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Presentació
Amb motiu de l’inici d’un nou curs acadèmic i tal com marca la tradició, la Universitat de Lleida presenta la seua memòria acadèmica amb
la voluntat de donar a conèixer de manera sistematitzada un any de vida de la institució. Per tant, es vol deixar constància del que ha estat
el curs que finalitza, retre compte dels resultats i exposar els objectius aconseguits.
El treball desenvolupat al llarg del curs acadèmic 2003/2004 s’ha vist emmarcat en un procés de canvi que afecta totes les universitats com a
conseqüència de l’aplicació de la LOU i de la definició d’un nou marc europeu d’integració en els procediments per a l’exercici de la docència i
l’aprenentatge, motivat per la propera implantació dels criteris recollits en la Declaració de Bolonya. En aquest sentit, el passat curs acadèmic
es va iniciar amb l’entrada en vigor dels nous Estatuts de la UdL i el corresponent procés d’adaptació de tota la seua estructura interna, que
s’ha concretat bàsicament en la renovació dels òrgans col·legiats —Claustre, Consell de Govern, juntes de centre i departaments—, l’elecció
de càrrecs unipersonals de centres i departaments i l’adaptació de la normativa interna al nou marc estatutari.
Paral·lelament a aquest procés, i pel que fa a l’activitat docent, cal destacar la posada en marxa de tres noves titulacions de segon cicle
—Comunicació Audiovisual, Ciències del Treball i Enginyeria Informàtica— i una aposta clara per apropar la Universitat als estudiants de
secundària. Per altra banda, i en previsió del procés de convergència amb l’espai europeu d’ensenyament superior, els centres de la nostra
universitat s’han implicat des d’un primer moment en les diverses accions dirigides al disseny de plans d’estudis i títols de grau del programa
de convergència europea de l’ANECA.
En l’àmbit de la recerca, la signatura de dos convenis amb el DURSI per a la creació de dos instituts de recerca —un de biomèdic i un altre
d’agroalimentari— i la reestructuració dels serveis de suport a la recerca, han de servir per consolidar el treball que de manera molt rellevant
desenvolupen els nostres investigadors i han de permetre que la nostra universitat sigui un referent en aquest àmbit tant a Catalunya com
a fora.
D’altra banda, el curs 2003/2004 ha representat l’inici d’una reflexió col·lectiva, articulada mitjançant el Pla Estratègic general de la UdL,
convençuts com estem que és ara mateix el millor escenari per a l’anàlisi dels nostres condicionants, la definició dels objectius globals de
la institució per als propers anys i l’establiment dels mecanismes adients per aconseguir-los, amb vista a aconseguir la màxima qualitat
possible en l’activitat docent i investigadora. En definitiva, per reflexionar sobre quina és la universitat que necessita la societat i què cal fer
per aconseguir-la.
En el pla institucional no podem oblidar que durant aquest curs, amb motiu de la celebració del 25è aniversari de la Constitució Espanyola,
hem volgut honorar amb la concessió del doctorat honoris causa dos persones que han mantingut uns estrets vincles amb la nostra
universitat i que han estat referents en la lluita per les llibertats i la democràcia: el professor Jordi Solé Tura i l’escriptor Josep Vallverdú.
Tots aquests esdeveniments i molts d’altres es recullen en les pàgines d’aquesta memòria que teniu a les vostres mans, l’elaboració de la
qual suposa, sense cap mena de dubte, un gran repte, donat que de vegades és fàcil caure en la simple enumeració d’activitats o una freda
recollida de dades que en cap cas reflecteix la intensitat del treball realitzat individualment i col·lectivament per tots els membres de la
comunitat universitària.
Amb la voluntat d’apropar el nostre treball a la ciutadania es presenta un cop més la memòria de la Universitat de Lleida, recordant que tot
allò que la UdL ha aconseguit durant aquest any ha estat fruit, com sempre, de l’esforç i l’entusiasme del personal acadèmic, el personal
d’administració i serveis i l’estudiantat, amb la fita comuna de fer possible una universitat pública de qualitat.
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Òrgans de govern

CONSELL DE DIRECCIÓ

Adjunts i adjuntes

Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Rectorat
Dr. Joan Busqueta (des del 22 d’octubre de 2003), comissionat per
a la Fundació del 700 aniversari

Secretària general
Dra. Ana M. Romero Burillo
Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Docència i Estudiantat
Sr. Ramon Noguer Feixas
Sr. Llorenç Semís Señis

Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo

Recerca i Innovació
Dra. Elisa Cabiscol Català
Dr. Jordi Martí Henneberg

Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Jaume Barrull Pelegrí

Qualitat i Planificació
Dr. Josep M. Cots Caimons

Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. Ramon Canela Garayoa

Infraestructures i Noves Tecnologies
Sr. Albert Roca Álvarez
Sr. Javier Arántegui Jiménez

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. César Fernández Camón
Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Prat Corominas
Vicerector de Docència i Estudiantat
Dr. Carles Alsinet Mora
Coordinadors i coordinadores
Coordinador de Rectorat
Dr. Xavier Gómez Arbonés
Coordinadora d’Economia
Dra. Maria Farré Perdiguer
Coordinador/a de Relacions Internacionals
Sr. Estanis Fons Solé (fins al 13 de gener de 2004)
Dra. Carme Figuerola Cabrol (des del 14 de gener de 2004)

Coordinació de Rectorat
Dr. Carles Porta Gaset
Secretaria General
Dr. Antonio Ezquerra Huerva
Ensenyament d’Enginyeria Tècnica Industrial
Sra. Lluïsa Cabeza Fabra
Accés a la universitat
Dr. Josep Anton Carceller Vidal
En el terreny electoral, durant el curs acadèmic 2003/2004 s’ha
culminat el procés d’adaptació dels diferents òrgans de govern
de la Universitat a les exigències introduïdes per la Llei orgànica
d’universitats —procés que ja va començar el curs anterior amb
l’elecció del rector. El dia 4 de desembre de 2003 van tenir lloc
les votacions per determinar la nova composició del Claustre, les
juntes de facultat i escola i els consells de departament, és a dir,
dels òrgans de govern de caràcter col·legiat en els que s’integren
els representants dels diferents col·lectius els quals formen part
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de la comunitat universitària (personal acadèmic, estudiantat i
personal d’administració i serveis). Els índexs de participació en
aquestes votacions van ser prou significatius, sobretot en la del
Claustre on el col·lectiu de personal acadèmic va participar en un
58% i el personal d’administració i serveis en un 65%. Pel que fa
als estudiants, no hi va haver elecció, ja que s’havia fet al desembre de 2002.
En un segon moment, un cop constituïts, els esmentats òrgans
van elegir els representants al Consell de Govern i els corresponents degans, directors d’escola i directors de departament.

CLAUSTRE
Claustre general
Membres del Claustre
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
Dr. Javier Chavarriga Soriano
Dr. Emili Junyent Sánchez
Dr. Antonio Michelena Bárcena
Dra. M. Àngels Balsells Bailón
Sra. Carme Nuin Orrio
Dra. Agnés Pardell Veà
Dr. Angel Rodríguez Pozo
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Direccions de departament i d’institut
Dr. Eduardo Angulo Asensio
Dr. Joan Baró Llinàs
Dr. Xavier Carrera Farran
Dr. Joan Cecilia Averós
Dr. Ramon Colell Brunet
Dra. Isabel del Arco Bravo
Dr. Roberto Fernández Díaz
Dr. José Luís Gallizo Larraz
Dr. Joan Ganau Casas
Dr. Miquel Llorca Marqués
Dr. Enric Llurda Giménez
Dra. Olga Martín Belloso
Dr. Xavier Masià Costa
Dra. Ana M. Pelacho Aja
Dr. Pedro J. Pérez García
Dr. Luís Pérez Ruiz
Dr. Xavier Pons Domènech
Dr. Jaume Puy Llorens
Dr. Josep M. Reñé Espinet
Dr. Pere Solà Solé
Dr. Francisco Solsona Tehas
Dr. Albert Sorribas Tello
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla
Dr. Antoni Vaquer Aloy
Dr. Enric Vicedo Rius
Dra. Pilar Vinuesa Vilella
Dr. Rafael Allepuz Capdevila
Sr. Josep M. Arrufat Gassió
Sr. Javier de Castro Fresnadillo
Claustrals electes
Personal acadèmic
Personal acadèmic funcionari doctor
Dr. Ramon Albajes García
Dr. Martí Aldea Malo
Dra. M. Teresa Alsinet Bernadó
Dra. M. Teresa Areces Piñol

Dr. Àlvaro Aunós Gómez
Dr. José Balasch Solanes
Dra. Mercè Balcells Fluvià
Dr. Javier Barragan Fernández
Dr. Ramon Batalla Villanueva
Dr. Joan Biscarri Gassió
Dr. Antoni Blanc Altemir
Dr. Víctor Breton Solo de Zaldivar
Dra. Manuela Bureu Ramos
Dr. Jesús Burgueño Rivero
Dr. Joan Busqueta Riu
Dra. M. Àngels Cabases Piqué
Dr. Jordi Calderó Pardo
Dr. Carlos Cantero Martínez
Dr. Carles Capdevila Marqués
Dra. Mercè Castillo Solsona
Dr. Manuel Cerezo Magan
Dr. Antoni Colom Gorgues
Dr. Joan Comella Carnicé
Dr. Josep M. Cots Caimons
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna
Dr. Pere Enciso Rodríguez
Dr. Josep E. Esquerda Colell
Dra. Assumpta Estrada Roca
Dra. Mariona Farré Perdiguer
Dra. Elvira Fernàndez Giraldez
Dr. Francisco Fité Llevot
Dr. José Juan Galceran Nogués
Dr. Jordi Garreta Bochaca
Dr. Josep Gelonch Anyé
Dra. Anna Gené Duch
Dr. Pere Godoy García
Dr. Xavier Gómez Arbonés
Dr. Enric Herrero Perpiñán
Dr. Àngel Huguet Canalis
Dr. Albert Ibarz Ribas
Dra. Maria Antònia Jarné Mòdol
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Dr. Jesús Lorés Vidal
Dr. Felip Maña Serres
Dr. Jordi Martí Henneberg

Dr. José A. Martínez Casasnovas
Dra. Amparo Miñambres Abad
Dra. Conxita Mir Curcó
Dr. Joaquim Monserrat Viscarri
Dr. Josep Moreno Gené
Dra. M. José Motilva Casado
Dr. Reinald Pamplona Gras
Dr. Juan Pemán Gavín
Dra. M. Teresa Peralta Escuer
Dra. Manuela Pifarré Turmo
Dra. M. Carmen Piñol Felis
Dr. Jaume Pont Ibañez
Dr. Jordi Recasens Guinjuan
Dr. Joan Ribera Calvet
Dr. Ignacio Romagosa Clariana
Dra. M. Paz Romero Fabregat
Dr. Joaquim Ros Salvador
Dr. Pere Sabaté Prats
Dra. Núria Sala Martí
Dra. M. Mercedes Salas Ríos
Dr. Ramon Saladrigues Solé
Dr. Alberto Sans Badia
Dra. Àngels Santa Bañeres
Dr. Delfí Sanuy Castells
Dr. Ramon Sistac Vicen
Dr. Jordi Suils Subirà
Dra. Rosa M. Teira Esmatges
Dr. Xavier Terrado Pablo
Dra. M. Dolors Toldrà Roca
Dr. Marc Tor Naudi
Dr. Francisco Tovar Blanco
Dr. Albert Turull Rubinat
Dra. Cristina Vega García
Dra. Concepció Vendrell Serés
Dr. Amadeu Viana San Andrès
Dr. Frederic Vilà Tornos
Dra. M. Josep Vilalta Escobar
Dra. Carolina Villacampa Estiarte
Dr. Daniel Villalba Mata
Dr. Josep M. Villar Mir
Dr. Jordi Voltas Velasco
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Resta de personal acadèmic
Sra. Lourdes Armengol Castells
Sra. Marisè Astudillo Pombo
Dr. Jaume Baró Aylon
Sr. Xavier Burrial Sancho
Dr. Daniel Casado González
Dr. Cèsar Cierco Siera
Dr. Eduard Cristóbal Fransi
Sr. Josep Dalmases Mestre
Dra. M. Àngels de la Torre Ruiz
Sra. Núria Montserrat Farré Barril
Sr. Àlvaro Fernàndez Serrano
Sra. M. José Gros Ezquerra
Sra. Elisenda Guillaumes Culell
Sra. Pilar Jürschik Jiménez
Dra. Núria Llevot Calvet
Dra. Carmen López Alonso
Dra. Sónia Marín Sillué
Sra. M. Teresa Mora Vilardosa
Dr. Jaume Ribalta Haro
Dra. Salomé Ribes Amorós
Dr. Josep M. Ribó Balust
Sr. Joan Roca Enrich
Dr. Jaume Roca Vallespí
Dr. Manuel Sánchez de la Torre
Sr. Francisca Sanvicen Torné
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda
Dr. Jordi Tamarit Sumalla
Sra. Teresa Torner Benet
Dr. Joan Torres Puig-Gros
Sr. Jorge Vilaret Vilar
Estudiantat
Sr. Isaac Amézaga Saumell
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
12
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Sr. Oriol Berenguer Piñol
Sr. Miquel Bonastre Guillamet
Sr. Jordi Carol Sabrià
Sra. Roser Casas Mulet
Sr. Raimon Collet Diví
Sr. Jordi Corominas Vila
Sra. Celia Cuellas Roca
Sr. Marcel Elias Sanhelly
Sr. Iker Elizondo Alday
Sr. Albert Esquirol Sanfeliu
Sr. David Estela Ribes
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. Gerard Guitard Viñas
Sr. Oriol Junyent Balasch
Sra. Maria Lax Sabaté
Sr. Oriol Lliró Plaixats
Sr. Marcel López Rodríguez
Sr. Miquel Màrquez Serrano
Sra. Clara Martínez Bros
Sr. Daniel Martínez Fernàndez
Sr. Alex Mir Sarrablo
Sr. Salvador Miret Gassió
Sra. Núria Navarro Vinuesa
Sr. Ramon Noguer Feixas
Sra. Maite Piñol Reinoso
Sr. Germà Plana Enrich
Sra. Jordina Plaza Teixidó
Sr. Arnau Pomés Viñolas
Sra. M. Teresa Puigvert Picart
Sr. Francesc Riba Porquet
Sr. Jordi Ribalta Ribera
Sr. Miquel Rodrigo de los Ríos
Sr. Josep M. Romero Gómez
Sr. Joan Rota Hübenthal
Sra. Maria Rubi Cabrera
Sr. Alex Safont Pérez de Larraya

Sr. Ivan Salas Mur
Sr. Llorenç Semís Señis
Sr. Jordi Seró Ferrer
Sr. Oriol Serra Osuna
Sr. Jordi Tomàs Sabaté
Sr. Joel Torrent Castellà
Sr. Daniel Urgelés Castillón
Sra. Anna Vicens Esteve
Sr. Marc Vendrell Viñuales
Sra. Begoña Viladomiu Lamarca
Sr. Andrés Villoria López
Personal d’Administració i Serveis
Pas funcionari
Sr. Joaquim Erta Borrego
Sra. Maria Ferrández de Gali
Sr. David Garrido Santiago
Sr. Carles Giné Janer
Sra. Blanca Guilera Lladós
Sra. Montserrat Pifarré Biosca
Sra. Isabel Ros Gorné
Sra. M. Pilar Sánchez Alandí
Sra. Encarni Santiago López
Sra. Margarida Serveto Puig
Sra. Magda Torrelles Porqueres
Sra. Emília Vilalta Penella
Pas laboral
Sra. Corrie Allaert Vandevenne
Sra. Fermina Berzosa Fernández
Sr. Josep Jaume Grau Morreres
Sr. Adolf Izquierdo Borràs
Sra. Marisol Jané Maties
Sra. Teresa Piñol Porqueres
Sra. Carmen Prats Darder
Sr. Josep Rodríguez Tolosa
Sr. Xavier Rodríguez Vila
Sr. Manuel Trillo Moreno

CONSELL DE GOVERN
Membres del Consell de Govern
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 academic
Dr. Ramon Albajes García. ETSEA
Dr. Joan Busqueta Riu. Facultat de Lletres
Dra. Ana Gené Duch. Facultat de Ciències de l’Educació
Dr. Joan Comella Carnicé. Facultat de Medicina
Dra. Teresa Areces Piñol. Facultat de Dret i Economia
Dr. Francesc Solsona Tehas. E. U. Politècnica
Dr. Eduard Cristóbal Fransi. Facultat de Dret i Economia
Sra. M. Pilar Jürschik Giménez. E. U. Infermeria
Estudiantat
Sr. Isaac Amézaga Saumell. E. U. Politècnica
Sra. Núria Bech Padrosa. ETSEA
Sr. Oriol Berenguer Piñol. Facultat de Dret i Economia
Sr. Alfons Frigola Campos. E. U. Politècnica
Sra. Núria Navarro Vinuesa. E. U. Infermeria
Sr. Ramon Noguer Feixas. ETSEA
Sr. Germà Plana Enrich. Facultat de Lletres
Sr. Llorens Semís Señis. Facultat de Dret i Economia
Personal d’administració i serveis
Sra. M. Soledat Jarné Maties. PAS laboral
Sr. Josep Jaume Grau Morreres. PAS laboral
Sra. Margarida Serveto Puig. PAS funcionari
Sr. Carles Giné Janer. PAS funcionari
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Membres elegits entre directors de departament i institut/
degans i directors d’escola (30%)
Direccions de departament i institut
Dr. Eduardo Angulo Asensio. Director Departament de Producció
Animal
Dr. Joan Cecilia Averós. Director del Departament de Matemàtica
Dra. Isabel del Arco Bravo. Directora de l’ICE
Dra. Olga Martín Belloso. Directora del Departament de Tecnologia
d’Aliments
Dr. Enric Llurda Giménez. Director del Departament d’Anglès i
Lingüística
Dr. Albert Sorribas Tello. Director del Departament de Ciències
Mèdiques Bàsiques
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla. Director del Departament Dret Públic
Dr. Enric Vicedo Rius. Director del Departament d’Història
Direccions de facultat o escola
Dr. Javier Chavarriga Soriano. Director de l’EU Politècnica
Dr. Emili Junyent Sánchez. Degà de la Facultat de Lletres
Dr. Antonio Michelena Bárcena. Director de l’ETSEA
Dra. M. Àngels Balsells Bailón. Degana de la Facultat de Ciències
de l’Educació
Sra. Carme Nuin Orrio. Directora de l’EU d’Infermeria
Dra. Agnès Pardell Veà. Degana de la Facultat de Dret i Economia
Dr. Angel Rodríguez Pozo. Degà de la Facultat de Medicina
Membres designats pel rector (30%)
Dr. Carles Alsinet Mora. Vicerector de Docència i Estudiantat
Dr. Jaume Barrull Pelegrí. Vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa. Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. César Fernández Camón. Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la informació
Dr. Joan Prat Corominas. Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo. Vicerector de Professorat
Dra. Mariona Farré Perdiguer. Coordinadora d’Economia
Dr. Xavier Gómez Arbonés. Coordinador de Rectorat
Dra. Carmen Figuerola Cabrol. Coordinadora de Relacions Internacionals
14
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Dr. Jordi Tamarit Sumalla. Departament de Ciències Mèdiques
Bàsiques
Sra. Montserrat Canals Mateu. Personal d’Administració i Serveis
Sra. Raquel Berdala Clemente. Estudiant de la Fac. de Medicina
Sra. Victòria Lara Labaila. Estudiant de Doctorat de la Fac. de Lletres
Sra. Anna Vicens Esteve. Estudiant de la Facultat de Ciències de
l’Educació
Sr. Francesc Giribet Caimons. Estudiant de la Fac. de Dret i Economia
Membres designats pel Consell Social
Sr. Jordi Marimon Sarrà
Sra. Immaculada Qui Fontanals
Dr. Ismael Zapater Zapater

JUNTA CONSULTIVA
Es va constituir la Junta Consultiva el 5 de febrer de 2004.

