consultes.
A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure (que
promou la convivència entre els joves universitaris i les persones grans i en el qual col·laboren l’Obra Social de Caixa
Catalunya, l’Ajuntament de Lleida i la UdL), s’han tramitat 10
noves sol·licituds i s’ha allotjat a tots els estudiants.
El Servei ha col·laborat amb l’Oficina de Relacions Internacionals
per allotjar els estudiants del programa Erasmus i ha recollit les
ofertes de 14 pisos i 21 habitacions per llogar, i també ha
col·laborat amb el Servei d’Allotjament Universitari (SAU) del
Consell de l’Estudiantat durant l’estiu.
Beques de col·laboració i ajuts de viatge de la UdL
Pel que fa a les beques de col·laboració, s’ha portat a terme
l’elaboració de les convocatòries ordinària i extraordinària d’acord
amb el reglament, la informació a l’estudiantat i a la comunitat
universitària i la gestió administrativa completa d’aquestes
beques. El curs 2002/2003 s’han rebut 839 sol·licituds, de les
quals s’han concedit 96 ajuts per cobrir les places de col·laboració
en diferents unitats estructurals de la Universitat.
La convocatòria extraordinària d’estiu va convocar 40 places.
S’han organitzat 6 cursos de formació bàsica en les àrees
d’informàtica, tècniques ì habilitats de treball en equip i per a la
inserció en el món laboral adreçats expressament als becaris i
becàries de col·laboració.
Pel que fa a la convocatòria d’ajuts de viatge de l’any 2002 s’han
rebut 208 sol·licituds, se n’han atorgat 196 i se n’han denegat
12.
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Campanyes de difusió de la UdL i de captació d’alumnes
Dins d’aquestes campanyes, el Servei ha organitzat la Jornada
de Campus Oberts, que es va realitzar el 14 de març i a la qual
van assistir 1.621 alumnes de 40 centres d’ensenyament
secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent.
Hem estat presents, en representació de la UdL, en el Saló de
l’Ensenyament que es va realitzar del 20 al 23 de març a
Barcelona i en l’Espai de l’Estudiant, mostra educativa
organitzada pel Consorci Pro-universitari de l’Alt Camp i realitzada
a Valls del 24 al 26 d’abril. També hem col·laborat amb el CTT
proporcionant suport material i de personal a la Fira de Mollerussa
i a la Fira de Sant Miquel.
Amb la finalitat d’ampliar les activitats adreçades a l’alumnat
d’ensenyament secundari, el Servei ha ofert la possibilitat de
visitar i participar en jornades o en xerrades d’orientació i
informació organitzades pels consells comarcals o pels instituts
de Lleida i comarques, de la Franja de Ponent i de Barcelona.
Enguany s’han visitat 15 centres i s’ha participat en les Jornades
de Tàrrega i de Cervera i en altres jornades organitzades pels
IES Lleida, la qual cosa significa que s’haurà informat directament
a uns 1500 alumnes d’ESO, Batxillerat i CFGS.
Carnet de la UdL
Des del Servei s’ha portat a terme la gestió íntegra del carnet de
la UdL, la qual cosa ha comportat trametre les sol·licituds, les
incidències, el control dels carnets rebuts, la informació a
l’usuari i la coordinació amb els centres i les biblioteques de la
UdL.

recollida de dades en l’elaboració de la “Guia d’Avaluació de la
transició al mercat laboral: des del perfil de formació fins als
resultats sobre la inserció laboral”
Programa d’acollida al nou estudiantat
Aquest programa, organitzat des del servei, inclou les actuacions
següents: la sessió de benvinguda en tots els centres propis
amb la presència del rector i dels degans o els directors, la
sessió informativa sobre els serveis universitaris amb la
participació del Consell de l’Estudiantat i, en darrer lloc, les
sessions formatives per conèixer el funcionament i les prestacions
que ofereixen els serveis de les biblioteques i de les aules
d’informàtica de cada campus.
Dins del programa anterior també s’inclou el Programa
d’assessorament i d’informació per a la matriculació amb l’objectiu
de facilitar a l’estudiantat de nova entrada, i a altres estudiants
que ho han necessitat, l’assessorament i la informació necessaris
per realitzar la matrícula.
Per a portar a terme l’acollida s’ha comptat amb la col·laboració
dels centres universitaris i de 28 becaris que han informat i
ajudat als nous estudiants. El grau de satisfacció demostrat en
l’enquesta, així com la valoració dels serveis implicats, fa palesa
la necessitat de continuar fent aquestes activitats.
Remodelació del web de la UdL
Des del 2001 s’està treballant en la renovació de la web de tota
la UdL amb la finalitat d’incloure la informació que no s’ofereix
i aconseguir que doni resposta a les necessitats comunicatives
de la societat actual i de la pròpia Universitat.