CONSELL SOCIAL
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 15
Fax 34 973 70 20 16
cs@cs.udl.es
Membres fins al 28 de maig de 2004
Consell Executiu
Sr. Josep Maria Pujol i Gorné, president del Consell
Sr. Josep Maria Sabaté i Pla
Sr. Josep Santamaria i Oller
Sra. Imma Qui i Fontanals
Parlament de Catalunya
Sr. Jaume Escart i Bernadó
Sr. Josep Pont i Amenós
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Ismael Zapater i Zapater

Organitzacions sindicals
Sr. Dionís Oña i Martín (UGT)
Sr. Jaume Sellés i Santiveri (CCOO)
Organitzacions empresarials
Sr. Rafael Pujol i Solanes
Sr. Josep Maria Mases i Vilaseca
Col·legis oficials
Vacant
Cambres oficials de comerç i indústria
Sr. Jordi Marimon i Sarrà
Corporacions locals
Sr. Francesc Xavier Ballabriga i Cases
En representació del Consell de Govern de la UdL
Membres nats
Dr. Joan Viñas i Salas, rector
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé, gerent
Dra. Anna Maria Romero i Burillo, secretària general
Membres electes
Dr. Joan Prat i Corominas, vicerector
Dr. Fidel Molina i Luque, degà
Dra. Maria Josefa Motilva i Casado, directora de departament
Dr. Joan Busqueta i Riu, personal acadèmic
Sr. Josep Maria Romero i Gómez, estudiant
Sr. Oriol Berenguer i Piñol, estudiant
Sr. Jaume Esteban i Almenara, personal d’administració i serveis

Membres des del 7 de juliol de 2004
Consell Executiu
Sr. Josep Maria Pujol i Gorné
Sr. Rafael Pujol i Solanes
Sra. Sílvia Falip i Toló
Parlament de Catalunya
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Varela i Serra
Organitzacions sindicals
Sr. Jaume Sellés i Santiveri
Corporacions locals
Sr. Josep Pont i Sans
En representació del Consell de Govern de la UdL
Dr. Joan Viñas i Salas
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé
Dra. Ana María Romero Burillo
Membres electes
Dra. Anna Gené i Duch, personal acadèmic
Sr. Carles Giné i Janer, personal d’administració i serveis
Sr. Ramon Noguer i Feixes, estudiant
Sra. Cèlia Perpinyà Roma, secretària

SINDICATURA DE GREUGES
Síndic: Sr. Miquel Àngel Alonso Sancho (fins al 19 de maig de 2004)
Sr. Miquel Gil Martín (des del 20 de maig de 2004)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 86
Fax 34 973 70 20 62
sdg@sdg.udl.es
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Durant el darrer curs la Sindicatura de Greuges de la Universitat
de Lleida ha atès cinc expedients, en dos dels quals hi va haver
una recomanació de resolució, tots dos es van produir a l’haver-se
denegat la petició d’accedir a la convocatòria extraordinària de
febrer per poder acabar la carrera el més aviat possible.
Dels expedients que no van requerir una recomanació expressa de
resolució es pot destacar el de la sol·licitud de mantenir la prohibició de fumar a les aules, concretament en període d’exàmens,
tema que ha estat reiterat en totes les memòries.

��������������������������������������������������������������������������������������������
El nou síndic és el Sr. Miquel Gil Martín, el currículum del qual
����������������������
es pot trobar a�����������������������������
la pàgina web de la Sindicatura www.udl.es/

sindicatura/sindic.
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La renovació del Síndic implica l’aplicació de les funcions que se li
atribueixen a l’article 197 dels Estatuts que, com a diferència impor���������������������
tant dels antics estatuts, se li dóna la potestat per actuar d’ofici.
Expedients 2003/2004
Expedients atesos

8

Els altres temes han tractat sobre convalidacions d’assignatures
i sobre les proves en el concurs de provisió de llocs de treball de
personal de biblioteques.

6

Amb resposta expressa

4

Sense resposta expressa

2

Altres

0

Sempre s’ha de fer referència a aquelles qüestions que s’han resolt
des del despatx de la Sindicatura i a través de les converses personals, ja que són observacions, la majoria fetes per estudiants, sobre
actuacions o fets poc encertats. En la majoria dels casos s’han
resolt parlant amb la persona causant del fet, o amb l’explicació
donada a la persona afectada.
La Sindicatura de Greuges de la UdL ha estat present a totes les
trobades i/o reunions que s’han realitzat a nivell d’Estat Espanyol,
de Catalunya i fins i tot d’Europa.
És així com el personal administratiu de la Sindicatura va assistir
a la reunió general que va tenir lloc a la Universitat de les Illes Balears a Palma de Mallorca, el 20 de gener de 2003, per actualitzar
i posar en marxa la pàgina web de totes les Sindicatures de l’Estat
Espanyol (http://defensores.uji.es/).
També els Síndics de les Universitats de Catalunya i Illes Balears van
reunir-se a la Universitat de les Illes el 5 de setembre de 2003.
Els síndics o defensors de les Universitats de tot l’Estat Espanyol es
van reunir a Còrdova els dies del 28 al 30 d’octubre de 2003.
Els dies 12 i 13 de gener de 2004, va tenir lloc a Madrid la II Conferència de Defensors Europeus d’Ensenyament Superior.
Cal destacar la renovació del Síndic a la Universitat de Lleida, que es
va produir, en aplicació dels Estatuts de la Universitat de Lleida, després de 8 anys. Va ésser escollit pel Claustre del 20 de maig de 2004.
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PROFESSORAT

ESTUDIANTAT

PAS

CENTRES DOCENTS

����������������

http://www.udl.es/centres

Facultat de Ciències de l’Educació
Degà/ana: Dr. Fidel Molina Luque (fins al 9 de març de 2004), Dra.
M. Àngels Balsells Bailón (des del 10 de març de 2004)
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
• “V Jornades Maria Rúbies de Recerca i Innovació Educativa”,
els dies 28 i 29 de novembre de 2003.
Conferències
•

“La creació literària”, conferència de la professora Maria Pons
Vidal, el dia de la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril de 2003.

• Premis del dia de Sant Jordi, xerrada de Pep Coll Martí, sobre
les característiques que ha de tenir un bon escriptor, presentat
per la Dra. M. Pau Cornadó, el 23 d’abril de 2004.
• En l’acte de lliurament de les orles la Sra. M. Rosa Buxarrais
Estrada va parlar sobre “Quins valors per a quina societat?”, el
20 de maig de 2003 i el Sr. Arcadi Oliveres va parlar “d’Educació
i compromís social”, el 27 de maig de 2004.
• Cicle de conferències “La veu dels mestres. Les llengües estrangeres a l’escola”, finançat per la Direcció General d’Universitats,
Investigació i Societat de la Informació, Generalitat de Catalunya,
impartida per la Dra. Anna Gené Duch. Febrer-abril de 2003.
• Cicle de conferències “Maltractar i tenir cura: una visió des de
la pròpia responsabilitat”. Març-abril de 2003.
Publicacions
• “Baquetas. Percusión en la escuela”. M. Alba Herrera Llop.
Il·lustracions a càrrec de Marisé Astudillo Pombo.
• Autor i intèrpret del CD: “Blanc” 2004 piano chamber. Música
original per a piano, cordes, percussions i contrabaix. Antoni
Tolmos Tena.
• Intèrpret del CD: Enllà passa l’amor, enllà però no tant. Rosa
Tamarit Sumalla. Poemes de Màrius Torres
• “Una experiència didàctica interdisciplinar des de les didàctiques específiques: proposta per a la introducció de les TIC en
la formació inicial de mestres”. Montserrat Casanovas Català,
M. Carme Jové Deltell i Antoni Tolmos Tena.

Facultat de Dret i Economia
Degana: Dra. Agnès Pardell Veà
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

Activitats:
• I Convocatòria de la Facultat de Dret i Economia d’ajuts per a
professors doctorands i professors doctors a temps complet i
pendents d’estabilització. 2 d’octubre de 2003.
• Participació en l’acte d’obertura del curs de Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat Empresarial, organitzat pel Departament
d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos
Naturals de la Universitat de Lleida i la Direcció del Postgrau en
Comptabilitat i Fiscalitat. La lliçó inaugural va estar impartida
pel catedràtic i director del Departament de Comptabilitat i
Finances de la Universitat de Saragossa, José Antonio Laínez
sobre el tema “La Reforma Comptable”. 7 d’octubre de 2003.
• Participació en l’acte d’obertura del curs de Postgrau en Gestió
Financera d’Empreses Agroalimentàries. La lliçó inaugural del
curs va estar impartida per la Secretaria General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
sobre el tema: La industria agroalimentaria en Cataluña. 14
d’octubre de 2003.
• Presentació del llibre Regional Private Laws and Codification
in Europe, editat pels professors Hector MacQueen, Antoni
Vaquer i Santiago Espiau i publicat per Cambridge University
Press. Van participar l’Excm i Mgfc. Sr. Joan Viñas Salas, rector
de la UdL, Hble. Sra. Núria de Gispert Català, consellera del Departament de Justícia i Interior, Il·lma. Sra. Agnès Pardell Veà,
degana de la Facultat de Dret i Economia de la UdL, i el Prof. Dr.
Antoni Vaquer Aloy, director del Departament de Dret Privat de
la UdL. 22 d’octubre de 2003.
• Acte en Defensa del Dret Civil Català. Hi van participar: la
Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida, la
Comissió de Juristes en Defensa del Dret Civil Català, l’Il·ltre.
Col·legi d’Advocats de Lleida, Il·ltre. Col·legi Provincial de Procuradors de Lleida, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de
Lleida, l’Ateneu Popular de Ponent, l’Òmnium Cultural a Lleida
i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 22 d’octubre de 2003.
• Jornada sobre Tutoria Universitària: La Formació del Professorat Tutor. Formació del professorat tutor de la Facultat de Dret
i Economia de la Universitat de Lleida. Organitzat per l’ICE. 23
d’octubre de 2003.
Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2003/2004
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• Jornada dels Economistes 2003. Taller de treball Economia i
Cultura. Coordinador Sr. Pere Enciso, professor de la Facultat
de Dret i Economia. 30 d’octubre de 2003.
• Jornades sobre “La Reforma Comptable”. Organitzat per l’Àrea
d’Economia Financera i Comptabilitat del Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la UdL. 24 i 25 de novembre de 2003.
• XVI Jornades Jurídiques “La Reforma de la Llei General Tributària”. Organitzades pel Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret i Economia, sota la direcció de Xavier Cors Meyà. 3
i 4 de desembre de 2003.
• Jornada sobre “La Borsa: funcionament i productes financers”.
Organitza el Departament d’Economia Aplicada de la Facultat
de Dret i Economia. 11 i 12 de desembre de 2003.
• Conferència sobre “Constitució i Jurisprudència Constitucional”
a càrrec de l’Excel·lentíssima Sra. M. Emilia Casas Baamonde,
magistrada del Tribunal Constitucional, amb motiu del XXVè
aniversari de la Constitució Espanyola. 9 de gener de 2004.
• Jornades sobre la Reforma Penal. Organitza l’Àrea de Dret Penal del Departament de Dret Públic de la UdL, la Fundació de la
Universitat de Lleida i Servei Jurídic Permanent SL. 26 i 27 de
febrer de 2004.
• Curs d’Oratòria. Organitzat per la Facultat de Dret i Economia i
el Departament de Dret Privat. 1 al 31 de març de 2004.
• XV Jornades Universitat Empresa. Creixement i Estabilitat
Macroeconomica: El paper de la Política Econòmica. 9 i 10 de
març de 2004.
• Taula rodona sobre Nacionalisme i Autonomia: el Futur de
l’Estat Autonòmic, amb motiu de la investidura com a doctor
honoris causa del professor Jordi Solé Tura. 17 de març de
2004.
• Jornada a la Facultat de Dret i Economia: La Convergència
Europea. Organitzat per l’ICE. 22 de març de 2004.
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• Taller sobre Sortides Professionals en la Branca del Dret. 29 de
març de 2004.
• III Congrés Internacional “La Tercera Part dels Principis de Dret
Contractual Europeu”. Organitza Departament de Dret Privat. 7
i 8 de maig de 2004.
• Conferència sobre “El futur de la UE davant la Constitució Europea” a càrrec del Dr. Josep Borrell Fontelles, catedràtic d’Anàlisi
Econòmica de la Universitat Complutense de Madrid, president
de la Comissió Mixta Congrés-Senat per a la Unió Europea i
representat del Parlament Espanyol a la Convenció Europea,
amb motiu de la presentació dels llibres publicats pel Dr. Antoni
Blanc Altemir, professor titular de Dret Internacional Públic i
Relacions Internacionals de la UdL i president de l’Associació
per a les Nacions Unides a Lleida: - Conflictos territoriales,
interétnicos y nacionales en los Estados surgidos de la antigua
Unión Soviética. (Ed. Tirant Lo Blanch, 2004) i - La herencia
soviética. La Comunidad de Estados Independientes y los problemas sucesorios. (Ed. Tecnos, 2004). 17 de maig de 2004.
• Acte de lliurament d’orles. XXXII Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Dret. XV Promoció d’alumnes de la Diplomatura en
Ciències Empresarials. VIII Promoció d’alumnes de la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. 20 de maig de 2004.
• XV Congrés Nacional de Dret del Treball i de la Seguretat Social.
Organitzat per la Asociación Española de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social i per l Àrea de Dret del Treball, del Departament de Dret Públic de la Universitat de Lleida. Inauguració
del Congrés a càrrec del Honorable Sr. Josep M. Rañé Blasco,
conseller de Treball i Indústria. 28 i 29 de maig de 2004.
• Jornada sobre la Tutoria Universitària. 17 de juny de 2004.
• Presentació de la Llicenciatura de Ciències del Treball. Juny de
2004.
• II Convocatòria de la Facultat de Dret i Economia d’ajuts per a
professors doctorands i professors doctors a temps complet i
pendents d’estabilització. Juny de 2004.

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

• Jornada d’Homenatge a Joan Vilagrasa: “Joan Vilagrasa, en
memòria: els reptes de la geografia i dels estudis urbans”. 16
de juny de 2004.
• “L’arquitectura dels somnis”, a càrrec d’Alicia Guerrero, Llicenciada en Història de l’Art, comissària, juntament amb Fredy
Massad, de l’exposició “a+a: arquitecturanimació”, i coeditora
del respectiu catàleg. 21 d’abril de 2004.

• Mercat del Llibre i la Creació, promogut per la Dra. Salomé Ribes.

• “La música visible”, a càrrec de Josep Lluís i Falcó, professor de
Teoria i Història del Cinema i Altres Mitjans Àudiovisuals del
Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona.
2 de juny de 2004.

• III Mostra de Cinema de l’Àfrica Negra, organitzat per la Sra.
Anna Agustí, el Sr. Oriol Bosch, el Sr. Antonio Romero.

• Jornada de Portes Obertes de la Facultat de Lletres, 12 de març
de 2004.

• La dimensió acadèmica, professional i pública de la comunicació audiovisual, presentada pels professors Jaume Cabré,
Miquel Pueyo i Iolanda Tortajada.

• V Jornada “I després, què? Noves sortides professionals a les
titulacions de Lletres”. Ponents: Quim Bonastra (geògraf i investigador); Eva Esteve (llibretera); Miquel Àngel Pulido (becari
d’investigació); Anselm Ros (artista plàstic i gestor cultural);
Ramon Rubinat (professor en universitats estrangeres); Anna
Sáez (periodista) i Enric Tartera (arqueòleg).
Moderadora: Glòria Vázquez, vicedegana de la Facultat de
Lletres, 21 d’abril de 2004.

Activitats:

• Homenatge a Pablo Neruda, promogut pel Dr. Paco Tovar.
• Homenatge a l’escriptora en el centenari del seu naixement
Marguerite Yourcenar, entre la història i la ficció. 1 al 15 de
desembre de 2003.
• El pensament lingüístic hispanoamericà: política i ideologia.
Seminari i conferència a càrrec de: Aurora M. Camacho Barreiro, Ofelia María García Cortiñas. Març - Maig de 2003.
• Seminari “Ireland Remembered, Revisited, Reinvented” a
càrrec de Noelle Saddlier, Maria O’Neill, Nela Bureu, Carme
Zamorano, Koen Sneyers, Billy Gray i Núria Casado. Dates: del
19 de febrer al 12 de març de 2004. Organitzen les professores:
Maria O’Neill i Carme Zamorano.
• 7th. International Conference of the Association for Language
Awareness (ALA2004), del 19 al 21 de juliol de 2004. Coordina:
Dr. Josep M. Cots.
• Trobada amb els instituts d’ensenyament secundari per exposar la llicenciatura de Geografia. 22 d’octubre de 2003.

• Acte de lliurament de les orles acadèmiques. Padrina de l’acte:
l’Excma. Sra. Carmen Alborch Bataller. 14 de maig de 2004

Facultat de Medicina
Degà: Dr. Àngel Rodríguez Pozo
C/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 18
Fax 973 70 24 25
deganatm@fmedicina.udl.es
Activitats:
• La Facultat de Medicina ha estat guardonada amb la Distinció
Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, com a
reconeixement al projecte innovador recollit al Pla Estratègic
de la Facultat.
Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2003/2004
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• L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2003/2004 es va celebrar el 25 de setembre de 2003 a l’Aula Magna de la Facultat
de Medicina.
La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol “Noves
perspectives de l’Educació Mèdica de cara a l’Espai Europeu
d’Educació Superior”, va anar a càrrec del Dr. Àlvar Net Castel,
catedràtic de Medicina Intensiva i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.
En el mateix acte es va lliurar la Beca Rosa Mª del Olvido Fernández Riba.

• Dins el Programa Sòcrates-Erasmus s’han establert nous
convenis amb la Facultat de Medicina de la Charles University
de Praga (República Txeca) i amb la Facultat de Medicina de
Coimbra (Portugal).

• Examen MIR: a la convocatòria del 2003 es van presentar 86
alumnes llicenciats a la Facultat de Medicina de Lleida dels
quals varen aprovar 70, i 63 alumnes llicenciats en l’última
promoció, dels quals van aprovar 54. El total de places ofertes
era de 5.670, i s’hi van presentar 8.565 alumnes.
Entre els 1.000 primers llocs van aprovar 4 alumnes llicenciats
per la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida ( núm.:
29, 124, 550 i 956).

• Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, s’han incorporat a la
Facultat de Medicina 9 estudiants: 1 de Turku (Finlàndia), 8 de
Polònia (2 de Gdansk, 4 de Wroclaw i 2 de Varsòvia). Així mateix,
12 estudiants de la nostra Facultat han anat a Turku (Finlàndia),
Milà, Perugia i Trieste (Itàlia), i Wroclaw, i Varsòvia (Polònia).

• L’acte de lliurament d’orles de la Facultat de Medicina va
tenir lloc el 27 de maig de 2004 a l’Auditori Municipal Enric
Granados de Lleida. El padrí va ser el Dr. Jordi Sans Sabrafen,
president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que
va impartir la conferència “Llengua, Cultura i Universitat”.
• El premi extraordinari de llicenciatura del curs 2002/2003, ha
esta concedit al Sr. Xavier González Farré.
• Conferència “Metges de ficció” que va impartir l’escriptor
Ignasi Riera al voltant de la seva obra literària Los otros Médicos. 4 de febrer de 2004.
• III Setmana Cultural de Ciències de la Salut, organitzada pel
Consell de l’Estudiantat. 29 de març de 2004.
Programa de mobilitat d’estudiantat
Dins 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
nacionals com internacionals.
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• La Facultat ha rebut la visita del professor Dariusz Szukiewicz
de la Universitat de Varsòvia (Polònia) i el degà de la Facultat
de Medicina Srbinje/Foca de la Universitat Sèrbia de Sarajevo.
D’altra banda, s’han realitzat visites a la Facultat de Medicina
de Turku (Finlàndia) i les de Trieste i Milà (Itàlia).

La Planificació Estratègica de la Facultat de Medicina, estableix
com a eix estratègic central la innovació docent, entesa com a
eina per aconseguir un ensenyament de la medicina moderna i de
qualitat, que doni resposta a les necessitats per a la integració a
l’espai europeu d’educació superior derivades del procés de Bolonya i a les exigències que la nostra societat demanda als nostres
llicenciats de medicina. La Facultat va començar a treballar en
aquest tema i fruit d’això és el Catàleg de Competències Professionals, que ja ha estat completat i es troba disponible al centre. La
Facultat de Medicina de Lleida és la segona Facultat de tot l’Estat
que disposa d’aquest catàleg.
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida
La constitució d’un Institut de Recerca Biomèdica de Lleida que canalitzi i estructuri la recerca biomèdica de la nostra àrea és un objectiu
conjunt de la Universitat de Lleida i de l’Institut Català de la Salut.
La Facultat de Medicina, mitjançant un delegat del Deganat i diversos professors del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques,
formant part de les Comissions Institucional i Cientìficotècnica
conjuntament amb els delegats de l’ICS, han contribuït a l’elaboració dels estatuts (patronat, equip de direcció, comissions, etc.).
L’acord està pràcticament enllestit i pendent de signatura.

Nou edifici de la Facultat de Medicina
La construcció d’un nou edifici per a la Facultat de Medicina en
terrenys cedits per l’ICS, adjacents a l’edifici de l’actual Unitat
Docent ha estat una de les prioritats. La distribució dels espais
(part per docència i part per recerca) va ser consensuada entre el
deganat i els departaments. Durant aquest any s’ha treballat en la
realització del projecte bàsic i executiu i ja ha estat adjudicat. Es
preveu que les obres començaran al setembre de 2004 i estaran
acabades al setembre de 2006.

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

• Biotecnologia del Vino: La Enologia del Siglo XXI. Desembre de
2003.
• Novetats Internacionals en la Gestió dels Boscos Privats. Desembre de 2003.
• Conferències de Ramaderia Sostenible y Ramaderia Ecològica.
Gener de 2004.
• Taula Rodona sobre Perspectives de les Titulacions Alimentàries en el Marc de la Declaració de Bolonya. I Taula Rodona sobre
l’Empresa Forestal Privada i l’Empresa Forestal Pública: Dues
Eines per a la Gestió. Gener de 2004.
• Conferència: Sistemes de Contenció de Terres i Tractament de
Taluds. Gener de 2004.
• Conferència: Impacte de les Infraestructures Viàries sobre la
Fauna. Febrer de 2004.
• Conferència: Ecología y Ocupación del Espacio en Poblaciones
de Anfibios. Març de 2004.

• Jornada sobre Filosofia en Incendios Forestales. Octubre 2003.

• Conferència: Tecnologia Poscosecha para la Conservación de la
Uva de Mesa. Març de 2004.

• Jornada sobre la Guarderia Forestal. Octubre 2003.

• Curs de lliure elecció “Mediterranean Agriculture”. Abril de 2004.

• Jornada sobre l’Espai Comú Europeu de Titulacions. Octubre
2003.

• Jornada d’Orientació per a la Inserció Laboral. Abril de 2004.

• Convocatòries ajuts ETSEA (contemplades al document de Planificació Estratègica): viatges de pràctiques, infraestructures
docents i innovació docent.
• Estudi sobre Avaluació de la Inserció Laboral dels Titulats a
l’ETSEA.
• Futur del Regadiu davant la Nova Política Agrària i Ambiental.
Novembre de 2003.
• Marc Legal de la Producció Ramadera Intensiva. Novembre de
2003.

• Xerrades “Comparing USA-EU seed market” i “Bimbo and its
management model”. 27 de maig de 2004.
• Curs d’especialització “Tècniques de Dibuix i Disseny en 3D
amb Autocad 2002”. Maig de 2004.
• Curs d’especialització “Tècniques de Dibuix i Disseny en 2D
amb Autocad 2002”. Maig de 2004.
• Curs d’especialització “Creació i Construcció de Models Digitals del Terreny (Mdt) “. Maig de 2004.
• Conferència: La Nueva Ley de Montes. Maig de 2004.
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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:
Col·laboracions
• El 23 d’octubre va tenir lloc una nova campanya del Centre de
Transfusió i Banc de Teixits CTBT per captar donants de sang.
La campanya “Dóna’n una mica” va atendre 69 persones que
van donar sang.
• Organitzat per l’Associació d’Alumnes d’Infermeria de la
Rioja s’ha fet el XI Consejo Estatal de Alumnos de Enfermería.
Logroño, 13, 14, 15 i 16 de novembre de 2003.
• Organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UdL el
15 d’abril de 2004 es va dur a terme la Jornada: la Convergencia Europea, amb l’objectiu de prendre consciència dels canvis
que suposen pel professorat i pels directius el camí vers la convergència europea. La Sra. Concha German ha estat la ponent
de la Jornada.
• Activitats. Durant tot el curs organitzades per Formació Continuada de l’Hospital Santa Maria de Lleida i 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.
• Juntament amb l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament
de Sanitat de la Generalitat de Catalunya es va col·laborar en
la realització de l’acte de presentació de la publicació “El tutor
d’infermeria: perfil, funcions i competències”. Barcelona, 6 de
novembre de 2003.
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Participacions
• Organitzat per Creu Roja de Lleida al novembre de 2003 s’ha
participat en tres jornades sobre l’addicció.
• Jornada de portes obertes a la UdL. 12 de març 2004.
• Els estudiants han participat en el XII Congreso Estatal de
Alumnos de Enfermeria. Lema: Ley de Ordenacions de Profesiones Sanitarias y Convergencia Europea. Leon, 22 al 25
d’abril de 2004.
• El dies 7 i 20 de maig s’ha dut a terme les proves de l’activitat
“Avaluació de la Competència clínica d’Infermeria”, organitzada per l’EUI i per l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament
de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
Xerrades i conferències
• Seminari “Experiència en l’aprenentatge basat en problemes.
Ha estat impartit per: Rosa M. Torrens, directora de l’EUI Vall
d’Hebron i Rafaela Blanco, coordinadora de metodologia docent que varen parlar sobre les modificacions que han introduït en la Diplomatura en Infermeria. 7 d’octubre de 2003.
• Amb l’Institut de Salut Carlos III s’han dut a terme els cursos
d’especialització Promoció de la salut en la població immigrant
i Metodologia de la Investigació bàsic.15 al 18 de desembre de
2003.
• El 15 de desembre de 2003 la Sra. M. Teresa Moreno Casbas,
responsable de la Unitat de Coordinació i Desenvolupament
de la Recerca en Infermeria (INVESTEN). Subdirecció General
d’Investigació Sanitària. Institut de Salut Carlos III va impartir
la conferència “La Investigació en Ciències de la Salut a través
del Fons d’Investigació Sanitària”.
• Jornada Normalització de la pràctica infermera. 8 de març de
2004.
• Organitzat per l’EUI el 27 de maig. es va dur a terme la jornada:
Estratègies i expectatives de recerca en l’àmbit de la infermeria. Aquesta jornada ha estat reconeguda d’interès sanitari per

l’Institut d’Estudis de la Salut del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
• Xerrada sobre: La situació actual del títol propi: Ciències Sanitàries. Infermeria. a càrrec del Sr. Joaquin Moncho Vasallo,
secretari acadèmic de l’Escola Universitària d’Infermeria de la
Universitat d’Alacant. 27 de maig de 2004.
• Lliurament dels premis del II concurs de fotografia: Infermeria
i gent gran. Conferenciant: Sr. Romà Sol. 27 maig de 2004.
• Conferència debat “Experiencia de la Innovación Curricular en
la Formación de los Profesionales de la Salud, desde la Metodologia del Aprendizaje basado en los Problemas”. Aquesta ha
estat impartida per la doctora Monica E. Illesca, directora de la
carrera d’Infermeria de la Universitat de la Frontera de Chile,
la doctora Nancy Navarro, directora de l’Oficina d’Educació en
Ciències de la Salut de la Universitat de la Frontera de Chile. 10
de juny de 2004.
• Jornada: Perspectives acadèmiques i laborals per als professionals d’infermeria. Aquesta jornada s’organitza per orientar a
l’alumnat de tercer curs. 28 de juny de 2004.
Socrates
Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat 3 alumnes: 2 de la University Degli Studi di Trieste, (Italy) i 1 de SF Vaasaç
Swedish Poytdmic.
Convenis
Durant aquest curs s’han signat convenis de col·laboració per
dur a terme les pràctiques clíniques hospitalàries de l’estudiantat
amb l’Hospital de Barbastre (Osca), la Clínica de Ponent (L’Aliança)
i l’Empresa Pública de Serveis Sanitaris de Referència –Centre de
Transfusió i Banc de Teixits.
La UdL ha signat el conveni marc de cooperació en matèria de formació i assistència tècnica per a activitats d’investigació educativa
amb el Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Sanitat i Consum.
28 d’octubre de 2003.

Conveni de col·laboració entre el Institut de Salut Carlos III, l’Institut d’Estudis de la Salut i la UdL, per dur a terme el curs d’Infermeria del treball (6 novembre 2003).
També la UdL ha signat conveni entre l’Institut d’Estudis de la Salut,
la Fundació 700 aniversari de la UdL, la Societat Catalana de Segureetat i Medicina del Treball i l’Associació Catalana d’Infermeria del
Treball i Prevenció de Riscos Laborals, per al desenvolupament del
projecte formatiu anomenat “Curs d’Infermeria del Treball”.
Altres activitats
• Visita de 2 professors de la Universitat de Las Palmas (Canàries). 28 abril 2004.
• 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 sudamericanes.

Escola Universitària Politècnica
Director: Dr. Carles Capdevila Marqués (fins al 9 de març de 2004)
Dr. Javier Chavarriga Soriano (des del 10 de març de 2004)
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 00
Fax 34 973 70 27 02
chava@eup.UdL.es
Activitats:
• L’Escola Universitària Politècnica va col·laborar amb l’organització de la primera edició del MERCATEC Lleida (Mercat d’Experiències de Tecnologia a Secundària) que va tenir lloc a l’edifici
de l’Escola els dies 24 i 25 de març. Aquesta iniciativa, impulsada pel grup de treball en l’àrea de Tecnologia de l’ICE, pretenia
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engrescar a l’estudiantat de secundària en la realització de
projectes tecnològics i promoure l’intercanvi d’experiències.
Conferència: “El futur de la tecnologia i les seves implicacions
en la societat” a càrrec del professor Xavier Carrera (UdL).
Acte d’inauguració i presentació dels treballs per part dels
estudiants de secundària. Taller d’Oleohidraúlica i Pneumàtica,
organitzat pels professors Joan Monyarch i Miquel Nogués.
Presentació dels estudis oferts a l’EUP per part de la direcció
de l’Escola. Taller sobre Usos de l’Energia Solar, organitzat per
la professora Lluïsa Cabeza.
• El dia 27 d’abril, va tenir lloc la primera Jornada UniversitatEmpresa en l’àmbit de l’Enginyeria Informàtica.
Els objectius d’aquesta Jornada van ser:
-

Que els alumnes d’Informàtica de l’EUP coneguessin el
teixit tecnològic de la ciutat i el seu entorn.

-

Que les empreses coneguessin els potencials dels estudis
d’informàtica i dels seus alumnes.

-

Interrelacionar l’Escola Universitària Politècnica, els alumnes i els professors amb les empreses del sector a Lleida i
amb les institucions.
A més, a la planta baixa de l’EUP les empreses van instal·lar
estands on l’estudiantat podia trobar informació sobre les
seves ofertes laborals.

• Entre els mesos d’abril i maig van tenir lloc les VI Xerrades
Tècniques organitzades per l’Escola Universitària Politècnica i
el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida:
-
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“La gestió de la prevenció de riscos laborals a les PIME”. Sr.
Ramon Drudis Mauri. 27 d’abril de 2004.

-

“Les funcions dels col·legis professionals. El CETILL”. Sr.
Estanislao Trepat Ribé. 29 d’abril de 2004.

-

“El nou reglament electrotècnic de baixa tensió”. Sr. Antoni
Castellví Margo. 4 de maig de 2004.

-

“Bases de dades documentals i de legislació”. Sr. Josep Simona Pujadó. 6 de maig de 2004.

Òrgans de govern

• El dia 4 de maig de 2004 es va signar l’acord marc de collaboració entre la UdL, Alcatel i Telefònica, per establir punts
de col·laboració a l’àmbit de la formació i la cooperació tecnològica. La primera acció dins d’aquest acord ha estat la dotació
per part d’Alcatel, Telefònica i l’EUP d’una aula docent de comunicacions, i que també va ser inaugurada el mateix dia.

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS
http://www.udl.es/dept
Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos
Naturals
Director: Dr. Francisco Juárez Rubio (fins al 9 de març de 2004), Dr.
José Luis Gallizo Larraz (des del 10 de març de 2004)
Secretària: Sra. Yolanda Montegut Salla
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 33 43
secretaria@aegern.udl.es
Anglès i Lingüística
Director: Sr. Enric Llurda Giménez
Secretària: Dra. Isabel Santaulària Capdevila
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 41
secretaria@dal.udl.es
Ciències Mèdiques Bàsiques
Director: Dr. Enric Herrero Perpiñán (fins al 9 de març de 2004), Dr.
Albert Sorribas Tello (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Dr. Albert Sorribas Tello (fins al 9 de març de 2004), Dr.
Reinald Pamplona Gras (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida

Tel. 34 973 70 24 03
Fax 34 973 70 24 26
secretaria@cmb.udl.es
Cirurgia
Director: Dr. Luis Pérez Ruiz
Secretària: Sra. Carmen Jurjo Campos
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 36
Fax 34 973 70 24 26
secretaria@cirurgia.udl.es
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
secretaria@didesp@udl.es
Dret Privat
Director: Dr. Antoni Vaquer Aloy
Secretària: Dra. Neus Cortada Cortijo
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 37
Fax 34 973 70 32 45
secretaria@dpriv.udl.es
Dret Públic
Director: Dr. Juan Pemán Gavín (fins al 9 de març de 2004), Dr.
Josep M. Tamarit Sumalla (des del 10 de març de 2004)
Secretària: Dr. Jaume Ribalta Haro
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
secretaria@dpub.udl.es

Economia Aplicada
Director: Dr. Joan Baró Llinàs
Secretària: Dr. Antoni Morell Blanch
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
secretaria@econap.udl.es
Enginyeria Agroforestal
Director: Dr. Manel Ribes Dasi (fins al 9 de març de 2004), Dr. Miquel Llorca Marqués (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Sr. Josep M. Jové Vilalta (fins al 10 de març de 2004), Sr.
Álvaro Fernández Serrano (des del 10 de març de 2004)
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 i Comunicació
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
secretaria@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
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Geografia i Sociologia

Infermeria

Director: Dr. Jordi Garreta Buchaca (fins al 9 de març de 2004), Dr.
Joan Ganau Casas (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Dr. Joan Ganau Casas (fins al 9 de març de 2004), Dr.
Jordi Domingo Coll (des del 10 de març de 2004)
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 20 98
secretaria@geosoc.udl.es

Directora: Sra. Pilar Allende Monclús (fins al 9 de març de 2004),
Sr. Ramon Colell Brunet (des del 10 de març de 2004)
Secretària: Sra. M. José San Martin Bardají (fins al 9 de març de
2004), Sra. M. José Colom Gràcia (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46
Fax 34 973 70 24 48
secretaria@infermeria.udl.es

Història

Informàtica i Enginyeria Industrial

Director: Dr. Enric Vicedo Rius
Secretari: Sr. Joan B. López Melción
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
secretaria@historia.udl.es

Director: Dra. Teresa Alsinet Bernadó (fins al 9 de març de 2004),
Dr. Francesc Solsona Tehas (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Sr. Josep Illa Alibés (fins al 9 de març de 2004), Dr. Jorge
Palacín Roca (des del 10 de març de 2004)
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax. 34 973 70 27 02
secretaria@diei.udl.es

Història de l’Art i Història Social
Director: Dr. Roberto Fernández Díaz
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
secretaria@hahs.udl.es
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
Director/a: Dr. Jordi Recasens Guinjoan (fins al 9 de març de 2004),
Dra. Ana M. Pelacho Aja (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Sr. Josep Dalmases Mestre (fins al 9 de març de 2004),
Dr. Josep A. Conesa Mor (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 23 82 64
secretaria@hbj.udl.es
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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/ari: Dra. Ángela D. Bosch Serra (fins al 9 de març de
2004), Dr. Jordi Roca Rafos (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 23 26 13
secretaria@macs.udl.es

Medicina

Química

Director: Dr. Josep M. Reñé Espinet
Secretari/ària: Sr. Juan Buenestado García (fins al 9 de març de
2004), Dra. Carme Piñol Felis (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 33
Fax 34 973 23 22 05
secretaria@medicina.udl.es

Director: Dr. José Juan Galcerán Nogués (fins al 9 de març de
2004), Dr. Jaume Puy Llorens (des del 10 de març de 2004)
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

Pedagogia i Psicologia

Tecnologia d’Aliments

Director: Dr. Jaume Sanuy Burgués (fins al 9 de març de 2004), Dr.
Xavier Carrera Farran (des del 10 de març de 2004)
Secretari/ària: Sr. Jordi Coiduras Rodríguez (fins al 9 de març de
2004), Dra. Concepció Vendrell Serés (des del 10 de març de 2004)
Partida de la Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 23 12
Fax 34 973 70 23 05
secretaria@pip.udl.es

Directora: Dra. M. José Motilva Casado (fins al 9 de març de 2004),
Dra. Olga Martín Belloso (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Dr. Antonio J. Ramos Girona (fins al 9 de març de 2004),
Dra. Núria Sala Martí (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
secretaria@tecal.udl.es

Producció Animal
Director: Dr. Eduardo Angulo Asensio
Secretari: Dr. Daniel Babot Gaspa (fins al 9 de març de 2004), Sr.
Frederic Casals Martí (des del 10 de març de 2004)
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 (fins al 9 de març de 2004),
Dr. Xavier Pons Domènech (des del 10 de març de 2004)
Secretari: Dr. Carlos Colinas González (fins al 9 de març de 2004),
Dr. Jordi Voltas Velasco (des del 10 de març de 2004)
Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
secretaria@pvcf.udl.es

INSTITUTS I ENS CONSORCIATS
AMB PARTICIPACIÓ DE LA UdL
Institut de Ciències de l’Educació
Directora: Dra. Isabel del Arco Bravo
Av. Jaume II, 71
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 82 / 70 33 83
Fax 34 973 70 33 77
ice@ice.udl.es
http://www.udl.es/centres/ice
Introducció
Durant aquest primer any del nou equip de govern de l’ICE s’ha
treballat en aquestes línies prioritàries:
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-

Treballar cap a una consolidació de l’ICE com un Institut propi
de la UdL, amb una projecció clara vers la formació, des de
totes les seves dimensions, i la recerca en la formació.

-

Crear la Unitat d’Atenció Socioeducativa amb la finalitat de treballar els aspectes formatius dintre de l’àmbit de l’Educació no
formal, fent especial incidència durant aquest curs en el disseny,
implementació i difusió de programes de formació per la Gent
Gran dintre del marc de les Aules d’Extensió Universitària.

-

Impulsar i donar suport als processos d’innovació docent a la
nostra universitat.

-

Crear un Pla de Formació del Personal Acadèmic de qualitat
per a la nostra universitat, coherent amb les necessitats i demandes manifestes, tot avaluant l’impacte de la formació en
els processos d’ensenyament-aprenentage.

-

Activar i donar suport a tot el procés de convergència europea
de l’ensenyament superior, tot generant espais de reflexió i
treball.

-

Consolidar la Unitat de Docència Virtual, amb personal propi
de la UdL, i com una unitat que dóna suport pedagògic i tècnic
als processos de virtualització de les assignatures a la nostra
universitat. Durant aquest curs també s’han donat els passos
per tal de crear una aula de recursos i un observatori que analitzarà la incorporació de les TICs a la docència.

-

Reforçar els ponts entre la secundària i la universitat mitjançant actuacions coordinades.

I en definitiva:
-

Potenciar la imatge de l’ICE i la seva presència institucional
dintre i fora de la nostra universitat.

Unitat d’Ensenyament no Universitari
La seva tasca consisteix principalment en coordinar la formació
permanent del professorat d’Educació Infantil, Educació Primària
i Educació Secundària (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de FP),
així com impartir la formació inicial del professorat de secundària
28
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i establir línies de col·laboració entre l’ensenyament no universitari
i l’universitari: vies de recerca, coordinació i innovació.
Des d’aquesta unitat es dóna servei a més de de 2000 professors
de l’àmbit no universitari desenvolupant 203 activitats en aquest
darrer curs acadèmic.
S’han format 235 alumnes en el Curs d’Aptitud Pedagògica.
S’ha realitzat la Trobada Pedagògica: Tota una vida per aprendre,
on hi hagut 25 comunicacions de professorat de tots els nivells,
del material desenvolupat durant els últims anys en les activitats
organitzades per la nostra unitat. A més de les comunicacions,
també vam fer una exposició dels materials elaborats pels grups
de treball.
Altres activitats que s’han realitzat des de la unitat són:
-

Organització del 1r Mercatec Lleida en col·laboració amb l’Escola Universitària Politècnica.

-

Organització del 2n Congrés de Multiculturalitat i Ciutadania a
la Seu d’Urgell en col·laboració amb el Departament d’Educació i els altres ICEs de les Universitats públiques catalanes.

Unitat de Formació del Professorat Universitari: Formació,
Innovació i Recerca
Durant el curs acadèmic 2003/04 s’ha iniciat un pla de formació amb una proposta estructurada i compacta que contribueix
a la millora de la qualitat de la docència universitària. El pla de
formació proposat a l’inici de curs acadèmic s’ha complementat
amb d’altres accions sorgides per iniciativa pròpia de l’ICE, i per
demandes específiques de formació dels diferents centres i departaments de la UdL.
Així mateix s’ha impulsat un programa de suport al procés de
convergència europea en educació superior, amb la realització de
jornades específiques a cada un dels centres.
El nombre total d’activitats formatives d’aquest pla ha estat de 31.

Per fer patent el compromís de l’ICE envers l’àmbit de la innovació
i la recerca, s’ha fet el seguiment de la primera convocatòria dels
projectes d’innovació docent i el 31 de maig de 2004, dins de la
nova etapa, es va realitzar una Jornada d’Innovació Docent juntament amb el Vicerectorat de Docència i Estudiantat.
Unitat d’Orientació Universitària
Durant el curs 2003/2004 s’ha continuat treballant a partir del
seminari permanent de tutoria universitària amb la representació
de totes les facultats i escoles de la UdL:
-

S’ha dut a terme la I Jornada sobre Tutoria Universitària per a
la formació dels professors-tutors.