Tutoria de pràctiques de Psicopedagogia
Des del mes de novembre al mes de febrer una estudianta de
la Facultat de Ciències de l’Educació ha realitzat el Pràcticum de
la carrera de Psicopedagogia al Servei. Ha col·laborat en la
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Això ha requerit efectuar canvis estructurals pel que fa als
continguts i realitzar un replantejament de la navegació tenint en
compte els perfils i les necessitats dels usuaris potencials.

SERVEI D’ESPORTS

Publicacions
Des del servei s’ha portat a terme la renovació de l’estructura i
del contingut de diverses publicacions, guiant i coordinant la
recollida d’informació sobre els plans d’estudi de tots els centres, propis i adscrits, i del material i de les novetats que per
incloure en una nova publicació: la Guia de serveis i activitats,
així com l’organització i la tramesa de les carpetes de matriculació
als centres universitaris de la UdL.
S’ha augmentat el nombre de publicacions en català i també en
castellà: la guia de serveis Estudia en la Universidad de Lleida,
el tríptic Tu opción de futuro i els plans d’estudis de tots els
centres.
Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un CD que recull
tota la informació universitària.

Coordinador acadèmic: Sr. Joan Fuster
Tècnic: Sr. Josep Romero
http://www.udl.es/arees/esports/
El Servei d’Esports (SES-UdL) ha ofert un conjunt d’ activitats
emmarcades en les diferents àrees de promoció, lleure,
competició i serveis.
Seguint amb la dinàmica dels darrers anys, s’ha de destacar la
gran participació dels alumnes de la UdL.
Enguany, hem assolit una estabilització del nombre dels socis,
al voltant de 1800.
Desenvolupament d’activitats:
El nombre de cursos desenvolupats en el primer i segon
quatrimestre sumen un total de 47, participant-hi 845 alumnes.
Les activitats ofertades, les quals s’ han desenvolupat en les
diferents instal·lacions cedides per la Paeria i l’INEFC de Lleida,
han estat;

Activitats de Natura
1er Quadrim.
2on Quadrim.

Activitats de Promoció
1er Quadrim.
2on Quadrim.

Escoles Esportives
1er Quadrim.
2on Quadrim.

Escalada Esportiva
Senderisme
Bicicleta de muntanya
Parapent
Equitació

Aquaerobic
Funky
Balls de Saló
Esgrima
Ioga
Aeròbic-Step
Higiene Postural
Aerobiking
Escacs

Waterpolo
Atletisme
Bàsquet
Futbol Sala
Tennis I
Natació
Handbol

Orientació
Senderisme
Esquí alpí
Esquí de fons
Snowboard
Desc. de Barrancs
Esporta d’Aventura
Vela i Windsurf
Equitació

Condicionament Físic
Tir amb Arc
Funky
Balls de Saló
Ioga
Esgrima
Aeròbic, Fitness i Dieta
Aerobic Llatí-JazzCardiobox
Aquaerobic
Aerobiking

Tennis I
Tennis II
Salvament Aquàtic
Natació II
Futbol Sala
Voleibol
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A més, els socis del Servei d’ Esports han pogut gaudir d’ un
nombrós conjunt d’ofertes de gimnasos, entitats esportives i
descomptes preferents en les botigues de material esportiu de
la ciutat de Lleida. Així com també, sortides d’un dia a la neu.
Competició:
En les competicions internes, de Catalunya i d’Espanya han
participat un total de 677 alumnes.
A continuació s’exposen gràficament algunes de les dades del
desenvolupament de les activitats esmentades.
Participació. Competició Interna
Lliga Interna Futbol Sala:
403
Campionats de Tennis:
36
Total:
439
Participació. Campionats de Catalunya i Espanya
Universitaris
Masculina: Esports equip: 141
Esports Individual: 20
Femenina: Esports equip: 66
Esports Individual: 79
Total: 306
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SERVEI DE LLENGUA I
TERMINOLOGIA
Tècnics
Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol
Sra. Judit Ibós Santiveri
Sr. Josep Maria Boladeras Taché
http://www.udl.es/arees/slt
Àrea d’assessorament
L’SLT ha mantingut la convocatòria d’ajuts per a activitats de
dinamització i qualitat lingüística.
Àrea de formació
L’oferta de cursos de llengua general adreçats a tota la comunitat
universitària ha estat la següent:
• Nivell inicial de català oral
• Coneixements mitjans de llengua catalana
• Coneixements superiors de llengua catalana
L’oferta de nivell elemental i de conversa s’ha fet des del Centre
d’Autoaprenentatge de Llengua.
Pel que fa a l’oferta de cursos específics:
• Llenguatge jurídic
• Taller de llenguatges alternatius i augmentatius: llenguatge de
signes, Braille i altres sistemes de comunicació
• Noves tecnologies aplicades a la llengua. Traducció automàtica
i traducció assistida per ordinador
• Internet per a professionals de la llengua
• Introducció a la dinamització lingüística. Què podem fer per
promoure la llengua
• Llenguatge de les ciències de la salut
• Taller de terminologia
• Redacció de textos científics: comunicació eficaç
• Llenguatge administratiu
• Autoedició de textos
• Tècniques d’escriptura

També s’ha continuat organitzant el Curs de correcció de textos
orals i escrits, que serveix per a la preparació de l’examen del
nivell K de la Junta Permanent de Català. A més s’ha organitzat
els cursos Nivell inicial d’occità (aranès) i Nivell elemental
d’occità (aranès).
El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua (CAL) ha ampliat
l’horari de funcionament. Durant aquest curs, el CAL també ha
pogut comptar amb el suport d’una estudianta de Filologia
Catalana, que hi ha col·laborat com a realització d’un treball
acadèmicament dirigit. Juntament amb el becari del Centre s’ha
preparat nou material didàctic.

Els voluntariats lingüístics de la UdL i la URV han creat l’ImaTgina,
I Concurs Fotolingüístic, obert a tota la societat. Per participarhi és necessari imaginar en una fotografia el futur del català. Els
premis són un viatge a l’Alguer i material informàtic i fotogràfic
digital.
Del 6 al 16 de maig s’ha pogut veure al claustre de les Hedres
de l’Edifici del Rectorat l’exposició “Segells plurals”, creada pel
CPNL i l’Organització pel Multilingüisme, amb la intenció de
difondre el fenomen del plurilingüisme en els segells i promoure
que les llengües diferents de l’espanyol s’incorporin als efectes
postals d’Espanya.

Àrea de dinamització
S’ha fet, un curs més, la convocatòria d’ajuts per a activitats de
dinamització i qualitat lingüística.
El Voluntariat Lingüístic (VL) ha col·laborat un cop més amb
l’Oficina de Relacions Internacionals —en les setmanes d’acollida
de l’estudiantat d’intercanvi Sòcrates, Jade i Sèneca, en què
s’han combinat cursos intensius de català amb visites a la ciutat
i xarrades. Altres actuacions del VL amb estudiants d’intercanvi,
a més del suport que els ofereixen durant les primeres setmanes
d’estada a la UdL, han estat: sopars internacionals i de Nadal,
una calçotada i diverses sortides (a la vall d’Àger, a la vall de Boí
i a l’Espluga de Francolí i Poblet).
El VL també s’ha encarregat d’editar calendaris de butxaca per
al 2003 amb els lemes “Posa’t en marxa” i “Via lliure per al
català”, amb la intenció d’incidir en les actituds dels
catalanoparlants davant la situació de la llengua. També s’ha
distribuït cartells a tots els campus amb els lemes “Canvies de
llengua? Canvia d’actitud!” i “El català, via d’incorporació a la
UdL” per promoure la captació de nous voluntaris lingüístics.
El voluntaris lingüístics i els estudiants de programes de mobilitat
han assistit a la projecció de la pel·lícula Una casa de locos
(L’auberge espagnol), que explica l’experiència d’un estudiant
Erasmus francès a Barcelona.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
Coordinadora: Sra. Pilar Jürschik Giménez
(fins a l’1 de juliol de 2003)
Tècnica: Sra. Eva Escuer
http://www.udl.es/arees/prls
El servei de Prevenció de la UdL ha portat a terme durant el curs
acadèmic 2002/2003 les següents activitats preventives de
l’àmbit de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia
i vigilància de la salut:
• ACTUACIONS GENERALS DE SEGURETAT A TOTS ELS
CAMPUS derivades de les avaluacions de risc i visites de
seguretat i consistents en la millora de la protecció de desnivells,
en la instal·lació de sistemes de seguretat en les cobertes
(mitjançant la col·locació de línies de vida i punts d’ancoratge),
en la millora d’escales (mitjançant la col·locació de baranes,
passamans i travessers)...
• MILLORES DE SEGURETAT ALS LABORATORIS mitjançant
la col·locació de dutxes i rentaulls, armaris de seguretat, dotació
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de mantes ignífugues i neutralitzadors, i reparació de vitrines
d’extracció.
• PLA DE MILLORES DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
que pretén l’adequació dels edificis a la normativa de protecció
contra incendis i que consisteix en la realització de reformes per
facilitar l’evacuació en cas d’emergència (canvi del sistema
d’obertura de les portes d’emergència, millora de l’enllumenat,
eliminació d’esglaons, construcció de rampes, protecció de
zones amb portes resistents al foc...).
• SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT en els diferents edificis
dels campus de la UdL pel que fa a mitjans de protecció contra
incendis, recorreguts i vies d’evacuació.
• REDACCIÓ DELS MANUALS D’AUTOPROTECCIÓ I INICI
DE LA SEVA IMPLANTACIÓ per tal d’aconseguir l’optimització
dels recursos tècnics i humans disponibles per a controlar
ràpidament l’evolució d’una emergència mitjançant l’establiment
de l’actuació a seguir en cas que aquesta es produeixi i la
formació dels equips propis d’actuació.
• ESTUDI DE LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES amb
l’objectiu de facilitar la integració de tots els usuaris de la
Universitat que tinguin una mobilitat reduïda o qualsevol altra
limitació, mitjançant adaptacions principalment arquitectòniques
a nivell d’infrastructures i serveis.
• ESTUDIS DE QUALITAT AMBIENTAL de determinats
laboratoris (Arqueologia, Química i Ciències Mèdiques Bàsiques)
per tal d’avaluar el risc d’inhalació de vapors orgànics i la qualitat
d’aire.
• IMPLANTACIÓ DELS COMUNICATS DE RISC a través dels
quals els usuaris comuniquen al SPRL les condicions perilloses
que es produeixen a la Universitat per tal de procedir al seu
estudi i aplicar les mesures correctores adequades per eliminar
o minimitzar la situació de risc.
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• COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS segons la
qual es requereix que totes les empreses que treballen per la
Universitat compleixin el que estableix l’article 24 de la Llei 31/
95 de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals.
• CONTROL DE LEGIONEL·LOSI A LES INSTAL·LACIONS DE
RISC realitzat pel Laboratori d’anàlisi i control de la contaminació
ambiental (LAICCONA) i dut a terme també, periòdicament, per
personal propi de la Universitat al qual s’ha format en aquesta
matèria.
• ESTUDIS ERGONÒMICS DE LLOCS DE TREBALL EN
DESPATXOS mitjançant l’avaluació d’aspectes com l’espai
disponible, il·luminació, ventilació i distribució del mobiliari que
condicionen en gran part la satisfacció dels treballadors en la
realització del seu treball.
• VIGILÀNCIA SALUT contractada amb el Servei de Prevenció
de la mútua MUPA i que ha consistit en: revisions mèdiques,
estudis de valoració de llocs de treball, programa patologia de
la veu, curs de formació de primers auxilis i visites mèdiques al
dispensari.