-

S’ha elaborat el Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la UdL amb els
materials teòrics per dur-lo a la pràctica.

-

S’ha procedit a l’avaluació del PAT de la Facultat de Dret i Economia i a la formació i preparació per a la implantació del PAT
a la Facultat de Ciències de l’Educació i a l’Escola Universitària
d’Infermeria.

-

II Jornada sobre Tutoria Universitària per la formació en tècniques d’estudi dels professors tutors. 16 i 17 de juny de 2004.

Unitat d’Atenció Socioeducativa
Aquesta Unitat ha estat creada el curs 2003/2004 per tal d’atendre
les necessitats d’àrees d’educació social fins ara no contemplades
de forma plena en les anteriors competències de l’ICE.
Les tasques realitzades durant aquest curs s’han dirigit bàsicament a la formació de la gent gran. Així, s’ha creat una estructura
d’implementació i seguiment de l’extensió universitària pel sector
de població de més de 50 anys, en la qual s’han portat a terme, per
una banda, accions de consolidació i millora de l’Aula d’Extensió
Universitària per a la Gent Gran del Segrià (existent ja a la UdL des
de fa molts anys), mentre que, per una altra banda, s’han creat noves aules a les comarques de l’Urgell (Tàrrega), la Segarra (Cervera)
i la Noguera (Balaguer).
Aquestes tres aules s’han desenvolupat durant aquest curs amb
molt èxit tant pel que fa al públic assistent com pel que fa als con-

tinguts i als ensenyaments. A més i per tal d’establir un nou programa de formació per a gent gran amb aspiracions i orientacions
més específiques, s’han establert les bases d’un estudi referent a la
possibilitat d’implantació d’un títol “sènior” (no professionalitzador). Amb aquesta finalitat s’han realitzat contactes amb institucions diverses així com amb d’altres universitats de Catalunya i de
l’Estat, per tal d’obtenir dades objectives que ens permetin, en un
futur molt proper, dissenyar aquest pla d’estudis.
Unitat de Docència Virtual
La Unitat de Docència Virtual 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 l’oferta docent semipresencial i virtual a la UdL i en la millora
dels processos en la seva gestió, sempre amb uns criteris psicopedagògics clars que reportin una docència virtual de qualitat.
Per assolir aquests objectius, la Unitat s’ha dividit en 5 àrees:
virtualització, formació, consultori, avaluació i investigació i desenvolupament. Durant el curs 2003/2004 la Unitat s’ha consolidat
dins de l’ICE amb un increment considerable en la demanda de virtualitzar assignatures de primer i segon cicle, de doctorat, màsters
i postgraus. S’ha dissenyat l’Observatori de les TIC a la UdL i l’Aula
de recursos per a la docència virtual.
El curs acadèmic 2003/2004 s’han desenvolupat 64 assignatures.
1800 alumnes han cursat assignatures virtuals. La demanda per al
primer quadrimestre del curs 2004/2005 és ja de 61 assignatures
virtuals, per tant, es podria doblar el nombre d’alumnes matriculats.

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
juanantonio.martin@irta.es
http://www.irta.es/cat/qui/centres/05.asp
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Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

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
ruralforest@ctfc.es
http://ruralforest.ctfc.es/ca/presentacio.html

Si alguna cosa es pot destacar de l’activitat desenvolupada pel Consell de l’Estudiantat (CEUdL) durant el curs acadèmic 2003/2004 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 i en l’elaboració de nous
reglaments, com és el cas del reglament del Claustre i del Consell de
Govern, i el bon compliment de les que ja existeixen), com a nivell
cultural (xerrades, concerts, passis de video, manifestacions…) que
s’han dut a terme des del Consell o amb la nostra col.laboració
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.

Centre d’Estudis Porcins de Catalunya
President: Sr. Joan Rufat Cullerés
Carretera Vella d’Albesa, s/n
25138 Torrelameu
Tel. 34 973 19 02 67
elcep@elcep.net
http://www.elcep.net

Consorci de l’Estany d’Ivars - Vila-sana
President: Sr. Isidre Gavín i Valls
Vicepresident: Sr. Joan Reñé i Huguet
Edifici Can Niubó
Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel. 34 973 71 13 13
Fax 34 973 60 04 77
http://www.plaurgell.org/estany

Laboratori i Fertilitat de Sòls (LAF)
President: Sr. Isidre Gavín Valls
Director: Sr. Miquel Aran Mayoral
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Tel. 34 973 71 70 00
Fax 973 71 70 33
lafsols@lafsols.com
http://www.diputaciolleida.es/c/patronats
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Òrgans de govern

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 normativa 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).
Entre les accions empreses per tal de dur-les a terme, hom pot
assenyalar:
• Recolzament en les queixes dels estudiants per a aconseguir la
reobertura els caps de setmana de la Bilbioteca de l’Edifici del
Rectorat.
• Presentació d’esmenes a la redacció dels nous reglaments del
Claustre i del Consell de Govern.
• Participació en el debat del nou calendari acadèmic.

• 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.

• “Electroneuroestimulació”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.
• “Anatomia de superfície i estiraments”, organitzat pel Dr.
Xavier Peirau.

• Rebuda dels Erasmus per part dels estudiants per acostar-los a
la realitat del nostre país.

• “Massatge esportiu I”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

• Vetllar pels drets dels becaris de col·laboració.

• “Massatge esportiu II”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

• Promoció de diferents activitats culturals al llarg del curs (concerts, xerrades, festes tradicionals…).

• “Análisis cuantitativo en las pruebas de natación”, organitzat
pel Dr. Alberto García-Fogeda.

• Participació en fòrums estatals i internacionals universitaris.

• “Shorin ryu: karate tradicional”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

• Es va realitzar la edició VIII Festa Major de l’Estudiantat de la
UdL (dijous 22 d’abril), la qual es va desenvolupar íntegrament
al campus de Cappont.
• Vetllar per la qualitat lingüística de la UdL, mitjançant campanyes per tal de potenciar l’ús del català en totes les seves
titulacions.

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
aalonso@inefc.es
http://www.inefc.es/lleida
Activitats:
Cursos Lliure Elecció - 1r Quadrimestre:
• “Les qualitats motores en els castells. Aproximació a una didàctica dels castellers”, organitzat pel Dr. Antoni Costes.
• “Ju Jutsu: defensa personal estilo tradicional”, organitzat pel
Dr. Carlos Faleroni.

• “Personal trainner”, organitzat pel Dr. Alberto García-Fogeda.
• “Condició física i fitness en gimnassos”, organitzat pel Dr. Alberto García-Fogeda.
• “Manteniment d’instal·lacions esportives”, organitzat pel Dr.
Carlos Faleroni.
• “Tècniques de circ aplicades a l’educació física”, organitzat per
la Sra. Mercè Mateu.
• “Bádminton, perfeccionamiento I (bloque teórico-práctico)”,
organitzat pel Sr. Fernando de Andrés.
Cursos Lliure Elecció - 2n Quadrimestre:
• “Mediació de conflictes a l’ensenyament. El joc com intervenció didàctica”, organitzat pel Dr. Antoni Costes.
• “Entrenador base de korfball”, organitzat pel Sr. Jordi Ticó.
• “Readaptació esportiva”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.
• “La gestió esportiva: casos pràctics”, organitzat per la Sra.
Susana Monserrat.
• “Peu i Esport”, organitzat pel Sr. Francesc Biosca i pel Dr. Xavier
Peirau.
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• “Entrenament en alçada”, organitzat pel Dr. Alfonso Blanco.
• “Planificación del entrenamiento de resistencia”, organitzat pel
Dr. Alfonso Blanco.
• “Iniciació a la modalitat gimnàstica de Roda Alemana”
(Rhönrad), organitzat per la Sra. Mercè Mateu.
• “Entrenament de competicions de resistència”, organitzat pel
Dr. Alfonso Blanco.
• “Coordinació d’escoles de futbol”, organitzat pel Dr. Emili
Vicente i pel Sr. Antoni Gomà.
• “Dopatge i ajuts ergogènics”, organitzat pel Sr. Xavier Sanuy.
• “Coneixement del centre Tècnic de Formació de futbolistes de
Clairfontaine (França)”, organitzat pel Dr. Emili Vicente.
• “Bádminton, perfeccionamiento 2 (bloque práctico)”, organitzat pel Sr. Fernando de Andrés.
• “Sistemes complexos i ciència informàtica aplicada a l’esport”,
organitzat per la Sra. Natàlia Balagué.

• “Piragüisme nivell III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster i pel Sr.
Enrique Ballestero.
• “Esquí de fons III”, organitzat pel Dr. Andreu Camps i pel Dr.
Joan Fuster.
• “Nova empresa i fiscalitat bàsica de clubs i entitats esportives”,
organitzat pel Dr. Alfredo Joven i pel Sr. Pedro Ruiz.
• “Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica”, organitzat per la Sra. Eloísa Lorente.
• “Descens de barrancs, nivell I”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni i pel Dr. Joan Fuster.
• “L’escalada, des de l’escola a la roca”, organitzat pel Dr. Joan
Fuster.
• “Descens de barrancs, nivell II”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.
Activitats:

• “Anatomia de superfície i estiraments”, organitzat pel Dr.
Xavier Peirau.

• Acte inagural del curs acadèmic de l’INEF Catalunya al Centre
de Barcelona de l’INEFC (28 d’octubre de 2003).

• “Massatge esportiu III”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

• IV Jornades Científiques del Centre de Lleida de l’INEFC (26 de
novembre de 2003).

• “Espalda sana”, organitzat pel Dr. Francisco Lagardera.
• “Reflexiologia podal”, organitzat pel Dr. Francisco Lagardera.
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• “Coordinació tècnica en el futbol formatiu”, organitzat pel Sr.
Josep Charco i pel Dr. Joan Fuster.

• Jornada de Portes Obertes de la UdL (12 de març de 2004).

• “El funky, una dansa urbana aplicable a l’educació física”, organitzat per la Sra. Carlota Torrents.

• Jornades tècniques de l’esport en edat escolar: Bàsquet, en
col.laboració amb la Federació Catalana de Bàsquet i la Secretaria General de l’Esport (19 de maig de 2004).

• “Creació d’una coreografia gimnàstica: Granada 2004”, organitzat per la Sra. Carlota Torrents.

• VI Jornades de Medicina de l’Esport, organitzat per l’Associació
d’Estudiants de Ciències de la Salut.

• “Piragüisme: desenvolupament tècnic”, organitzat pel Sr. Josep
Charco i pel Dr. Joan Fuster.

• Entrega d’Orles als alumnes de la 4ª promoció de la Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del Centre de
Lleida de l’INEFC (12 de juny de 2004).

Òrgans de govern

Publicacions:
• Creació de la col·lecció “Motriu”.
• Publicació del llibre “La ciencia de la acción motriz” de la col·lecció
Motriu.

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

Escola Universitària de Turisme
de Manresa
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

Escola Universitària de Turisme - Terres
de Lleida
Director: Il·lm. Sr. Joan Baigol Guilanya
C. Henri Dunant, 3
25003 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33 - 973 21 00 37
Fax 34 973 28 90 06
informacio@eutl.org
http://www.eutl.org

Escola Universitària de Turisme
dels Pirineus
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
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Òrgans de govern

INFRAESTRUCTURES
35

36

Durant el curs 2003/2004, en l’apartat d’infraestructures, la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres previstes, en la seva majoria, en
el pla plurianual d’inversions del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Destacar el lliurament de l’edifici Centre
de Cultures i Cooperació Transfronterera, l’adjudicació del concurs per a la redacció del projecte bàsic i executiu del nou mòdul de Medicina,
l’acabament de la fase de fonaments i adjudicació de les fases d’estructura, tancament i instal·lacions del mòdul 4B de l’ETSEA i la continuació de l’edifici destinat al Centre de Recerca de Energies Alternatives (CREA) del qual es preveu la seva finalització durant el juny del 2004.
Cal destacar també, que està en marxa el concurs d’adjudicació de la urbanització perimetral del Campus de Cappont i el concurs per a la
fase de l’estructura de la Facultat de Ciències de l’Educació en el mateix campus.
En aquest curs acadèmic s’ha acabat la fase de distribució 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 i el calendari de reubicacions.
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LA QUALITAT I LA PLANIFICACIÓ
39

40

1. Avaluació
II Plan Nacional de Evaluación de la Calidad
de las Universidades (AQUCatalunya)
En el camp de l’avaluació, el Vicerectorat de Qualitat i Planificació
(VQP), a través de l’Oficina de Qualitat, ha gestionat programes
d’avaluació institucional de titulacions, corresponents al II Plan
Nacional de Evaluación de las Universidades (PNECU), que a
Catalunya gestiona l’AQUCatalunya. Aquest curs 2003/2004 s’han
dut a terme a la UdL les avaluacions següents :
• Visita dels comitès d’avaluació externa de les titulacions d’Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes i d’Informàtica
de Gestió. Aquestes dues titulacions ja van passar un procés
d’avaluació el curs 1996/1997 i, en aquesta ocasió, s’ha aplicat
un nou protocol que ha implantat l’AQU de Catalunya basat
en la valoració d’un conjunt d’indicadors interns, per a molts
dels quals l’Agència aporta els valors de referència del sistema
universitari català. També s’ha completat l’avaluació interna
(iniciada els curs 2002/2003) i s’ha fet l’avaluació externa de les
diplomatures de Turisme dels centres adscrits: Escola Universitària de Turisme Terres de Lleida, Escola Universitària de Turisme
Joviat de Manresa, Escola Universitària de Turisme Joviat dels
Pirineus.
• Avaluació interna de l’INEFC-Lleida, de l’Enginyeria Tècnica
Industrial (especialitat Mecànica) i Dret. Les dues últimes titulacions s’han avaluat amb el nou protocol basat en indicadors
de referència de l’estat d’aquests ensenyaments en el global de
Catalunya.
Avaluació del procés d’inserció laboral (AQUCatalunya)
La UdL ha participat en l’estudi transversal de la inserció laboral dels graduats realitzat a totes les universitats públiques de
Catalunya. Els comitès interns de cada centre han participat en el
procés d’avaluació de les accions adreçades a la inserció. També
s’han completat tots aquests processos amb la visita dels respectius comitès externs a titulacions de les diferents àrees de la UdL:
Àrea Tècnica: ETSEA
Àrea d’Humanitats: Facultat de Lletres

Àrea de la Salut: Escola Universitària d’Infermeria
Àrea de Ciències Socials: Facultat de Ciències de l’Educació
Finalment, un comitè extern institucional ha visitat durant el mes de
juny la UdL i s’ha entrevistat amb representants dels equips de govern dels centres i de la Universitat. A continuació, s’han d’implantar
les accions de millora acordades en aquest procés d’avaluació, entre
elles, la creació d’un Observatori de Graduats de la UdL.
Avaluació de la qualitat de la docència del professorat
per a la valoració del tram autonòmic (DURSIAQUCatalunya)
Dins del procés d’avaluació de la qualitat de la docència i amb vista a la concessió del complement autonòmic de docència sobre la
base d’un procediment certificat per l’AQUCatalunya, s’ha elaborat
un manual, que ha estat aprovat pel Consell de Govern i ha estat
certificat per l’AQUCatalunya. El procediment suposa la creació
d’una comissió d’avaluació dels mèrits docents (CAU, Comissió
d’Avaluació de la Universitat), responsable del procés, i que està
composada pels 7 degans i 3 vicerectors A la convocatòria 2003
per a l’avaluació del quinquenni docent 1998/99-2002/03 s’han
presentat 72 candidats.
Aquest curs 2003/2004 s’ha elaborat un protocol d’avaluació de les
activitats docents de postgrau per tal de garantir els requisits mínims de qualitat que ha de tenir la formació continuada a la UdL.
L’enquesta d’opinió de l’estudiantat sobre el professorat ha continuat al llarg d’aquest curs acadèmic, però s’ha endegat un debat
en el marc de la Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència, per
tal de revisar en profunditat, tant el qüestionari com el procés de
recollida de les respostes.
2. Planificació
Contracte programa amb el Departament d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació (DURSI)
Durant el curs actual s’ha negociat amb el DURSI el contracte
programa per a la millora de la qualitat universitària, que suposa un apartat minoritari, però important, del finançament de la
Universitat (el finançament estratègic) sobre la base d’una sèrie
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d’objectius que s’han d’assolir, mesurats per un grup d’indicadors.
El grau d’assoliment dels indicadors determina el percentatge del
finançament pactat que rebrà la Universitat. El contracte programa elaborat preveu 12 objectius, agrupats en 3 grans apartats:
millora dels recursos, millora dels processos i millora dels resultats.
El contracte-programa té vigència per 5 anys, si bé en aquest cas
s’ha signat una segona part del contracte programa 2001/2006,
corresponent al període 2003/2006. A més, es preveu revisar-ho
un cop la Universitat hagi elaborat el seu pla estratègic, que pot
implicar una revisió de les prioritats estratègiques de la UdL. Tots
els processos relacionats amb el contracte programa es duen a
terme en estreta col·laboració amb la Gerència de la Universitat.
Planificació estratègica per centres
Durant el curs 2003/2004 s’ha finalitzat el pla estratègic de Comunicació Audiovisual. En el cas d’aquesta nova titulació, el pla estratègic és un document de particular importància, ja que representa
una guia per al desenvolupament de les accions d’implantació de
l’ensenyament.
Amb el curs acadèmic s’han iniciat els plans estratègics corresponents als dos centres que encara no hi havia començat a treballar:
la Facultat de Dret i Economia i la Facultat de Lletres.
Pla Estratègic corporatiu de la UdL
S’ha iniciat també l’elaboració del Pla Estratègic corporatiu (PEc)
de la UdL. El PEc es planteja com l’eina per donar resposta a preguntes que afecten el plantejament del futur de la UdL i la seua
significació en la societat i els sectors productius lleidatans, i en el
món de la formació a Catalunya i a Europa. L’obertura d’un espai
de formació a escala europea (l’Espai Europeu d’ensenyament superior, EEES), juntament amb la ràpida penetració de les iniciatives
privades de formació superior, generen un entorn molt dinàmic, i
la UdL ha de fer un esforç molt important d’adaptació, modificant
profundament les seues estructures i processos per tal de mantenir un lloc en el món de la formació, la recerca i la transferència
de tecnologia.
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La qualitat i la planificació

Acords amb els centres per desenvolupar accions
estratègiques de millora
Per donar continuïtat i seguiment als processos d’avaluació institucional i planificació estratègica, s’ha elaborat un marc per signar
acords amb els centres per desenvolupar accions estratègiques de
millora. El pressupost de la UdL per al 2004 ha destinat 120.000
euros per al recolzament d’aquests acords. Aquesta dotació suposa un 35 % del pressupost dels centres i comporta el compromís
d’executar accions de les que figuren al pla estratègic del centre i
als informes d’avaluació institucional.
3. Generació de recursos i cultura de la qualitat
Document de bases de la política de qualitat
Al desembre de 2003 el Consell de Govern va aprovar el document Bases de la política de qualitat de la UdL. Aquest document
pretén, d’una banda, ser la base conceptual per a una política de
qualitat que respongui als nous paradigmes i condicionants de la
institució universitària i de l’altra, generar un marc conceptual i
de llenguatge comú que afavoreixi el diàleg sobre la qualitat de
la Universitat.
Per donar suport tècnic als programes i coordinar les actuacions
en l’avaluació i la planificació, aquest curs s’ha posat en marxa
l’Oficina de Qualitat.
La Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència (CAMD), amb
participació de representants de l’estudiantat, professorat i equip
de govern de la UdL, ha estat reactivada i potenciada per tal de
què sigui un instrument col·lectiu per al disseny de les polítiques
de qualitat de la UdL.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
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centres adscrits la matrícula és de 1.126 estudiants, que sumats als de la Universitat de Lleida donen una xifra de 9.640 alumnes. L’estudian�������������������������������������������
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El nombre de titulats assoleix la xifra de 1.848.
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*Dades de matrícula del maig de 2004.
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicles, per ensenyaments*. Ensenyaments centres propis i centres adscrits
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* Dades de matrícula del maig de 2004.
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** Inclou el títol propi de Ciències Sanitàries. Infermeria.
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Distribució d’estudiants de primer, segon i tercer cicles segons la procedència*
Andorra
0,38%

Resta
del món
3,83%

Resta
d'Espanya
33,42%

Comarques
de Lleida
47,76%

Resta de Catalunya
14,61%

*Dades de matrícula del maig de 2004.
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Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2002/2003
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Titulats universitaris per branques. Curs acadèmic 2002/2003
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Accés a la universitat
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Total d’estudiants matriculats de nou accés per ensenyaments. Curs acadèmic 2003/2004
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PAU-LOGSE.
Curs acadèmic 2002/2003
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Batxillerat LOGSE - Alumnes ordinaris
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Majors de 25 anys
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Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys. Abril 2003
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Opcions d’accés:
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Opció 1. Cientificotècnica i de Ciències de la Salut.
�����������������������������������������������������
Opció 2. d’Humanitats i de Ciències Socials.
��������������������������������������������
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Beques de l’estudiantat
Les beques gestionades des de la Secció d’Accés i Beques per als
estudiants matriculats en el 1r i 2n cicle dels estudis universitaris
per al curs 2003/2004 són les següents:
• La convocatòria d’inici del MECD, d’acord amb l’Ordre de 21 de
març de 2003, per la qual es convoquen beques per als estudiants que vagin a iniciar estudis universitaris el curs 2003/2004
(BOE núm. 77, de 31 de març de 2003).
• La convocatòria general del MECD, d’acord amb l’Ordre de 25
de juny de 2003, per la qual es convoquen beques i ajuts a
l’estudi de caràcter general, per al curs acadèmic 2003/2004,
per alumnes de nivells postobligatoris no universitaris i per a
universitaris que cursen estudis en la seva comunitat autònoma (BOE núm. 161 de 7 de juliol de 2003).
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• La convocatòria de mobilitat del MECD, d’acord amb l’Ordre
de 25 de juny de 2003, per la qual es convoquen beques de
mobilitat per al curs 2003/2004, per alumnes universitaris que
cursen estudis fora de la seva comunitat autònoma (BOE núm.
162, de 8 de juliol de 2003).