Serveis culturals

133

Durant els curs 2002/2003 la programació dels Serveis Culturals
ha continuat orientada cap el doble objectiu d’assegurar a la
comunitat universitària una oferta d’activitats de lleure i esbarjo
atractiva, així com fer ressó de la presència cultural de la
Universitat dins la ciutat de Lleida i les terres de Ponent.
AULA DE MÚSICA
• M. Carme Valls i Purificació Terrado. «Melodies romàntiques:
d’Alexandre Dumas a Víctor Hugo». 5 de novembre de 2002
• Miguel Martín (director del festival de jazz de Sant Sebastià).
Conferència «Grans festivals de jazz. La visió del programador». 15 de desembre de 2002
• Santi Miret . «Els instruments de corda polsada durant els
segles XVI i XVII». 21 de novembre de 2002
• Christiaan de Jong. «Homenatge a Antoni Gaudí» (Concert
multimèdia per a flauta, guitarra elèctrica, electrònica i imatges
animades). 12 de desembre de 2002
• Alberto Luque. «La guitarra de Villa-Lobos». 19 de març de
2003
• Josep Lluís Boix i Miquel Hortigüela. «Música per a flauta i
guitarra». 8 d’abril de 2003. Concert amb motiu del 27è Congrés
Nacional d’Estadística i Investigació Operativa
• Eva Prat i Maritxell Fernández. «Música per a flauta del segle
XX». 10 d’abril de 2003
• Steve Wilson Quartet (Steve Wilson, Bruce Barth, Ed Howard
i Johnatan Blake). «Jazz a la UdL». 17 d’abril de 2003
• Raúl García i Albert Giménez. 24 d’abril de 2003
• Tactum Grup de música contemporània (Jordi Gendra, Frederic
Miralda, Francesc Castillo, Josep Pazos, David Casanova.
Enric Ferrer, direcció). «Del segle XX al XXI». 15 de maig de
2003. En col·laboració amb la Xarxa de Músiques de Joventuts
Musicals de Catalunya
• Concert a càrrec d’alumnes i professors de la UdL. 29 de maig
de 2003
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Cor de la UdL
El Cor de la UdL, estructurat en dos grups, un cor femení i un cor
de veus mixtes, ha aplegat una vintena de cantaires sota la
direcció de Joana Font i Sergi Valls.
El Cor ha ofert el concert de Nadal (19 de desembre de 2002)
i el concert de final de curs (22 de maig de 2003).
AULA DE POESIA
Lectures de poemes
• Miquel de Palol. 23 d’octubre de 2002
• Jacobo Cortines. 19 de novembre de 2002
• Luis Muñoz. 5 de desembre de 2002
• José Antonio Lorenzo Oliván. 25 de març de 2003
• José María Micó. 20 de maig de 2003
CINE-ULL, CINECLUB DE LA UdL
• S. M. Einsestein. (Stachka, Bronenosets Potiomkim, Oktiabr,
Geralnaia linnia / Staroie i Novoie, ¡Qué viva México!, Bezhin
Lud, Alexandr Nevsky, Ivan Grozny i Ivan Grozny II). Del 8
d’octubre al 27 de novembre de 2002
• Leni Reifenstahl (Die Macht der Bilder – Leni Reifenstahl,
Stürme über Montblanc, Tag der freiheit! – unsere Wehrmacht,
Olympia Teil 1 Fest der Völker, Olympia Teil 2 Fest der Schönheit,
Das Blaue Licht – Eine berglende aus den Dolomiten i Tiefland).
Del 25 de febrer a l’1 d’abril de 2003
ESPAI DE TEATRE
Assaigs
Aquest curs 2002/2003 l’Espai de Teatre ha estructurat les
seues activitats a través de tres tallers: el d’Iniciació Teatral, el
de Creació Teatral i el de Lectura Dramatitzada. Els tres tallers
han comptat amb la participació d’una trentena d’estudiants. La
direcció dels tallers ha anat a càrrec de Ricard Boluda, Ferran
Farré, Cristina Rodríguez i Núria Casado.