Convocatòria Beques Col·laboració del MECD:

• La convocatòria general del País Basc, d’acord amb l’Ordre de
25 de juny de 2003, 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 2003/2004 (BOPV núm. 135 de 10 de juliol de 2003).

Convocatòria Beques Col·laboració del País Basc:

Beques col·laboració
• La convocatòria de beques de col·laboració del MECD, d’acord
amb l’Ordre de 5 de juny de 2003 per la qual es convoquen
ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats Beques-Collaboració per al curs acadèmic 2003/2004 (BOE núm. 148, de
21 de juny de 2003).
• La convocatòria de beques de col·laboració del País Basc,
d’acord amb l’Ordre de 9 de juliol de 2003, 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 2003/2004 (BOPV núm. 145
de 24 de juliol de 2003 ).
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Es van assignar a la Universitat de Lleida un total de 26 beques
de col·laboració i es van presentar 29 sol·licituds, d’acord amb la
distribució dels quadres adjunts.

Aquest any no s’ha presentat cap sol·licitud de beca de col·laboració.
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���������������������������������

Beques col·laboració per estudis
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������������ ACADÈMIC
PERSONAL
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Personal
acadèmic per departaments*
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Dades a 31 de maig de 2004. �
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LECTOR.
Profesor Ajudant Doctor LOU.
ALTRES. Professors Visitants, Emèrits, Investigadors Programa Ramon i Cajal, Investigadors en Formació.
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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
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
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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
Llicenciatura en Geografia
• 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

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

66
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- 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
Facultat de Lletres
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.
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals: 47
- Obligatoris: 27
- Optatius: 40,5
- Lliure elecció: 14
- Crèdits totals: 128,5
• Accés
Podran accedir al Segon Cicle de Comunicació Audiovisual:
a) Qui hagi superat el primer cicle de les llicenciatures de Comunicació Audiovisual, Periodisme, i Publicitat i Relacions
Públiques.

b) Qui estigui en possessió d’un títol universitari de caràcter
oficial o hagi superat un primer cicle d’estudis universitaris
oficials. En aquest cas, haurà de cursar (si no ho ha fet
abans) 31,5 crèdits acadèmics de complements de formació.

Escola Universitària d’Infermeria
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.
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 Forest (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
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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.

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).

Facultat de Ciències de l’Educació

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle)

Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle)

• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals: 60
- Optatius: 46,5
- Lliure elecció: 13,5
- Crèdits totals: 120
• Accés
Podran accedir als estudis de Ciències del Treball els que estiguin
en possessió dels següents títols: Diplomat en Relacions Laborals,
Treball Social, Gestió i Administració Pública, Ciències Empresarials, Educació Social i Turisme.
També podran accedir els qui hagin superat el primer cicle de:
Llicenciatura en Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Polítiques i de l’Administració, Psicologia, Sociologia
i Humanitats.

• Estructura Segon cicle
• Durada 2anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 117
- Optatius: 18
- Lliure elecció: 15
- Crèdits troncals: 150
• Accés
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.
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Escola Universitària Politècnica
Enginyeria en Informàtica (2n cicle)
• Estructura Segon cicle
• Durada 2 anys
• Crèdits
- Troncals: 72
- Optatius: 36
- Lliure elecció: 12
- Crèdits totals: 120
• Accés
Accés a la titulació: Tots els diplomats en Informàtica (Sistemes
Físics o Sistemes Informàtics) i els enginyers tècnics en Informàtica (de Sistemes o de Gestió) poden accedir al segon cicle de
l’Enginyeria en Informàtica. També és possible accedir-hi si s’ha
superat el primer cicle de l’Enginyeria en Informàtica en qualsevol
altre centre.

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

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
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- 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
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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
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

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
• 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
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
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Mestre, especialitat Educació Física
• 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
• 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
Mestre, especialitat Educació Llengua Estrangera
• Estructura Primer cicle
• Durada 3 anys
• Crèdits
- Troncals i obligatoris: 159,5
- Optatius: 25,5
- Lliure elecció: 21
- Crèdits totals: 206
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• 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 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

Facultat de Dret i Economia
Diplomatura en Ciències Empresarials
• 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
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

- 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

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
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ESTUDIS DE TERCER CICLE
Doctorats, mestratges, postgraus i cursos d’especialització
Total d’estudiants matriculats: 1.289

Programes de doctorat
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Programes de mestratge

Cursos de postgrau

Total d’estudiants matriculats: 88

Total d’estudiants matriculats: 494

Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica
dels Recursos Naturals
VI Màster en Direcció i Organització d’Empreses
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 45

Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica
dels Recursos Naturals
III Postgrau en Comptabilitat Superior
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 12

III Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria de Comptes
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 30

IV Postgrau en Tributació
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 18

Màster en Direcció i Organització d’Empreses (a Xile)
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 45

V Postgrau en Direcció Financera
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10

Departament de Geografia i Sociologia
Màster en Gestió Cultural
Coordinació: Dr. F. Molina
Crèdits: 50

V Postgrau en Direcció Estratègica
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10

Màster en Estudis i Polítiques de Joventud
Coordinació: Dr. F. Molina
Crèdits: 44
Màster en Intervenció Socioeducativa en Contexts Multiculturals
Coordinació: Dr. J. Garreta
Crèdits: 14
Departament d’Infermeria
Màster en Infermeria de Quiròfan
Coordinació: Sra. P. Jürschik
Crèdits: 35
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Màster en Agència d’Esportistes Professionals
Coordinació: Dr. A. Camps
Crèdits: 33,4

V Postgrau en Direcció de Personal
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10
V Postgrau en Direcció de Marketing
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 10
III Postgrau en Auditoria de Comptes
Coordinació: Dr. M. Ruiz
Crèdits: 18
Comptabilitat i Fiscalitat Empresarial 2003
Coordinació: Dr. J. L. Gallizo
Crèdits: 20
Gestió Financera d’Empreses Agroalimentàries
Coordinació: Dr. J. L. Gallizo
Crèdits: 16
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Departament de Cirurgia
Diploma en Sanitat. Bases Científiques i Operatives de la Salut
Pública
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 25
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
I Curs de Postgrau Atenció al Malalt Crític
Coordinació: Dr. M. Leon
Crèdits: 18
Departament de Dret Públic
Investigació Criminal i Policia Científica
Coordinació: Dr. J. M. Tamarit
Crèdits: 10
Sistema de Justícia Penal
Coordinació: Dr. J. M. Tamarit
Crèdits: 10
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Formació de Professorat d’Espanyol com a Llengua Estrangera
Coordinació: Dra. M. Á. Calero
Crèdits: 20
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
Postgrau en Estudis sobre la Formació en Llengua i Treball Social en
Adults Innmigrants
Coordinació: Dra. D. Mayoral
Crèdits: 25
Investigació i Atenció Socioeducativa en Contexts Multiculturals
Coordinació: Dr. J. Garreta
Crèdits: 14
Gestió Cultural
Coordinació: Dr. F. Molina
Crèdits: 25
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Postgrau en Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió de
Bases de Dades Municipals i Territorials
Coordinació: Dra. C. Bellet
Crèdits: 16
Intervenció Socioeducativa en Contexts Multiculturals
Coordinació: Dr. J. Garreta
Crèdits: 16
Postgrau Interuniversitari en Estudis de Joventut
Coordinació: Dr. F. Molina
Crèdits: 16
Departament d’Història
El Paisatge Arqueològic com a Patrimoni II: Aplicacions
Coordinació: Dr. J. Bolós
Crèdits: 15
Departament d’Infermeria
Salut Sexual i Reproductiva. Intervenció Educativa i Comunitària
Coordinació: Sr. S. Cárdenas
Crèdits: 25
Promoció i Educació per a la Salut
Coordinació: Sr. S. Cárdenas
Crèdits: 25
Atenció al Malalt Terminal per a Profesionals de la Salut
Coordinació: Sr. R. Colell
Crèdits: 12
Atenció Prehospitalària Urgent
Coordinació: Sra. L. Guitard
Crèdits: 20
Departament de Medicina
X Curs de Postgrau en Nutrició i Dietètica Clíniques
Coordinació: Dr. Á. Rodríguez Pozo
Crèdits: 16
Departament de Pedagogia i Psicologia
Capacitació en Peritatge Judicial Psicològic
Coordinació: Dr. A. Aluja
Crèdits: 15

Educació Emocional
Coordinació: Dra. R. Ribes
Crèdits: 12

Epidemiologia i Control de les Malalties Transmissibles
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2

Centre de Cooperació Internacional
Desenvolupament i Cooperació: de l’Àmbit Global al Local
Coordinació: Centre de Cooperació Internacional
Crèdits: 15

Bioestadística
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2

Cursos d’especialització
Total d’estudiants matriculats: 355
Departament d’Anglès i Lingüística
English for Research and Professional Context
Coordinació: Dr. E. Llurda
Crèdits: 5
Communications Shills in English
Coordinació: Dr. J. M. Cots
Crèdits: 5
Trash: Analysing the Fringes of Popular Narratives
Coordinació: Dra. I. Santaulària
Crèdits: 4
Departament de Cirurgia
Metodologia de la Investigació
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 3,5
Protocols d’Actuació Davant de les Malalties no Transmissibles
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Epidemiologia i Control de les Malalties Transmissibles
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Programa Epi Info
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2

Introducció a la Salut Pública
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Epidemiologia
Coordinació: Dr. P. Godoy
Crèdits: 2
Departament de Dret Públic
Mediació Penal i Justícia Restaurativa
Coordinació: Dr. J. M. Tamarit
Crèdits: 4
Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
II Curs d’Actualització en Farmacoteràpia
Coordinació: Dr. J. Schoenenberger
Crèdits: 2
Departament d’Enginyeria Agroforestal
Aplicació de Productes Fitosanitaris i Minimització de l’Impacte
Ambiental
Coordinació: Sr. S. Planas
Crèdits: 4
Ús i Maneig de les Estacions Totals (Disseny del Model Digital del
Terreny)
Coordinació: Dr. M. Ribes
Crèdits: 1
Tècniques de Dibuix i Disseny en 3D amb Autocad 2000
Coordinació: Sr. R. Sanz
Crèdits: 3
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Tècniques de Dibuix i Disseny en 2D amb Autocad 2000
Coordinació: Sr. R. Sanz
Crèdits: 2,5
Creació i Construcció de Models Digitals del Terreny (MDT)
Coordinació: Dr. M. Ribes
Crèdits: 1,5
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica
Curs d’especialització d’Ensenyament de l’Espanyol com a Llengua
Estrangera
Coordinació: Dra. M. Á. Calero
Crèdits: 8
Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria
VIII Curs sobre Tècniques de Reconeixement de Plàntules i Diàspores de Males Herbes
Coordinació: Dr. J. Recasens
Crèdits: 3
Departament d’Infermeria
Atenció Prehospitalària Urgent en la Muntanya
Coordinació: Sra. P. Jürschik
Crèdits: 6
Curs d’Especialització en Hemoteràpia
Coordinació: Sra. P. Jürschik
Crèdits: 4
Metodologia de la Investigació Bàsica
Coordinació: Sra. C. Nuin
Crèdits: 2,5
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Departament de Pedagogia i Psicologia
Avaluació de l’Audició, el Llenguatge i la Comunicació
Coordinació: Dr. À. Huguet
Crèdits: 3
Noves Tecnologies Aplicades a la Intervenció en els Transtorns
d’Audició i del Llenguatge
Coordinació: Dr. À. Huguet
Crèdits: 4
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Farsite 1: Simulació Georeferenciada i Anàlisi de Focs Forestals
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 3
Defensa contra Incendis Forestals
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 3,5
Anàlisi del Comportament de l’Incendi Forestal en Extinció
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 3
Departament de Química
Additius en la Indústria Alimentària. Selecció i Aplicació
Coordinació: Dra. M. Balcells
Crèdits: 2
Curs Teòric i Pràctic sobre Hidrocol·loides Alimentaris
Coordinació: Dra. M. Balcells
Crèdits: 3

Curs de Promoció de la Salut en la Població Immigrant
Coordinació: Sra. C. Nuin
Crèdits: 4

Departament de Tecnologia dels Aliments
Aliments en Pols: Aspectes Fonamentals i Pràctics
Coordinació: Dra. O. Martín
Crèdits: 1,5

Atenció als Cuidadors Informals
Coordinació: Sra. P. Allende
Crèdits: 4

Antioxidants, Dieta i Salut
Coordinació: Dra. A. Mònico
Crèdits: 1

Docència

Cursos extensió universitària
Total d’estudiants matriculats: 70
Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica
dels Recursos Naturals
Gestió Financera d’Empreses Agroalimentàries
Coordinació: Dr. J. L. Gallizo
Crèdits: 16
Departament d’Enginyeria Agroforestal
Tècniques de Dibuix i Disseny en 3D amb Autocad 2000
Coordinació: Sr. R. Sanz
Crèdits: 3
Tècniques de Dibuix i Disseny en 2D amb Autocad 2000
Coordinació: Sr. R. Sanz
Crèdits: 2,5
Creació i Construcció de Models Digitals del Terreny (MDT)
Coordinació: Dr. M. Ribes
Crèdits: 1,5
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

Atenció als Cuidadors Informals
Coordinació: Sra. P. Allende
Crèdits: 4
Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal
Farsite 1: Simulació Georeferenciada i Anàlisi de Focs Forestals
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 3
Defensa contra Incendis Forestals
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 3,5
Anàlisi del Comportament de l’Incendi Forestal en Extinció
Coordinació: Dr. D. Molina
Crèdits: 3
Centre de Cooperació Internacional
Desenvolupament i Cooperació: de l’Àmbit Global al Local
Coordinació: Centre de Cooperació Internacional
Crèdits: 15
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya - Lleida
Expert en Agència d’Esportistes Professionals
Coordinació: Dr. A. Camps
Crèdits: 33,4
Introducció a Agent d’Esportistes
Coordinació: Dr. A. Camps
Crèdits: 10

Departament d’Història
El Paisatge Arqueològic com a Patrimoni II: Aplicacions
Coordinació: Dr. J. Bolós
Crèdits: 15
Departament d’Infermeria
Atenció Prehospitalària Urgent en la Muntanya
Coordinació: Sra. P. Jürschik
Crèdits: 6
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RECERCA I TRANSFERÈNCIA
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Relacions exteriors

LA RECERCA A LA UDL DURANT EL CURS
2003/2004
L’activitat de recerca i d’innovació permet la creació de nous coneixements i maneres de fer, que serveixen tant per donar una
docència actualitzada i de qualitat com per retornar a la societat,
en forma de cultura, ciència i tecnologia, en la seua contribució
econòmica a les universitats públiques.

Ingressos públics
Altres

21,53

Unió Europea

Altres

10,5�

Unió Europea
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Generalitat

Ara bé, tota activitat humana necessita actualment un pressupost
adequat per a la seua realització. Si bé una part d’aquest finançament ja s’aconsegueix a través de l’existència de fons competitius
als qual el personal acadèmic es pot presentar, cada vegada es
considera més necessària la relació entre la universitat i el teixit
social que l’envolta. Aquesta relació, per una banda, ha de permetre augmentar els pressupostos de recerca i innovació de què
disposen les universitats. I per l’altra, ha d’ajudar a augmentar i
millorar la col·laboració entre els equips de recerca universitaris i
els agents socials.
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La Universitat ha de procurar, doncs, posar a disposició de tot
el seu personal unes estructures i infraestructures adequades.
D’aquesta manera es podrà, primer, portar a terme aquesta recerca
i innovació que se li demana i, després, es podrà transferir el nou
coneixement creat.
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Perquè això sigui possible, els professors universitaris han de realitzar una recerca cada vegada de més qualitat, ja que és aquest
tipus de recerca que pot permetre augmentar realment el nivell
cultural i transferir nous coneixements. Un millor nivell cultural
de la població i la disponibilitat de nous coneixements es consideren dos factors bàsics per al progrés i el benestar de la societat
actual.
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GRUPS DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA
L’activitat i línies d’investigació dels grups de recerca de la Universitat de Lleida actualment identificats via web és disponible a
www.udl.es/rectorat/vi/recerca/GRUDL/consulta.cgi
Agricultura
Agricultura de Precisió i Agrotecnologia
Agrometeorologia i Energia per al Medi Ambient
Agronomia i Ecologia de Sistemes Herbacis Extensius
Agròtica i Sistemes d’Ajuda a la Presa de Decisions
Desenvolupament in Vitro i in Vivo d’Espècies Cultivades
Entomologia i Control Integrat de Plagues Agrícoles
Erosió i Conservació de Sòls i Aigües
Fisiologia Ambiental Aplicada en Fruiters
Malherbologia
Millora Genètica de Cereals d’Hivern
Micologia i Patologia Forestal
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 Cel·lular Eucariota
Fons Genètic i Malalties Complexes
Grup de Neuropatologia Molecular
Neurobiologia Cel·lular
Neurobiologia Molecular
Senyalització Cel·lular i Apoptosi
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 Processament d’Aliments
Olis i Greixos
Postcollita (CERTA)
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Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica
Grup d Computació Distribuïda
Intel·ligència Artificial
Interacció Persona-Ordinador i Bases de Dades
Matemàtica Discreta, Criptografia i Anàlisi de Dades
Ciències de la Terra
Agrometeorologia i Energia per al 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 Europea i Cohesió Regional
L’Escolarització de Grups Minoritaris en la Catalunya Actual
Dret
Dret Civil Català i Dret Civil Europeu
Dret Penal i Criminologia
Grup de Recerca de Dret Processal
Economia
Anàlisi Estadística i Economètrica
Anàlisi Financera de la Convergència i l’Ampliació de la Unió Europea
Grup d’Estudis Econòmics i Socials de Lleida
Impacte de la Implantació de l’Euro en els Diferents Agents Econòmics
Enginyeria Mecànica
Recerca en Energia Aplicada
Filologia i Filosofia
Cercle de Lingüística Aplicada
Cognició i Context
Dedal-lit
Fonètica
GRIAL: Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques

Grup d’Estudis de Filologia Ribagorçana
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
Aula de Salut
Diagnòstic i Tractament del Vessament Pleural
Epinutri
Estudi de la Infecció Respiratòria Adquirida a la Comunitat
Grup de Recerca de Limfomes Cutanis i Psoriasi
Grup d’Investigació Clinicoexperimental de les Neoplàsies Colorectals
Neuropatologia Experimental

Química Ecològica
Química Sostenible
Ramaderia i Pesca
Alimentació de Remugants
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 les Comunicacions
Robòtica i Processament del Senyal
Tecnologia Química
Laboratori d’Enginyeria Ambiental

SERVEIS CIENTÍFICOTÈCNICS
Director científic: Dr. Fernando López Gatius (fins al 8 de maig de
2004), Dr. José Salvador Turégano (des del 8 de maig de 2004).
L’equipament i les tècniques que ofereixen es troben distribuïdes
entre diferents unitats. La informació és disponible a www.udl.es/
rectorat/vi/suic
Les unitats que actualment conformen aquests serveis són:
Microscòpia Electrònica

Psicologia i Ciències de l’Educació
Avaluació Psicològica, Personalitat i Diferències Individuals
Plurilingüisme, Interculturalitat i Educació
Ticap

Director científic: Dr. Fernando López Gatius (fins al 30 d’abril de
2004)
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
jacekw@suic-me.udl.es

Química
Grup de Fisicoquímica de Sistemes Macromoleculars d’Interès
Ambiental

Les tècniques de microscòpia electrònica utilitzades en el Servei
permeten visualitzar i analitzar estructures microscòpiques. En
aquest ordre de dimensions existeix un nivell d’organització que es
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fa palès en l’estudi per microscòpia electrònica de mostres procedents tant del món orgànic com de l’inorgànic. Aquest Servei pot
desenvolupar aplicacions vinculades a les ciències biomèdiques,
biològiques, geoquímiques, geològiques i agràries.