Representacions

Commemoració de l’Any Gaudí

• Espai de Teatre de la UdL. Durruti, la memòria perduda de
l’anarquia. 24 d’octubre de 2002. Dins la Mostra d’Arts Escèniques
de la Ciutat de Lleida.
• Taller de Lectura Dramatitzada. Déu, el sexe i ... 23 de gener
de 2003.
• Taller d’Iniciació Teatral. Tot desmuntant Woody Allen. 20 de
març de 2003.
• Taller Escènic de Creació Teatral. Okupa Palestina! 8 de maig
de 2003
• Taller de Lectura Dramatitzada. Agón. 13 de maig de 2003.

• Fragments de Gaudí. Imatges del Fons Mas Canosa. De l’11
de novembre al 12 de desembre de 2002
• Antoni González i Moreno-Navarro (Diputació de Barcelona).
Conferència «Intervenció en la cripta de l´església de la colònia
Güell de Gaudí». 15 de novembre de 2002
• Visita a la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló). 16 de
novembre de 2002
• Josep Maria Montaner i Martorell (UPC). Conferència
«Arquitectures no realitzades de Gaudí. Projecte d´hotel a Nova
York. Acabament de la Sagrada Família», 18 de novembre de
2002

Taller de dansa contemporània
PREMIS DE CREACIÓ LITERÀRIA
Com en cursos anteriors el Grups de Dansa Contemporània
s’ha estructurat en dos tallers, que han aplegat 22 persones. Els
assaigs han estat dirigits per Marta Castañer i Núria Selvas. Van
presentar el seu espectacle els dies 28 i 29 d’abril de 2003,
aprofitant la commemoració del Dia Internacional de la Dansa.
INICIATIVES PLÀSTIQUES
Produccions, mostres, instal·lacions
• Eugènia Besora, Jordi Jové, Serrat Pons, David Saura i Maite
Villafranca
• Quotidianitat domèstica. Del 25 de setembre al 19 d’octubre de
2002
• Art contemporani de muntanya. De 22 d’octubre al 2 de
novembre de 2002
• Cristina Cuñat. Del 21 gener al 21 de febrer de 2003
• Joma. Uns quants 29 d’abril al 29 de maig de 2003
Exposicions fotogràfiques

El 19 de març de 2003 va tenir lloc el lliurament dels premis del
9è Premi de Novel·la. L’obertura de l’acte va anar a càrrec de
l’actor i escriptor Jordi Dauder, que pronuncià la conferència
“Cultura contra la guerra”.
El guanyador va ser Jordi Bayona Url, que sota el pseudònim
Floreal Vallès va presentar l’obra Si en fa d’anys d’aquell abril.
CURSOS DE FORMACIÓ CULTURAL
Des dels Serveis Culturals es van dur a terme un total de 6
cursos:
Curs de Formació en Cant Coral VI (50 hores)
Control Mental i Èxit Acadèmic (10 hores)
El Cinena Documental (20 hores)
El Món del Còmic. Una Mitologia Moderna (20 hores)
Oratòria. L’Art de Parlar i Comunicar II (30 hores)
III Seminari de Teatre. Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia
Escènica (20 hores)

• Marc Garcia. Napulé Del 17 al 30 d’octubre de 2002
• Sílvia Codina. Solitud. Construint memòria (dMOSTRA). Del 4
d’abril al 23 d’abril de 2003
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AJUTS ALS CENTRES, ALS DEPARTAMENTS I ALS
SERVEIS
• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Conferències sobre el món del còmic

• Departament d’Anglès i Lingüística. Obra de teatre: El cant de
la balena abandonada

• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Conferències sobre la cultura i la llengua colombianes,
relacionades amb la situació actual del país

• Departament de Filologia Catalana. V Mercat del Llibre i la
Creació

• Departament de Filologia Catalana. Conferències dins de
l’homenatge a Jacint Verdaguer

• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Seminari: El pensament lingüístic hispanoamericà: política i
ideologia

• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Concert en commemoració a Víctor Hugo i Alexandre Dumas

• Departament de Filologia Catalana. Cicle de conferències:
Llengües, territoris i fronteres

• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Conferències sobre el paper de la dona: marginalitat i
protagonisme

• Departament de Didàctiques Específiques. Conferència: Les
TIC: eines per a un canvi educatiu en la didàctica de les llengües

• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica.
Presentació del sisè número de la revista Némesis
• Departament de Filologia Catalana. X Trobada d’Escriptors al
Pallars Sobirà
• Departament de Matemàtica. Concert de flauta i guitarra en el
marc del 27 Congrès Nacional d’Estadística i Investigació
Operativa
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• Departament d’Història de l’Art i Història Social. Conferències
sobre el cant gregorià. El cant gregorià en perspectiva
• Departament d’Història. Exposició fotogràfica i de pòsters:
Chevaux-de-frise i fortificació en la primera edat del ferro
europea.
• Departament de Medi Ambient i Ciències de Sòl. III Seminari
d’Agroecologia

Universitat d'Estiu
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Des de 1993, durant el mes de juliol, s’han desenvolupat els
cursos de la Universitat d’Estiu de la UdL, que majoritàriament
han tingut lloc a la Seu d’Urgell. En aquesta ciutat s’han dut a
terme 16 dels 23 cursos que han configurat la desena edició
d’aquest esdeveniment universitari. Viella, a la Vall d’Aran, el
Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça, Tremp, al Pallars Jussà, i
Esterri d’Aneu, al Pallars Sobirà, han acollit els 7 cursos restants.
La varietat d’àmbits temàtics escollits per classificar els cursos,
varietat necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per
als estudiants anava des de l’art i les humanitats fins el dret,
l’economia, la política i la societat; tot passant per les aplicacions
informàtiques; l’ensenyament i la didàctica; la llengua i la
literatura, el medi ambient; la salut i l’alimentació; i la tecnologia.
El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha
superat els centenar, la majoria dels quals no pertanyien a la
UdL. Sense cap mena de dubtes, aquesta diversitat de
procedències ha enriquit les relacions acadèmiques entre els
docents i entre aquests i els 310 alumnes que s’han acostat a les
aules d’aquesta Universitat oberta per vacances.
El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aquesta
onzena edició, va ser escollit entre les diferents propostes
presentades al concurs de cartells convocat la tardor de 2003.
El lema “Surfers” donava nom al treball triat, obra de Toni Pontí.
Després del període de matriculació (del 28 de maig al 14 de
juliol), el dia 15 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell
l’onzena edició. Les activitats es van iniciar amb la conferència
« El món després de la guerra d’Iraq» impartida per l’historiador
Antoni Segura.
Aquest curs, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la
Seu d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut de
Batxillerat Joan Brudieu. L’allotjament de l’estudiantat va realitzarse majoritàriament al Centre Residencial i de Serveis, que fou
la Vila Olímpica durant els Jocs de 1992. A Viella les sessions
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docents van tenir lloc a l’IES d’Aran - Col·legi Garona, al Pont de
Suert es van impartir a l’Escola Municipal de Música, a Tremp es
van realitzar al Museu de Ciències Naturals, mentre que a
Esterri es van impartir a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el dia 25 de
juliol amb la conferència de Pedro Arrojo, professor de la
Universitat de Saragossa, que portava per títol «Cap a una nova
cultura de l’aigua».
A més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes
dos setmanes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir
el seu lloc i van fer gaudir, tant professors com estudiants, de les
nits d’estiu a les diferents seus. El conjunt Zalamera va actuar
a la Seu d’Urgell.
Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret
informatiu i una pàgina web on estava disponible tota la informació
relativa a la Universitat d’Estiu (programes dels cursos, normativa de matriculació, possibilitats d’allotjament, etc.) en català i
en castellà. A més, la premsa escrita, la ràdio i la televisió, van
fer-se ressò dels cursos i les activitats de la Universitat d’Estiu
tot publicant-ne, en els diferents mitjans, diversos aspectes que
podien interessar el públic de Lleida i de Catalunya.
La programació de la Universitat d’Estiu de la UdL també
formava part del llibret informatiu editat per l’Institut Joan Lluís
Vives, juntament amb totes les activitats d’estiu de les universitats
de parla catalana.
Els alumnes que han assolit satisfactòriament els objectius que
els diferents coordinadors dels cursos s’havien proposat, han
obtingut un certificat acreditatiu del seu aprofitament que els
permetrà aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure
configuració d’acord amb els criteris establerts per la Comissió
Acadèmica de la UdL. Així mateix, aquest reconeixement pot
ésser sol·licitat a altres universitats de parla catalana membres
de l’Institut Joan Lluís Vives.