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 -espectrometria de masses.

Reproducció d’Imatge

Anàlisi per Espectroscòpia NIR

Tècnic: Sr. Xavier Goñi Gracenea
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 53
Fax 34 973 70 20 62
x.goni@suic-ri.udl.es

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

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.

Té com a funcions l’anàlisi de proteïnes i altres paràmetres en
materials d’interès agrari i en materials propis de la indústria
agroalimentària.

Desenvolupament i Aplicació de Tècniques Cromatogràfiques
i d’Espectrometria de Masses

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.

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

86

Recerca i transferència de tecnologia

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 Servei 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.

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

Cromatografia Líquida d’Alta Pressió i de Gasos

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

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

Aquest Servei 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.

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).

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 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.

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
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Permet la determinació quantitativa d’elements en solució. La mesura es duu 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
Aquest Servei 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 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 d’aquest Servei 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.
Laboratori d’Arqueologia
Tècnica: Sra. Carme Prats
Departament d’Història
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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.
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

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 i Comunicació
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

Utilització de marcadors moleculars i sistemes d’electroforesi de
proteïnes per a la caracterització de material vegetal i el seu ús en
millora genètica.
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.
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
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.
Micromorfologia i Anàlisi d’Imatges
Professors responsables: Dra. Rosa M. Poch i Sr. Rafael Rodríguez
Ochoa
Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl
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Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 21
Fax 34 973 70 26 13

Av. Alcalde Rovira Roure, 177
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 59
Fax 34 973 70 28 74

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.

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).

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.
Liofilització
Professora responsable: Dra. Dolors Cubiló
Departament de Producció Animal
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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 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
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.

Unitat de Microscòpia, Morfometria i Microfluorimetria

Servei per a la Recerca en l’Aprenentatge de les Llengües
Estrangeres (CRALLE)

Les funcions d’aquest Servei 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.

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 Servei 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.
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
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.

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

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 Servei 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.
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Relacions exteriors

Universitat de Lleida
Curs 2003/2004

Estudiantat enviat i rebut per programes
Estudiantat enviat i rebut per programes

Amb la finalitat d’internacionalitzar la UdL, 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.

Altres progr.
12%
SICUE
9%

La mobilitat acadèmica de la UdL s’ha centrat especialment en
Europa, amb el Programa Sòcrates/Erasmus, l’estat espanyol, a
través del programa SICUE, i Amèrica llatina 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 el nou Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI) i s’ha col·laborat amb l’ETSEA en l’organització
del curs intensiu internacional “Agri-Food Production In Perspecenviat
i rebut
tive”. AEstudiantat
més a més, com és habitual,
la UdL
ha rebut estudiants de
tercer cicle internacionals beneficiaris de les beques de l’AECI.

MEMÒRIA
Mobilitat UdL
Universitat de Lleida
10%
Curs 2003/2004

ERASMUS
69%

Estudiantat enviat i rebut per centres
Estudiantat enviat i rebut per centres

Estudiantat enviat i rebut
Rebut

Univ

INEFC
9%
Infermeria
1%

Rebut; 198

Turisme
1%

E��
4%

170

180

ETSEA
37%

Medicina
7%

Enviat; 183

Enviat

190

MEMÒRIA
Universitat de Lleida
Curs 2003/2004

200

C. Educació
7%

Estudiantat
enviat
per
programes
Estudiantat
enviati i rebut
rebut per
programes

Rebut

133

31

12

Lletres
16%

ERASMUS

22

Mobilitat UdL

Dret i Economia
18%

SICUE
Enviat

129

0

50

8

100

24

150

22

5

Altres progr.

200

250

* Dades provisionals a 30 de maig de 2004.
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Universitat de Lleida
Curs 2003/2004

PROGRAMA SÒCRATES/ERASMUS

Estudiantat
enviat i rebut per centres i programes
Estudiantat enviat i rebut per centres i programes

En el marc de la nova estructura descentralitzada del programa
Sòcrates, la Comissió Europea ha concedit a la Universitat de
Lleida la Carta Universitària Erasmus per al període 2003/20042006/2007. Aquesta carta substitueix els antics contractes institucionals i permet a les institucions d’ensenyament superior
participar en les diverses accions Erasmus.

5

Turisme

ERASMUS

31

INEFC

4

Altres progr.

5

Infermeria

11

1
2

E��
Medicina

3

1
C. Educació

2

Mobilitat UdL
17

4

16

7

45

4
10

Lletres

En relació al curs anterior hi ha hagut convenis amb vint noves
institucions d’ensenyament superior i se n’han tancat quatre. En
total han estat vigents convenis amb 153 institucions. Per primera
vegada hi ha hagut convenis amb universitats de Malta, Eslovènia
i Eslovàquia.

SICUE

50

Dret i Economia

16

1

ETSEA

8
16
0

10

20

82

38
30

40

50

60

70

80

90

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Sòcrates/
Erasmus durant el curs 2003/2004
Alemanya
Universität Bayreuth (Bayreuth)
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)
Fachhochschule Lausitz (Senftenberg) *
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)

7
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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)
Vitus Bering Center for Videregaende Uddannelse *
Eslovàquia
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava) *
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre (Nitra) *
Eslovènia
Univerza v Mariboru (Maribor) *
Estònia
Eesti Kõrgem Kommertskool (Tallinn)
Eesti Põllumajandusülikool (Tartu)
Finlàndia
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu (Espoo)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada - Nylands svenska yrkehögskola (Helsinki/Helsingfors)
Joensuun yliopisto (Joensuu)
Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä)
Turun Yliopisto (Turku / Åbo) *
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)
Université Victor Segalen (Bordeaux)
Université de Cergy-Pontoise (Cergy-Pontoise) *
Université de Savoie (Chambery)
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)
Université Paul Valéry (Montpellier III)
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)
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Hongria
Szent István Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)

Noruega
Norges landbrukshøgskole (Ås)
Høgskolen i Hedmark (Elverum) *

Irlanda
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)

Països Baixos
Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Hogeschool Holland (Diemen)
Van Hall Instituut (Leeuwarden)
Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Landbouwuniversiteit Wageningen (Wageningen)

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 di Foggia (Foggia) *
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 di Milano II “Bicocca” (Milà) *
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)
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) *
Letònia
Rezeknes Augstskola (Rezekne)
Lituània
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas)
Malta
Università tà Malta *
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Polònia
Akademia Medyczna w Gdasku (Gdask)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia) *
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau) *
Portugal
Universidade de Aveiro (Aveiro)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coimbra)
Universidade de Evora (Evora)
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Instituto Superior de Ciências Educativas (Lisboa) *
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de
Rio Maior (Santarem) *
Regne Unit
University of Aberdeen (Aberdeen)
University of Wales / Prifysgol Cymru, Bangor (Bangor)
Cranfield University (Silsoe) *
Trinity and All Saints College (Leeds)
London Metropolitan University (Londres)
Manchester Metropolitan University (Manchester)
University of Newcastle upon Tyne (Newcastle)
República Txeca
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Masarykova Univerzita v Brn (Brno)

Mobilitat d’estudiantat

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 2003/2004 la Universitat de Lleida ha enviat
a altres universitats europees 129 estudiants (un 17,83% menys
que el curs anterior) i ha acollit 133 estudiants de diferents països
europeus (increment del 60% en relació al curs anterior), fent que
per primera vegada el nombre d’estudiants rebuts hagi estat superior al d’enviats. En conjunt s’han mogut 262 estudiants, xifra
record en relació als cursos precedents.

Suècia
Lunds Universitet (Lund)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)
Suïssa **
Université de Genève (Ginebra)
Université de Lausanne (Lausana)

Per centres, l’ETSEA ha estat un curs més el centre que més estudiants ha enviat a universitats europees (60) i Lletres i Dret i Economia les que més estudiants estrangers han rebut (32 cada un).

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada.
(**) Suïssa no participa oficialment al programa Sòcrates/Erasmus.

Per països, la UdL ha enviat estudiants a 18 països diferents i ha acollit estudiants procedents de 13. Un any més Itàlia ha estat el país
d’on s’han rebut més estudiants (56) i on més se n’han enviat (40).

Evolució del nombre d’estudiants enviat i acollit dins el programa Sòcrates/Erasmus
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Mobilitat de professorat
Destinacions de l’estudiantat Sòcrates/
��������������������������������������������������������������������������
Erasmus de la UdL. Curs 2003/2004*
Dinamarca
2%

Grècia
2%

Polònia
4%

Regne Unit
4%

Pel que fa a la mobilitat del professorat, durant el curs 2003/2004,
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.
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6

Bèlgica
6%
Finlàndia
7%

Països Baixos
9%

França
15%

4
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(*) Dades provisionals a 30 de maig de 2004.
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Procedència de l’estudiantat Sòcrates/
Erasmus
a la UdL. Curs 2003/2004*
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Altres accions Erasmus
A banda de la mobilitat d’estudiantat i professorat, la UdL també
participa en altres activitats del programa Sòcrates/Erasmus. Durant el curs 2003/2004 diferents departaments han participat en
els següents programes transnacionals de cooperació:
-

-

“STUDYMONT: Training on environmental monitoring and decision modelling in European mountain areas”, Programa Intensiu coordinat per la Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.
“Field Investigations of Processes in Natural European Environments, part II: Scandinavia”, Programa Intensiu coordinat
per l’Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu.
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Estudiantat enviat i acollit dins el Programa
Estudiantat enviat i acollit dins el Programa de
de Mobilitat de la UdL. Curs 2003/2004*
Mobilitat de la UdL. Curs 2003/2004*
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- “Environmental assessment and environmental project maEvolució del nombre d’estudiantat enviat
�������������������������������������������������������������������������������������������
nagement”, Programa de Disseminació coordinat per l’Ecole
i acollit dins el Programa de mobilitat de la UdL
Superieure d’Agriculture d’Angers.
31

-

“Activités Physiques Adaptées, Insertion et Égalité des Chances
pour Personnes Handicapées”, Programa Intensiu coordinat
per l’Universite Victor Segalen Bordeaux 2.

Durant el curs 2003/2004 la UdL ha realitzat intercanvis de mobilitat acadèmica amb diverses universitats llatinoamericanes, 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 2003/2004 en el marc del Programa de
mobilitat de la UdL
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PROGRAMA DE MOBILITAT DE LA UDL
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(*) Dades provisionals a 30 de maig de 2004.
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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. 26 estudiants
mexicans han gaudit d’aquests ajuts durant el curs 2003/2004.

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
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mèxic
Universidad Técnica Federico Santa María, Xile
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PROGRAMA SICUE
Durant el curs 2003/2004 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 41 universitats de l’Estat espanyol.
Universitats de l’Estat espanyol amb les quals la UdL té
signats acords bilaterals de cooperació dins el marc del
programa SICUE
Universitats integrants de l’Institut Joan Lluís Vives
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de les Illes Balears
Universitat de València
Universitat de Vic
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernández d’Elx
Universitat Politècnica de València
Universitat Rovira i Virgili
Andalusia
Universidad de Almería
Universidad de Cádiz
Universidad de Córdoba
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Jaén
Universidad de Málaga
Universidad de Sevilla
Aragó
Universidad de Zaragoza
Astúries
Universidad de Oviedo
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Canàries
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Cantàbria
Universidad de Cantabria
Castella-La Manxa
Universidad de Castilla-La Mancha
Castella i Lleó
Universidad de Burgos
Universidad de León
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Extremadura
Universidad de Extremadura
Galícia
Universidade da Coruña
Universidade de Santiago de Compostela
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Politecnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Navarra
Universidad de Navarra
Universidad Pública de Navarra
País Basc
Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto

Durant aquest curs 24 estudiants de la UdL han anat a estudiar
de les universitats de Córdoba, Valladolid, Extremadura, A Coruña
a altres universitats de l’Estat espanyol, tant en universitats de
i Pública de Navarra.
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Estudiantat SICUE enviat i acollit. Curs 2003/2004
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa SICUE
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PROGRAMES DE MOBILITAT ESPECÍFICS
Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2003/2004.1
ETSEA
Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units
d’Amèrica
Estudiantat rebut: 3 estudiants de l’Iowa State University.
Estudiantat enviat: 5 estudiants (4 a l’Iowa State University i 1 a la
Colorado State University).
Programa de doble titulació amb la Cranfield University at Silsoe
3 estudiants de l’ETSEA han seguit el programa de doble titulació.
Màster Forestal Europeu
S’han rebut 12 estudiants (7 finlandesos, 3 holandesos i 2 suecs).
Facultat Forestal Virtual Europea
3 estudiants finlandesos han cursat una assignatura virtual a la
UdL i 5 estudiants de la UdL ho han fet a Finlàndia.
Tempus “Development of student mobility program in Bosnia and
Herzegovina” (JEP-16104-2001)
S’han rebut 4 estudiants bosnians i s’ha enviat un estudiant de la
UdL a Bòsnia i Herzegovina.
Medicina
Programa Cajal
S’han enviat 4 estudiants a facultats de medicina de l’estat espanyol.

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
Dins el marc de les beques FARO quatre estudiants d’últim curs de
la UdL han pogut realitzar estades de pràctiques en altres països
europeus (2 ETSEA, 1 Dret i Economia, 1 Lletres).

Dades elaborades a partir de la informació facilitada pel responsable de la gestió
de cada programa a data 30/05/2004.
1
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Relacions exteriors

PROGRAMA DE COOPERACIÓ
INTERUNIVERSITÀRIA
Aquest ha estat el primer curs en que ha entrat en funcionament
la nova estructura dels programes de cooperació interuniversitària
(PCI) de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).
PCI Iberoamèrica
Projectes de Recerca
Activitats de recerca a España i Iberoamèrica desenvolupades
per dos universitats, una espanyola i una iberoamericana, amb
participació d’investigadors, professorat i estudiantat doctoral i
postdoctoral d’ambdues parts.
Durant el curs 2003/2004 el departament de Geografia i Sociologia ha coordinat el projecte La emigración como un nuevo
motor de desarrollo de las áreas rurales del Ecuador. Mecanismos
para vehicular las remesas de los emigrantes con los proyectos de
desarrollo de las agencias internacionales y de las ONG’S en la que
també participa la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) de Quito.
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 2003/2004 el Departament d’Hortofructicultura,
Botànica i Jardineria de la UdL ha coordinat per tercer 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.

PCI Tunis
Projecte Análisis del Estado Sanitario de las colecciones de variedades de higuera de Túnez y España: diagnóstico y estudio epidemiológico, coordinat des del Departament de Producció Vegetal i
Ciència Forestal i l’Université Tunis El Manar.

PROGRAMES INTERNACIONALS
DE TERCER CICLE2
Estudiantat de tercer cicle procedent d’altres universitats acollit
a la UdL:
Beques AECI - Mutis
1 estudiant
Beques AECI - Mundo Árabe
3 estudiants

ACORDS BILATERALS DE COOPERACIÓ
Durant el curs 2003/2004 la UdL ha signat 5 acords marc de cooperació amb les següents institucions d’ensenyament superior:
-

Universitat Estatal de Colorado (Estats Units).

-

Govern Regional de la Llibertat (Perú).

-

Universitat Estatal de Maringá (Brasil).

-

Universitat de Cuenca (Equador).

-

Comunidad de Sarayaku Ecuador, la Universidad de Cuenca
Ecuador, la Dirección Nacional de Eduación Intercultural Bilingüe (DINEIB) Ecuador, i Empremtes Grup cívico-cultural.

-

Western Michigan University, (Estats Units).

-

Southern University of Illinois at Edwardsville, (Estats Units).

Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la secció de tercer cicle
a data 30/05/2004.
2

Pel que fa als ajuts per a la mobilitat bilateral dins de convenis
marc de cooperació signats per la UdL, a la primera convocatòria
de l’any 2004 s’han concedit ajuts a 9 professors, 7 estudiants i 2
PAS. D’altra banda el departament d’Infermeria de la UdL ha acollit
4 infermeres de Moçambic.

CURSOS INTENSIUS INTERNACIONALS
DE LA UDL
L’ETSEA ha organitzat un curs intensiu internacional adreçat tant a
estudiants estrangers com locals. El curs “Agri-Food Production In
Perspective” ha comptat amb la participació de professorat d’onze
departaments de diferents centres de la UdL i s’ha impartit íntegrament en anglès, a més d’un mòdul d’espanyol com a llengua
estrangera. En aquesta primera edició hi han participat estudiants
de l’Iowa State University i estudiants matriculats a l’ETSEA.
Paral·lelament el curs es complementa amb l’edició de material
docent en català, castellà i anglès. Aquest projecte ha comptat
amb ajuts per a projectes d’innovació docent del DURSI i de la
Universitat de Lleida.

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, i Jornada informativa sobre
programes de mobilitat.

-

Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat participant en els programes de mobilitat (Sòcrates/Erasmus, Programa de mobilitat de la UdL, SICUE i altres). Per primera vegada
s’han organitzat un programa d’activitats conjuntes amb les
Universitats de Girona i Rovira i Virgili.

-

Elaboració d’una normativa d’estudiantat visitant que permeti
la realització d’estades de mobilitat a la UdL al marge de convenis de cooperació amb altres institucions d’ensenyament
superior.
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-

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).

una investigació o projecte, per cursar una o diverses assignatures en una altra universitat, o per l’organització d’altres activitats
culturals.

-

Difusió d’informació entre la comunitat universitària i assessorament en matèria de relacions internacionals.

El curs 2003/2004 han participat de la UdL:

ACORDS DE COOPERACIÓ
Durant el curs 2003/2004 s’han signat acords de cooperació entre
la Universitat de Lleida i les institucions següents.
-

Agrupació de Formació Permanent d’Aules per a la Gent Gran

-

Ajuntament de Lleida per al patrocini de Transversal. Revista
de cultura contemporània

-

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

-

Sícoris Club

-

Universitat de Girona, Universitat de Vic i la Universitat Rovira
i Virgili, encontre transversal en l’àmbit de les respectives aules
de teatre.

INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES
L’Institut Joan Lluís Vives és la 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 nostra llengua.
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
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Relacions exteriors

12 estudiants de 1r i 2n cicle al DRAC - Estiu
7 estudiants a DRAC - Hivern estades llargues i 1 estudiant d’estades curtes (estudiants de 1r i 2n cicle)
10 estudiants de tercer cicle a DRAC - Formació avançada
7 professors a DRAC - PDI
1 PAS a DRAC - PAS
Cursos d’estiu en el marc de l’Institut Joan Lluís Vives
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 900 cursos que es realitzen en 75 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.

CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Àrea de formació
1. Curs “Situació actual del món i possibles alternatives”
Aquest curs està adreçat a persones que ja tenen uns coneixements bàsics de la problemàtica de l’anomenat Tercer Món. La
interdisciplinarietat que caracteritza aquest curs es la necessària
per comprendre la realitat dels pobles del Sud i per poder arribar a
una solució global que millori la situació i les relacions entre tots
els pobles i col·lectius del món.

(Mestre de Primària), Emi Cavallol (Educadora) i Glòria Atarés
(Metgessa).
3. Curs de Postgrau “Desenvolupament i cooperació:
de l’àmbit global al local”
Aquest curs de postgrau va nèixer per donar resposta a la creixent
demanda de formació dins l’àmbit de la cooperació al desenvolupament per part de l’estudiantat de la UdL i la societat en general
per tal d’analitzar la situació actual del món, les seves causes i
conseqüències, de manera complementària integrant les perspectives global i local.

Els docents han estat els següents:

Els objectius principals amb els que s’oferia aquest postgrau van
ser les següents:

Rafael Crespo (Ajuntament Sta Coloma de Gramanet), Pablo Aguiar
(UB), Albert Roca (UdL), Arcadi Oliveres (UAB), Xavier Latorre (UB
Solidària), Raül Romeva (UAB), Gemma Galdón (Observatori del
Deute), Tomàs Herreros (UAB).

• Aportar uns coneixements generals dels conceptes relacionats amb la cooperació internacional i el desenvolupament i
aprofundir posteriorment en l’anàlisi dels principals eixos de
treball.

2. Curs “L’educació i el quart món: Tan a prop i tan lluny”
El curs va tractar les demandes, necessitats i realitats de l’educació
en relació al quart món. Es pretenia aproximar els alumnes a la
problemàtica més propera de la nostra ciutat. Es van poder escoltar experiències de gent que treballa sobre el terreny amb temes
relacionats amb l’educació d’adults, comunitats d’aprenentatge.
També es va voler apropar a la comprensió de les relacions entre
l’educació i el quart món.
El títol fa referència a la proximitat i al mateix temps a la llunyania
del quart món perquè aquesta aparent contradicció, és el punt de
partida del treball que es proposa.
El curs s’ha organitzat conjuntament amb el Departament de Didàctiques Específiques de la Facultat de Ciències de l’Educació.
Els docents han estat els següents:
Teresa Estany (Psicòloga), M. Jesús Izquierdo (UAB), Jordi Domingo
(UdL), Lluïsa Huguet (professora de l’IES Manuel de Montsuar),
Maria Huguet (professora d’un TAE de Lleida), Raül Manzano

• Donar a conèixer un ventall d’eines i maneres d’actuació que
permetin desenvolupar projectes de cooperació adients per a
cada realitat.
• Oferir els elements necessaris per a la construcció d’una actitud crítica que permeti enfocar els diferents àmbits de la
cooperació i el desenvolupament des de diferents perspectives
i des de diferents formes d’expressió.
• Aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
mitjançant la realització de pràctiques o creació d’un projecte
propi en relació amb la cooperació i el desenvolupament.
• Formar als futurs professionals de la cooperació internacional
i el desenvolupament potenciant, al mateix temps, les seves
possibilitats d’inserció al mercat laboral.
El curs s’ha desenvolupat els divendres per la tarda i els dissabtes
pel matí des del 9 de gener i fins al 28 de maig. En total hi han
participat 9 professors de la UdL i 19 docents especialistes en la
matèria de fóra de la UdL. Els docents han estat els següents:
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Alfonso Dubois (Universitat del País Basc), Pere Enciso (UdL), Oriol
Costa (UAB), Arcadi Oliveres (UAB), Jordi Garreta (UdL), Clara Murguialday (Universitat País Basc), Dolors Mayoral (UdL), Lluis Samper (UdL), Fidel Molina (UdL), Àlex Llobera (Medicus Mundi), Ramon
Julià (UdL), Andreu Viola (UB), Irene Maestro (UB), Alfonso Sánchez
(Universitat del País Basc), Núria Camps (UdL), Eva Montoro (UdL),
Pablo Aguiar (UB), Josep Ferrer (AECI), Ramon Vallescar (Intermon),
José Antonio Morales (Espcialista en Amèrica Llatina), Jean Pierre
Malé (Estudis-CIDOB), Eduard Ballester (FCONGD), Pilar Mercadé
(Fundació PRISBA), Isaac Giribet (UdL), Ezequiel Ander-Egg (Univ.
Argentina), Pedro Ibarra (Universitat País Basc), Montse Peirón
(Fundació CRIC) i Òscar Mateos (UAB).

• El deute extern i els altres deutes.

4. Curs de lliure elecció: El paper de l’agricultura en el
desenvolupament dels països del Tercer Món

• Macro: nous organismes internacionals? Control al fluxe de
capital? Regulació de les empreses? Cap a una governabilitat
mundial?

Aquest curs s’adreçava a persones amb escassos coneixements
sobre la situació de l’agricultura en els països de l’anomenat tercer
món i de quina manera han intervingut els països industrialitzats
en aquesta evolució; és a dir: tipus d’explotacions, repartiment de
la terra, principals conreus implantats… Emfatitzant principalment
el paper que hi juguen les gran companyies agropecuàries, petrolieres i de la fusta... i les organitzacions no governamentals per
crear una millora en les relacions sud-nord.
Els docents han estat els següents:

• La cooperació internacional: la AOD i les ONGD.
• Les institucions supra-estatals i l’arquitectura internacional.
• Els moviments socials.
• Micro: banca ètica, consum responsable, cooperatives, campanyes de boicot, etc…

En total hi han assistit 54 persones membres de les brigades de
cooperació i del pràcticum d’Educació Social al Perú. Els docents
han estat: David Llistar i Iolanda Fresnillo, membres de l’Observatori pel Deute i la Globalització de la UAB.

Àrea de cooperació
1. Convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació
per al desenvolupament

José Antonio Morales (Espcialista en Amèrica Llatina), César Erazo
(ESF), Jaume Domingo (Escola Agrària de Manresa), José Luis Porcuna (Investigador de l’Àrea de Protecció de Cultius de València),
Roberto García Trujillo (Professor de la Universitat de Córdoba),
Joan Josep Vergè (Fundació Pagesos Solidaris), Rufino Acosta
(Professor de la Universitat de Sevilla), Josep Mas (Especialista en
cooperació internacional) i Gemma Francés (UAB).

Tres modalitats:

5. Curs de formació de les brigades de cooperació 2004

En total s’hi han presentat 14 projectes.

Aquest curs estava orientat a donar una formació bàsica als
brigadistes que viatgen aquest proper estiu a Cuba, Guatemala,
Equador i Brasil. Els temes tractats a les sessions van ser:

2. Convocatòria d’ajuts per a estudis de recerca
sobre el 4rt món

• La mundialització interdependent, el neoliberalisme i l’Estat
del món.
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• Les ETNs.
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a) Accions de cooperació
b) Projectes de cooperació
c) Treballs final de carrera i pràcticum

En total s’hi han presentat 3 projectes.

3. Convocatòria d’ajuts per a estudis de recerca sobre
desenvolupament, cooperació internacional i solidaritat

toriana per tal de participar en les feines diàries i en activitats de
formació, com cursos de comptabilitat o d’agroforestal.

En total s’hi han presentat 8 projectes.

Nombre de brigadistes: 4

4. Programa Tempus

3. Brigada de cooperació a Guatemala

Durant aquest curs s’està duent a terme la gestió del programa
Tempus pel desenvolupament curricular en matèria de tecnologia
dels aliments amb la Georgian State Agrarian University (GSAU).
En el marc d’aquest projecte s’ha produït la visita del rector de
la GSAU a la Universitat de Lleida i s’han organitzat nombroses
activitats de cooperació amb la universitat georgiana (seminaris,
visites acadèmiques, dotació d’equipaments...).

Els membres d’aquesta brigada participaran en les tasques de les
diverses ONGD que treballen en diferents àrees com l’agricultura,
la gestió i l’administració de petites empreses, de drets humans,
medi ambient... Totes pertanyen a la coordinadora Tzuk Kim Pop,
que les coordina i a través de la qual s’organitzen les brigades de
cooperació amb aquest país.

També en el marc del programa Tempus, però en un projecte
gestionat per la Katholike Hogeschool de Saint Livin (Bèlgica),
el CCI organitzà un seminari sobre gestió universitària destinat a
responsables de les 7 universitats existents a Bòsnia i Hercegovina.
Aquest seminari va comportar la visita a la UdL, entre d’altres, del
rector de la Universitat Sèrbia de Sarajevo.
A més, el CCI ha realitzat l’assessorament a les persones interessades en impulsar projectes en el marc del programa Tempus de
la Unió Europea.

Àrea de sensibilització
1. Brigades de cooperació a Cuba
Un grup de membres de la comunitat universitària viatjarà a Matanzas per participar amb l’Editorial Vigía en l’elaboració de la confecció de llibres de tall artesanal. A més a més, també s’impartiran
diferents tallers de costums i tradicions catalanes, com malabars
per als més joves, tallers de dansa, cuina, llengua catalana o música tradicional.
Nombre de brigadistes: 8
2. Brigada de cooperació a l’Equador
Els membres d’aquesta brigada conviuran amb els habitants de la
comunitat indígena de Sarayacu dins la selva de l’Amazònia equa-

Nombre de brigadistes: 12
4. Brigada de cooperació a Brasil
Aquesta nova brigada es realitza en col·laboració amb el Moviment dels Sense Terra de Brasil que acull els membres d’aquesta
brigada i els organitza les tasques que es realitzaran als diferents
assentaments on tindrà lloc l’activitat.
Nombre de brigadistes: 5
5. Cicle de cinema sobre la precarietat laboral
Com cada any s’ha fet un cicle de cinema i aquest any el tema ha
estat la precarietat laboral. Les actuals relacions internacionals basades en l’acumulació de riqueses i l’increment dels desequilibris
sud-nord fan que trobar una bona feina esdevingui cada vegada
més difícil i que les reivindicacions per exigir unes condicions dignes no serveixin per molt més que per fer sentir les nostres veus.
Les pel·lícules projectades van ser: La Cuadrilla, El efecto Iguazú,
200 Km i Recursos Humanos.
6. Cicle de xerrades sobre les brigades de cooperació
Després d’haver estat a Cuba, Guatemala, Equador o Nicaragua, els
brigadistes ens van explicar les experiències viscudes, tot ressaltant les tasques de suport en què van col·laborar, i ens van apropar
a la situació en què es troben aquests països.
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Les xerrades van anar a càrrec dels membres de les brigades de
cooperació participants durant l’estiu 2003.
7. Xerrada sobre Chiapas
En aquesta activitat es va apropar al públic assistent a la situació
actual que es troben algunes de les comunitats de Chiapas. L’acte va anar a càrrec de Lola Cubells, membre de la Universitat de
València que es troba realitzant el seu treball doctoral en aquest
lloc.

Documentació
1. CIDD al carrer
Durant tres dies el Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida va sortir al carrer, conjuntament amb un gran
nombre d’ONGD, per presentar a la ciutadania de les Terres de
Ponent una mostra del material que es troba a la nostra ciutat (llibres, jocs, revistes, etc.) que versa sobre temes de cooperació, desenvolupament, solidaritat i realitats diverses, sovint molt properes
a nosaltres a través de la II Mostra d’Informació i Documentació
per al Desenvolupament al carrer, a la Plaça Sant Joan de Lleida.
Des del Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolupament es va voler posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes aquest
material com a pas important i necessari per familiaritzar-nos amb
fonts d’informació alternatives i contrastades, imprescindibles ara
com ara, per poder fer front als problemes del nostre temps amb
certa coherència.
La finalitat era fer saber que a la ciutat de Lleida es pot tenir accés
a consultar i a demanar en préstec material tan divers com el que
es presentava en aquesta exposició.

110

En aquesta xerrada hi van participar com a ponents: Josep Serra,
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia i Jordi Cortés, Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia.
3. Publicació i presentació del llibre “Les persones sense llar
a la ciutat de Lleida”
Dins la línea de publicacions de la col·lecció Sud-nord s’ha publicat
el llibre “Les persones sense llar a Lleida” que es va presentar a la
Sala d’actes de Ciències de l’Educació, ja que l’estudi ha estat realitzat per un equip de docents i estudiants de l’esmentada Facultat.
Els autors són: Jordi Domingo (editor), Hortènsia Badia, Maika
Molina, Roser Pelegrí, Enric Pifarré i Júlia Remón.
La conferència de presentació va comptar també amb la participació a la taula de: Carme Bellet, professora del Departament de
Geografia i Sociologia, Rosa Pérez, Vicedegana de la Facultat de
Ciències de l’Educació, Carles Carreras, Catedràtic de Geografia de
la UB, Salvador Busquets, Director d’Arrels Fundació-Barcelona.
4. Enviament mensual de llistes de distribució
• Llista de distribució sobre activitats a Lleida i comarques.
• Llista de distribució sobre convocatòries (ofertes de feina, voluntariat, beques i convocatòries per a ONGD).
• Llista de distribució sobre notícies i articles.

Col·laboracions amb altres entitats
1. Vídeo-fòrum sobre Chiapas

2. Xerrada sobre l’Islam (dins la presentació dels quaderns
sobre l’Islam)

En aquesta activitat es va passar el vídeo “Zapatistas, crónica de
una rebelión” que sintetitza els deu anys de lluita de l’Exèrcit Zapatista d’Alliberament Nacional, que va sentar les bases d’un debat
posterior sobre Chiapas.

Aquest acte es va organitzar per presentar el primer número de
la col·lecció dels quaderns de difusió “Al voltant” que es fan des
del CCI.

Aquest vídeo-fòrum es va fer en col·laboració amb el col·lectiu de
solidaritat amb la rebelió zapatista.

Relacions exteriors

2. Conferència sobre el Sàhara occidental
Els ponents Mateo González Lorente, sociòleg expert en relacions
internacionals i Mah Yahadid, representant del Frente Polisario a
Catalunya, van exposar la situació en què es troba el Sàhara occidental des de la memòria històrica al Pla Baker II.
Aquest acte es va fer en col·laboració amb l’Associació Catalana
d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS).
3. Conferència sobre la dona a l’Afganistan
La Sra.Orzala Ashraf, presidenta de l’associació HAWCA (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan) va
exposar l’evolució de la dona a l’Afganistan des de la caiguda dels
talibans analitzant el nou escenari polític en el país i les expectatives que s’obren a les possibilitats reals de la celebració d’unes
eleccions generals al juny.
Aquesta conferència es va fer en col·laboració amb ASHDA, associació recentment constituïda a Lleida.
4. Xerrada sobre els conflictes a les organitzacions
del tercer sector
Aquest acte va servir per presentar l’estudi sobre la gestió alternativa de conflictes en les organitzacions del tercer sector, realitzat
per GREC, Grup de Recerca en Resolució de Conflictes, amb qui es
va col·laborar per organitzar l’acte.
La conferència va anar a càrrec de: Pere Mora, membre d’Ecoconcern, Fidel Molina, professor de Ciències de l’Educació i Ferran
Camps, membre de GREC.
5. Altres col·laboracions
• Participació en la Festa de la diversitat organitzada per
l’Ajuntament de Lleida.
• Membres de la coordinadora d’ONGD i altres moviments
solidaris de Lleida com a participants actius a les reunions
mensuals.
• Participació mensual al programa de Ràdio Lleida “Estació Lleida” tractant temes d’actualitat relacionats amb la cooperació
per al desenvolupament i les relacions internacionals.
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SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
Coordinador: Dr. Jordi Martí Henneberg
Directora del servei: Sra. Loli Manciñeiras
http://www.bib.udl.es
El Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) de la Universitat de
Lleida ha rebut el Certificat de Qualitat per a Biblioteques Universitàries concedida pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Per Resolució de 14 d’Octubre de 2003, de la Direcció General
d’Universitats, es concedeix el Certificat de Qualitat dels Serveis de
Biblioteca de les Universitats a 7 universitats espanyoles: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Carlos III de Madrid, Universitat de Barcelona, Universitat de la Rioja, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra.
Cal remarcar que els Serveis de Biblioteca que es van presentar
van haver de passar, prèviament, un procés d’avaluació. L’Agència
Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) fou l’organisme responsable de l’avaluació.
En una segona fase de la convocatòria es podia accedir a una subvenció, presentant un projecte de millora. El Servei de Biblioteca i
Documentació ho va fer i va suposar guanyar una subvenció de
138.000 euros. Aquesta subvenció està destinada, fonamentalment,
a la compra del nou sistema de gestió automatitzat de biblioteques.

En un futur proper s’incorporarà el fons de la Facultat de Ciències
de l’Educació.
Així mateix, i com a conseqüència del trasllat a la Biblioteca de
Cappont dels fons esmentats, s’ha procedit a la reubicació del fons
a la Biblioteca de Lletres, amb l’abast temàtic dels ensenyaments
del seu campus com són: filologia clàssica, francesa, hispànica i
catalana, geografia, història i comunicació audiovisual.
En aquesta biblioteca s’han ubicat definitivament els Llegats
Samuel Gili Gaya, Porqueras Mayo i Màrius Torres.
També aquest curs es caracteritza per les importants donacions que
ha rebut el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD) com són el
fons Romà Sol i Carme Torres i així com el llegat Porqueras Mayo.
Finalment donar a conèixer l’informe amb el títol “Desarrollo de
nuevos instrumentos de medición de la calidad de las Bibliotecas
Universitàrias españolas” que té relació amb l’SBD de la UdL, en
el qual el Servei de Biblioteca i Documentació apareix en el estudi
dins del grup 3 del “cluster” de les biblioteques de la seva mida. És
a dir en el grup que obtenen millors resultats en tots els factors
de qualitat; aquest grup també la integren: la Universidad de la
Rioja, la Universidad Carlos III, la Universidad Publica de Navarra,
la Universidad de Navarra, la Universitat Pompeu Fabra.

Durant aquest curs s’ha posat en funcionament la Biblioteca de
Cappont, en concret el dia 26 de febrer del 2004. La biblioteca té
una superfície de 4520 m2 distribuïts en planta soterrani, planta
baixa i tres plantes superiors. Compta amb 390 places de lectura i
amb dues sales d’estudi amb capacitat per a 110 places de lectura,
la qual representarà un total de 500 places de lectura.
Actualment té els fons relacionats amb els ensenyaments impartits al Campus de Cappont: Llicenciatura en Dret, Diplomatura en
Ciències Empresarials, Llicenciatura en Administració i Direcció
d’Empreses, Llicenciatura en Ciències del Treball, Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica Informàtica de
Sistemes, Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica Industrial
Mecànica.
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ÀREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ
I COMUNICACIONS
Coordinador: Sr. Carles Mateu Piñol
http://www.udl.es/arees/asic
Quant a les accions relacionades amb les tecnologies de la informació, en primer lloc, cal destacar que s’ha definit l’estructura
laboral de l’Àrea de Sistemes de la Informació i Comunicacions, i
s’ha eliminat l’externalització dels seus recursos humans.
En segon lloc, destacar la signatura de convenis amb la Universitat
de Barcelona per a l’ús de la seva eina de gestió de la recerca;
amb Softcatalà per convertir la UdL en la primera universitat on
hostatjar el seu servidor d’aplicacions; amb Alcatel-Telefònica per
a la donació d’un laboratori de comunicacions d’alta tecnologia
que permetrà la formació reglada dels alumnes de la Universitat
de Lleida i la de tècnics especialistes d’Alcatel; i amb el grup Sakkai
(Universitats de Michigan, Indiana, Stanford i MIT) per a l’adhesió
al seu projecte de desenvolupament d’un nou campus virtual.
En tercer lloc, esmentar la finalització del projecte de millora de la
infraestructura de xarxa que ha multiplicat per 10 la velocitat de la
nostra xarxa de dades i ha millorat la seva fiabilitat.
Finalment, comentar que s’ha definit la guia de migració a programari lliure que dóna les línies generals d’actuació a la UdL pel canvi progressiu de programari propietari a programari lliure durant
els propers 4 anys i que a permès a la UdL ser centre de referència
pel DURSI d’un procés de migració a aquesta escala.

SERVEI DE PUBLICACIONS
Coordinador: Sr. Javier de Castro Fresnadillo
http://www.udl.es/arees/eip
Presentació
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; la presència institucional de la Universitat en el món editorial i del llibre mitjançant l’edició de treballs
que, sense perdre rigor, siguin atractius 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 materials diversos pensats per a divulgar l’activitat quotidiana universitària. Ressalta l’extensió universitària, que
representa finalment, un altre dels àmbits importants d’actuació,
tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seves publicacions i
revistes, com a la d’altres col·lectius universitaris.
Producció bibliogràfica
Entrant en el capítol pràctic de les publicacions realitzades pel Servei de Publicacions durant el curs acadèmic corresponent i dins de
l’àmbit de la producció científica, han estat publicats prop de quaranta títols. En l’àmbit variat de l’extensió universitària han vist la
llum aproximadament una dotzena de volums, a més d’un nombre
similar d’unitats, corresponents a diverses iniciatives institucionals
com ara memòries científiques, guies de l’estudiant i altres productes d’imatge i de funcionament intern de la Universitat.
Durant aquest període, el Servei de Publicacions ha consolidat totes les seves col·leccions amb l’aparició de nous títols a cadascuna.
L’apartat corresponent a llibres fora de col·lecció també ha vist
l’increment de la seva producció, sobretot gràcies a l’edició d’actes
de jornades i congressos celebrats a la Universitat de Lleida i a l’es-
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Difusió
La nostra pertinença a entitats com l’Asociación de Editoriales
Universitarias Españolas (AEUE) o l’Institut Cultural Lluís Vives ens
ha permès de mantenir un contacte continu i fluid amb el món
del llibre universitari, participant com a expositors professionals
en prestigioses fires nacionals i internacionals del llibre com Liber
(Madrid-Barcelona) o les de Francfort (Alemanya), Buenos Aires
(Argentina), Salón del Libro Universitario de Mérida (Venezuela),
etc.
Les nostres novetats bibliogràfiques apareixen regularment en
catàlegs de màxima difusió com MARCIAL PONS, NEU o el butlletí
de la AEUE que arriben a tota la comunitat universitària espanyola
i catalana. L’acord amb PORTICO per tal de ser inclosos en la seva
base de dades internacionals que distribueix informació a moltes
universitats estrangeres. La signatura amb PUVILL, S.L., d’un altre
protocol de distribució mitjançant la seva llibreria telemàtica no
ha fet altra cosa que eixamplar la difusió de les Edicions de la
Universitat de Lleida. Tanmateix, el nostre abast de distribució s’ha
vist augmentat afegint als contractes amb distribuïdores com Breogán (nacional), MIDAC (Catalunya i Balears) un altre amb SendraMarco per tal de cobrir millor el País Valencià. Les dades de venda
parlen per si mateixes de la bona implantació que les publicacions
de la UdL ha anat adquirint amb el temps.
La publicació regular del nostre catàleg general de publicacions de
la Universitat de Lleida, posa de manifest un treball seriós que ha
permès crear al llarg de la encara curta vida de les Edicions de la
Universitat de Lleida un fons editorial propi que supera hores d’ara
les 500 obres publicades.