Finalment, només cal resaltar que el patrocini de la Diputació de
Lleida, de l’Ajuntament de Lleida i de l’Ajuntament de la Seu
d’Urgell, així com la col·laboració d’un gran nombre d’entitats
públiques i privades, han fet possible la realització de la desena
edició de la Universitat d’Estiu. Amb tot, sense la dedicació i
l’empenta de l’equip organitzador que ha treballat en la
programació i en l’execució, no hauria estat possible aconseguir
l’èxit assolit.

CURSOS
LA SEU D’URGELL
Art i Humanitats
• La Pintura, Més Enllà del Quadre. Introducció a la Pintura Mural
Coordinació: Josep Minguell (pintor muralista)
Dret, Economia, Política i Societat
• La Immigració Estrangera a l’Estat Espanyol: Impacte i Reptes
Socioeducatius
Coordinació: Jordi Garreta Bochaca (Departament de Geografia
i Sociologia de la UdL)
• La Situació Especial dels Infants en Conflictes Armats: els
Casos de l’Oest d’Àfrica i Chiapas (Mèxic)
Coordinació: Víctor Soler-Sala (president d’UNICEF - Comitè
de Catalunya)
Eines i Aplicacions Informàtiques
• Introducció al Linux
Coordinació: César Fernández Camon (Departament
d’Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL)
• Desenvolupament d’Aplicacions Internet amb Java
Coordinació: Carles Mateu Piñol (Àrea de Sistemes d’Informació
i Comunicació de la UdL)
• Multimèdia a Internet. Introducció al Flash
Coordinació: Salvador Garza Garza (Departament de Tecnologia
dels Aliments de la UdL)

Ensenyament i Didàctica
• Música per a la Diversitat Cultural: Repertoris de Música Ètnica
de Cinc Continents per a l’Ensenyament de la Música en
Diferents Nivells del Sistema Educacional
Coordinació: M. Alba Herrera Llop (Departament de Didàctiques
Específiques de la UdL)
Llengua i Literatura
• Explicit. Nous Reptes de la Crítica Textual Hispànica
Coordinació: Julián Acebrón Ruiz (Departament de Filologia
Clàssica, Francesa i Hispànica de la UdL) i Vicent Martines
Peres (Departament de Filologia Catalana de la Universitat
d’Alacant)
• Noves Tecnologies Aplicades a la Llengua. Traducció
Automàtica i Traducció Assistida per Ordinador
Coordinació: M. Salomé Ribes Amorós (Departament de Filologia
Catalana de la UdL)
• Programació d’Unitats Didàctiques i Elaboració de Materials
per a l’Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua Estrangera
Coordinació: M. Angeles Calero Fernández i Maribel Serrano
Zapata (Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
de la UdL)
Medi Ambient
• Construcció d’un Reflector Solar Tipus Scheffler
Coordinació: Joan Rosell Urrutia (Departament de Medi Ambient
i Ciències del Sòl de la UdL)
• Curs Pràctic d’Explotacions Forestals
Coordinació: Jordi Castilló Carretero (Escola de Capacitació
Agrària del Pirineu)
• Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya
Coordinació: Jaume Boixadera (Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la UdL) i Rosa M. Poch (Departament de
Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)
• Maneig del Racionament Alimentari en les Explotacions de
Vaques de Llet. Bases Teòriques i Pràctiques
Coordinació: Antoni Seguí Parpal (Departament de Producció
Animal de la UdL)
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• Recol·lecció Sostenible i Conservació d’Espècies Aromàtiques
i Medicinals Silvestres
Coordinació: Roser Cristóbal i Cabau (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
Salut i Alimentació
• Curs Accelerat de Tast de Vins
Coordinació: Xavier Cepero i Tomàs Cusiné (Castell del Remei)
• Suport Emocional i Psicològic en Situacions d’Emergència i
Catàstrofes
Coordinació: Sònia Aroca Soler (Centre de Formació de la Creu
Roja de Lleida)

ESTERRI D’ÀNEU
Art i Humanitats
• Curs d’Etnologia «Ramon Violant i Simorra»: Perspectives del
Patrimoni al Segle XXI
Coordinació: Jordi Abella Pons i Ignasi Ros Fontana (Ecomuseu
de les Valls d’Àneu)

EL PONT DE SUERT
Ensenyament i Didàctica
• Tècnica Vocal
Coordinació: Dolors Ciutat (Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques de la UdL)

TREMP
Art i Humanitats
• Hug Roger III. Senyor en les Muntanyes
Coordinació: Jaume Fernández i González (Departament
d’Història de la UdL)
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VIELLA
Art i Humanitats
• El Primer Gòtic a Catalunya i el Context Peninsular
Coordinació: Francesc Fité Llevot (Departament d’Història de
l’Art i Història Social de la UdL) i Francesca Español Bertran
(Universitat de Barcelona)
• El Finançament de les Administracions Locals
Coordinació: Pere Mir (Departament d’Economia Aplicada de la
UdL), Antoni Castells i Núria Bosch (Institut d’Economia de
Barcelona) VIELHA
Llengua i Literatura
• L’Aranès: Una Introducció Pràctica
Coordinació: Aitor Carrera Baiget (Departament de Filologia
Catalana de la UdL)
• La Codificació de les Llengües Pirinenques: Criteris i Problemes
Coordinació: Ramon Sistac i Jordi Suïls (Departament de Filologia
Catalana de la UdL)

Gestió
econòmica
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PRESSUPOST 2003
El pressupost de la UdL és de 46,888 milions d’euros.
Consideracions generals:
a) El nou finançament de la Generalitat per al funcionament
corrent de la Universitat. L’any 2002 es va aprovar al Parlament
de Catalunya el nou model de finançament de les universitats
públiques catalanes. El nou model canvia el criteri de finançament
segons el cost i implanta un model distributiu sobre la base d’uns
criteris establerts. D’aquest canvi de criteri s’observen tres fets:
1. En l’aplicació dels dos primers exercicis del nou model de
finançament la UdL hauria rebut menys finançament que en
l’exercici del 2001. Per aquest motiu, i durant un període de cinc
anys, la Generalitat es compromet a compensar aquesta quantitat
per no tenir menys finançament que l’exercici anterior. El motiu
és que la UdL està per sota de la resta d’universitats públiques
catalanes en la mitjana dels nous criteris establerts. Per tant,
caldrà fer unes actuacions concretes per millorar aquests criteris:
total de crèdits matriculats (afecta en un 45%), total de crèdits
de nou accés (afecta en un 15%), total de crèdits titulats (afecta
en un 30%) i total de metres quadrats de superfície construïda
(afecta en un 10%).
2. El nou model de finançament inclou el sistema de finançament
a través de contractes-programa, lligats a la millora de la qualitat

Estat d'ingressos
Capítol 3.
Capítol 4.
Capítol 5.
Capítol 7.
Capítol 9.
TOTAL INGRESSOS

Taxes, preus públics i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències capital
Passius Financers

Estat de despeses
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Capítol 6.
TOTAL DESPESES

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions reals

*Expressat en milions d'euros
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i al compliment d’objectius. L’equip de govern negociarà amb el
DURSI que l’import d’aquests contractesprograma sigui la font
de finançament necessari per a la UdL.
3. Cal que la comunitat universitària defugi el plantejament que
la Generalitat és la que ens ha de finançar i que a nosaltres no
ens cal fer cap esforç. La situació deficitària del pressupost de
la UdL implica l’anàlisi profunda de totes les partides del
pressupost i trobar mesures urgents i eficients per disminuir la
despesa i augmentar els ingressos. I sempre tenint en compte
que hi ha pendent la modernització i la millora de l’estructura
organitzativa del personal d’administració i serveis de la UdL.
b) La congelació de l’import de les partides de lliure disposició
destinades a Rectorat, vicerectorats, Gerència, departaments i
centres.
c) El pressupost del 2003 és absolutament continuista respecte
al de l’exercici anterior, i no s’ha fixat cap nova política, llevat la
de l’austeritat i la reducció al màxim de la despesa. El fet que en
aquest moment més de la meitat del pressupost estigui executat,
fa que els esforços s’esmercin en els treballs del pressupost del
2004, que és quan es comen-çaran a executar les noves
polítiques de l’actual equip de govern.

2002
9,100
26,901
677
3,330

Variació
-2,25
9,05
31,40
3,62

40,008

2003
8,896
29,335
890
3,450
4,310
46,880

2002
25,003
10,581
389
4,037
40,008

2003
27,020
10,682
673
8,505
46,880

Variació
8,07
0,96
73,20
110,72
17,18

17,18

Estat d’ingressos
35.000
30.000
62,57%

2002

67,24%

25.000

2003
20.000
15.000
10.000

22,75% 18,98%

5.000
1,69% 1,90%

0
Capítol 3

Capítol 4

Capítol 5

8,32%

7,36%

Capítol 7

9,19%

Capítol 9

Estat de despeses
35.000
30.000
25.000

57,64%

2002

62,49%

2003

20.000
15.000
10.000

26,45% 22,79%

5.000

11,15%

0
Capítol 3

Capítol 4

0,97% 1,44%

5,96%

Capítol 5

Capítol 7

7,00%
4,13%

Capítol 9
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