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.
Punt d’informació
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.
Pel que fa a l’atenció personal i telefònica el Servei ha atès més de
5.000 consultes. En el gràfic següent es comptabilitzen 4.511 consultes en funció del perfil dels usuaris i la concentració en mesos.
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Cal esmentar, finalment, el treball que s’està desenvolupant per
materialitzar en suport magnètic nous materials acadèmics, de
recerca i formatius en una iniciativa conjunta amb l’Institut de
Ciències de l’Educació.

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

M

pera de que aquest apartat de la producció bibliogràfica universitària lleidatana disposi d’un marc propi en forma de col·lecció.
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El Servei de Publicacions depèn orgànicament del Vicerectorat
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.
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Pel que fa als temes que es gestionen des del Servei la informació
sol·licitada es distribueix de la manera següent:
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Borsa de treball
D’acord amb una de les principals funcions del Servei, es canalitzen �������������������������������������������������������
aquelles informacions que poden ser d’interès per a cada centre o
Les dades referents a la Borsa de treball apareixen en els gràfics
cada col·lectiu utilitzant els mitjans de què es disposa actualment ����������������
següents on es pot apreciar la seua evolució des del curs 1997/
a la UdL: el correu electrònic l’infovídeo i la pàgina web.
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1998.
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Enguany el Servei s’ha fet càrrec de l’Infovideo. Entre el 2 i el 14
d’abril s’ha reiniciat aquest mitjà de difusió en els diferents campus universitaris.
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Des de setembre del 2003 fins al maig de 2004 s’han signat 265
convenis de pràctiques en els diferents centres de la UdL (Facultat
de Dret i Economia: 40 convenis; Escola Politècnica Superior: 26
convenis; ETSEA: 190 convenis; Facultat de Lletres: 6 convenis i
Facultat de Ciències de l’Educació:
��� 3 convenis).
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Des del gener fins al març d’enguany més del 65% de les ofertes
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que les empreses han enviat han estat cobertes amb estudiants o
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titulats de la UdL inscrits a la borsa.
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Avaluació del procés d’inserció laboral dels graduats
�������� La mitjana de les ofertes que les empreses envien a la borsa ha
seguit l’evolució del gràfic següent.
En l’àmbit de l’avaluació de la qualitat universitària, com a conti����������������������
nuació de l’estudi sobre la inserció laboral dels graduats universiMitja ofertes/setmana
taris iniciat el 2001/2002, el Servei està col·laborant en la redacció
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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 millorar 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.

Actualment s’ha signat el conveni amb 9 consells comarcals. Durant aquest curs els vam visitar per tal d’establir contacte i facilitar
la informació necessària a les persones que tenen al seu càrrec
l’Aula. També es va fer una trobada a la UdL amb la finalitat de
visitar tots els campus i les instal·lacions universitàries.
S’han enviat 15 trameses informatives sobre els temes que poden
ser d’interès per a la ciutadania, com cursos, publicacions, activitats culturals i congressos. També s’ha informat a l’estudiantat de
la UdL enviant el tríptic de cada Consell per correu postal segons
la comarca de residència.
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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 346 consultes i la ocupació ha
estat contínua durant el curs.

Beques UdL

S

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
����
���� ��� �� ��� ������������� �������� ��� ������� ��� ������ ����� ������ ������ ���� �������
Pel que fa a la convocatòria d’ajuts de viatge de l’any 2003 s’han
de Lleida i la UdL), s’han tramitat 21 noves sol·licituds
i el nombre
��������������������������������������������������������
rebut 169 sol·licituds, s’han atorgat 138, s’han denegat 17 i ha
de parelles convivint és de 18.
hagut 14 renúncies.
����������������
El Servei ha col·laborat amb l’Oficina de Relacions Internacionals
Ajuts de Viatge
per allotjar els estudiants del Programa Erasmus i ha recollit les
ofertes de 14 pisos i 35 habitacions per llogar. També ha collaborat amb el Servei d’Allotjament Universitari (SAU) del Consell
de l’Estudiantat durant l’estiu.
Atorgats

Beques de col·laboració i ajuts de viatge de la UdL

Denegats
Renúncies

Pel que fa a les beques de col·laboració, s’ha portat a terme l’elaboració de la convocatòria ordinària, la informació a l’estudiantat
i a la comunitat universitària i la gestió administrativa d’aquestes
beques i de les beques de curta durada.
El curs 2003/2004 s’han rebut 1.527 sol·licituds, de les quals s’han
concedit 91 ajuts per cobrir les places de col·laboració en diferents
unitats estructurals de la Universitat, s’han prorrogat 46 places
pels mesos d’estiu tal com es preveia a la convocatòria i 22 becaris
han participat en el passi de les Enquestes d’Opinió.
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Campanyes de promoció i de difusió de la UdL

Per tal de complir el pla de formació s’han organitzat 6 cursos de
formació bàsica en les àrees d’informàtica i d’orientació professional adreçats expressament als becaris i becàries de col·laboració.

Dins d’aquestes campanyes, el Servei ha organitzat la Jornada de
Campus Oberts, que es va realitzar el 12 de març i a la qual van
assistir 1.571 alumnes de 42 centres d’ensenyament secundari de
Lleida i comarques i de la Franja de Ponent. Seixanta dos becaris
van col·laborar en aquesta diada juntament amb el personal docent
i de serveis de cada centre. Es van recollir 418 enquestes d’opinió
que valoren molt positivament la realització de la jornada.

Fora de la convocatòria ordinària, des de diferents unitats o serveis, s’han convocat 16 beques de curta durada més les que s’han
convocat per a programes o activitats concretes.

Hem estat presents, en representació de la UdL, en el Saló de l’Ensenyament que es va realitzar del 24 al 28 de març a Barcelona i en
l’Espai de l’Estudiant, mostra educativa organitzada pel Consorci

Serveis universitaris

Pro-universitari de l’Alt Camp i realitzada a Valls el 15 i 16 d’abril.
També hem col·laborat amb altres unitats de la UdL, proporcionant
suport material o de personal per a fires de caràcter local o comarcal, i en fires internacionals a través del DURSI.

web de la UdL i recull les activitats adreçades a l’alumnat preuniversitari.

Programa d’informació i assessorament als centres
de secundària

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
a través de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les
biblioteques de la UdL. Aquesta tasca ha comportat la gestió de
més de 200 consultes rebudes al punt d’informació.

Sessions informatives
Amb la finalitat de fomentar les activitats adreçades a l’alumnat
d’ensenyament secundari enguany s’han realitzat 18 sessions
adreçades a l’alumnat i 2 adreçades a pares i mares i s’ha participat
en les Jornades de Tàrrega, de Cervera i en altres jornades organitzades pels IES de Lleida, la qual cosa significa que s’haurà informat
directament a uns 1600 alumnes d’ESO, Batxillerat o CFGS.
Tallers 2004 “Viu la UdL… des de dins”
Del 4 a l’11 de març es van organitzar, per primera vegada, els
tallers experimentals adreçats als estudiants de 2n de Batxillerat i
de Cicles Formatius de Grau Superior.
Aquests tallers han ofert la possibilitat de participar en activitats
relacionades amb diferents àrees de coneixement, han estat guiats
i impartits pel professorat de la UdL amb la col·laboració de l’estudiantat universitari i del personal implicat.
1a Edició dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior
Amb la col·laboració de diferents institucions s’ha realitzat una
convocatòria única de tota la UdL. Aquesta convocatòria recull els
premis que els centres universitaris feien de manera individual i
altres nous, que diferents unitats de la UdL adrecen als estudiants
de secundària. S’han presentat 91 treballs que opten als 14 premis
d’àrees de coneixement relacionades amb els estudis que s’imparteixen a la UdL.
Espai Secundària – Universitat

Carnet de la UdL

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 participant en el programa
d’informació adreçat als centres de secundària.
Programa d’acollida al nou estudiantat
Aquest programa 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.
Dins del programa anterior també s’inclou l’assessorament i la
informació durant els terminis de la matriculació amb l’objectiu
de facilitar a l’estudiantat de nova entrada, i a altres estudiants
que ho han necessitat, l’ajuda necessària per realitzar la matrícula
presencial.
Per a portar a terme l’acollida s’ha comptat amb la col·laboració
dels centres universitaris i de 26 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.

La informació d’interès per a l’alumnat d’ensenyament secundari
es troba a l’apartat “Espai Centres Secundària – Universitat” del
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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 s’inclou en la Guia de
serveis i activitats, així com l’organització i la tramesa de les carpetes per la matrícula presencial i el material d’automatrícula als
centres universitaris de la UdL.
S’ha augmentat el nombre de publicacions en català i també en
castellà: la guia de serveis, el tríptic Tu opción de futuro i els plans
d’estudis de tots els centres.
També s’han editat noves publicacions de difusió, l’opuscle de la
Jornada de Campus Oberts, l’opuscle Tallers 2004 “Viu la UdL… des
de dins”, els tríptics de l’Aula Universitària UdL – Consells Comarcals i els tríptics i cartells dels Premis de recerca per l’alumnat de
secundària.
Web del Servei
Enguany s’han penjat en el web (apartat “Estudis, guia docent i
normatives) els plans d’estudis de tots els centres universitaris en
tres idiomes: català, castellà i anglès.
Aula Universia
La funció de l’Aula Universia és la promoció de l’ús i l’accés a les
tecnologies de la informació. Compta amb 68 equips informàtics
i amb dos espais diferenciats: l’aula 1.02 que es dedica a la lliure
navegació i l’aula 1.08 que es dedica a la realització de cursos
adreçats a la comunitat universitària i a col·lectius de fora de la
UdL.
L’aula 1.02 és la que utilitza l’estudiant de la UdL. Al mes de gener
es van passar 293 formularis que aporten les dades següents: la
majoria dels estudiants estan a l’aula una mitjana d’una hora (un
8% hi està més de tres hores), el 10% són estudiants estrangers i la
majoria dels estudiants utilitzen aquest espai per a connectar-se a
Internet o per a realitzar treballs. En el marge horari que va de les
11 hores a les 21 hores l’ocupació d’aquesta aula és del 100%.
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A l’aula 1.08 s’han realitzat cursos de formació adreçats a l’estudiantat de la Facultat de Dret i Economia i de l’Escola Universitària
Politècnica, al professorat, al PAS de la UdL, i a l’estudiantat de la
UdL. S’han portat a terme cursos adreçats a col·lectius externs,
com el de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB i de
l’Administració Oberta de Catalunya i s’han realitzat congressos
organitzats per la UdL i altres entitats externes.

SERVEI D’ESPORTS
Coordinador acadèmic: Sr. Joan Fuster
Tècnic: Sr. Josep Romero

El nombre de cursos desenvolupats en el primer i segon quadrimestre sumen un total de 47, participant 724 alumnes.
En les competicions internes, de Catalunya i d’Espanya han participat un total de 770 alumnes.

El Servei d’Esports (SES-UdL) ha ofert un conjunt d’activitats emmarcades en les diferents àrees de promoció i lleure, competició i serveis.

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.

Seguint amb la dinàmica dels darrers anys, s’ha de destacar la gran
participació dels alumnes de la UdL.

Les activitats s’han desenvolupat en les diferents instal·lacions
cedides per la Paeria i l’INEFC de Lleida.

En l’ actualitat hem assolit una estabilització del nombre dels socis, al voltant de 1.414.

A continuació s’exposen gràficament algunes de les dades del
desenvolupament de les activitats esmentades.

http://www.udl.es/arees/esports
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SERVEI DE LLENGUA I TERMINOLOGIA

• Català científic

Director: Dr. Jordi Suïls Subirà

• Català administratiu

Personal tècnic i col·laborador: Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol, Sra.
Judit Ibós Santiveri, Sr. Josep Maria Boladeras Taché, Dra. M.
Salomé Ribes Amorós

• Autoedició de textos

http://www.udl.es/arees/slt

• Tipografia: l’alfabet i els llibres

Àrea de formació

• Correcció de textos orals i escrits

L’oferta de cursos de llengua general adreçats a tota la comunitat
universitària ha estat la següent:

El CAL ha mantingut l’horari d’obertura de vint hores setmanals
(quatre matins i dos tardes) des del setembre fins al juny. Ha
comptat amb la col·laboració d’una becària des del novembre fins
al juny.

• Nivell bàsic de llengua catalana
• Nivell de suficiència de llengua catalana
• Nivell superior de llengua catalana
Una edició del curs de nivell bàsic s’ha fet amb la col·laboració de
la Facultat de Ciències de la Salut.

Al CAL S’hi han matriculat alumnes de tots els nivells i, a més, s’hi
han dut a terme diverses activitats, com per exemple: sessions de
redacció de textos, sessions de pronunciació, grups de conversa i
tutories personalitzades. També s’ha creat material didàctic.

L’oferta de formació dels nivells elemental i intermedi s’ha fet des
del Centre d’Autoaprenentatge de Llengua (CAL).

L’SLT ha organitzat tres convocatòries d’exàmens oficials de
llengua catalana (octubre, febrer i juny) dels nivells intermedi,
suficiència i superior. Al juny s’ha examinat per primer cop del
nivell bàsic.

Pel que fa a l’oferta de cursos específics:

Àrea de dinamització

• Català jurídic

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 castanyada i diverses
sortides (a la vall d’Àger i a l’Espluga de Francolí i Poblet).

• 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
• Català per a ciències de la salut
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• Pàgines web: elaboració, redacció i adequació lingüística
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El VL també s’ha encarregat d’editar calendaris de butxaca per al
2004 amb el lema “Canvia el català només si cal”. Els calendaris s’han
distribuït en expositors repartits per tots els campus universitaris.
Per als expositors s’ha triat una imatge d’un taller mecànic amb el
lema “Si canvies l’oli quan toca, canvia el català només si cal”.

El Voluntariat Lingüístic i l’àrea de formació del Servei han dut a
terme una activitat perquè els estudiants de nivell bàsic de català
puguin continuar parlant en català un cop acabades les classes:
les parelles de conversa. Aquesta activitat ha consistit a assignar
un voluntari lingüístic a cada un dels estudiants del curs de català
perquè es trobin almenys una hora a la setmana per conversar a
partir d’unes pautes donades en una sessió formativa. Aquest curs
s’han pogut formar deu parelles de conversa; una desena més de
voluntaris no hi ha pogut participar per falta d’estudiants de nivell
bàsic interessats.
El VL ha organitzat l’exposició fotogràfica “Com ho veus?”, que
s’ha pogut veure a l’Edifici Polivalent del campus de Cappont (del
14 al 28 de gener) i a l’Edifici del Rectorat (del 15 al 30 d’abril).
Aquesta exposició mostra la previsió de futur per a la llengua
catalana dels participants en el I Concurs Fotolingüístic ImaTgina,
organitzat pels voluntariats lingüístics de la UdL i de la URV el curs
2002/2003.
Aquest curs els voluntariats lingüístics de la UdL i la URV han
convocat el II Concurs Fotolingüístic ImaTgina, al qual s’han
presentat 41 fotografies de denúncia de la situació actual de la
llengua catalana.
El dia de Sant Jordi el VL ha organitzat una parada de llibres. Amb
el lema “Intercanvia cultura: porta un llibre i emporta-te’n un altre” s’ha volgut motivar la gent perquè aporti algun llibre amb la
intenció que alguna altra persona en pugui gaudir.
Aquest curs s’ha iniciat una col·laboració amb la URV i la UdG per
organitzar sortides adreçades als estudiants de mobilitat. Les sortides d’aquest curs han estat: la vall de Boí (24 i 25 d’abril, organitzada per la UdL), ruta daliniana (8 i 9 de maig, organitzada per la
UdG) i el delta de l’Ebre (21 i 22 de maig, organitzada per la URV).
Pel que fa a les relacions amb altres voluntariats lingüístics, el responsable del VL ha participat en la IV Trobada del Voluntariat Lingüístic de la Universitat de València (Alboraig, 21-23 de novembre
de 2003) i s’ha coordinat amb els responsables dels voluntariats
lingüístics de la UdG, la UPF, la UAB, la URV.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
Tècnica: Sra. Eva Escuer
http://www.udl.es/arees/prls
El Servei de Prevenció de la UdL (SPRL) ha portat a terme durant
el curs acadèmic 2003/2004 les següents activitats preventives de
l’àmbit de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia
i vigilància de la salut:
• CONSTITUCIÓ DEL NOU COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT (CSS)
i modificació de la normativa interna d’aquest Comitè per
adaptar-la a la nova situació de la UdL. Actualment, des del
CSS s’està treballant en la integració de la prevenció per tal de
potenciar el funcionament del SPRL i fer arribar la prevenció a
tots els nivells i activitats de la Universitat.
• ACTUACIONS GENERALS DE SEGURETAT A TOTS ELS CAMPUS,
derivades de les avaluacions de risc i de les visites de seguretat,
i que han consistit en la millora de la protecció de desnivells,
en la protecció de quadres elèctrics, en la millora d’escales
(mitjançant la col·locació de baranes, passamans i travessers),
en la instal·lació de sistemes de seguretat en la coberta de
l’Edifici del Rectorat (mitjançant la col·locació de línies de vida
i punts d’ancoratge)... Així mateix, en el Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques s’ha habilitat un magatzem per evitar
l’acumulació de gran quantitat de materials als passadissos i
en el Departament de Química s’ha construït un magatzem per
a productes químics inflamables.
• PLA DE MILLORES DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS que pretén
l’adequació dels edificis a la normativa de protecció contra
incendis. Amb l’objectiu de facilitar l’evacuació en cas d’emergència s’han realitzat reformes en l’Edifici del Rectorat que han
consistit en l’eliminació d’esglaons, adaptació i modificacions de
les portes d’emergència a la normativa (canviant-ne el sistema
d’obertura, substituint-les per portes resistents al foc, augmentant-ne l’amplada...) i s’han col·locat, en el Campus de Cappont,
plànols de cada planta dels edificis on s’indiquen els recorreguts
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d’evacuació i la ubicació dels mitjans d’extinció en cas d’emergència. Està previst que durant els propers mesos es col·loquin
plànols d’evacuació a la resta dels edificis de la Universitat.
• SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT. Pel que fa a mitjans de protecció contra incendis, recorreguts i vies d’evacuació en aquest
període s’han senyalitzat els edificis del Campus d’ETSEA i la
Unitat Docent de l’Hospital Arnau de Vilanova. Els edificis de la
Facultat de Dret i Economia i l’Edifici Polivalent es senyalitzaran en els propers mesos.
• ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES en l’edifici
de Medicina mitjançant la construcció de dos rampes, una
exterior i l’altra a l’interior de la sala d’actes, amb l’objectiu de
facilitar la integració de tots els usuaris de la Universitat que
tinguin una mobilitat reduïda.
• INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’EXTRACCIÓ ALS LABORATORIS.
Un cop analitzats els riscos, s’han instal·lat noves vitrines per
l’aspiració de gasos en els laboratoris d’Arqueologia, Química i
Producció Vegetal.
• RESOLUCIÓ 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.
• 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.
• COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS que s’ha continuat duent a terme mitjançant la recollida de documentació per
tal de garantir que les empreses que treballen per la Universitat de Lleida compleixen amb els requisits establerts en la normativa de Prevenció (article 24 de la Llei 31/95); recíprocament
s’ha fet arribar a aquestes empreses la informació en matèria
de prevenció de riscos que els poden afectar quan realitzen
alguna tasca a la Universitat.
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• CONTROL DE LEGIONEL·LOSI A LES INSTAL·LACIONS DE RISC
realitzat per una empresa externa i dut a terme també, periòdicament, per personal propi de la Universitat al qual s’ha format
en aquesta matèria. Així mateix, des del SPRL s’han coordinat
les tasques externes i internes de control de les instal·lacions
d’aigua sanitària i torres de refrigeració.
• ALTRES INFORMES I ESTUDIS, realitzats amb la col·laboració de
la Mútua MUPA: Avaluacions de Riscos de la Facultat de Dret
i Economia i de l’Edifici Polivalent. Actualment s’estan duent a
terme les avaluacions de riscos dels diferents edificis d’ETSEA,
el manual d’autoprotecció de l’Edifici del Rectorat i estudis de
seguretat de les màquines d’Enginyeria Agroforestal i Medi
Ambient.
• VIGILÀNCIA DE LA SALUT contractada amb el Servei de Prevenció de la mútua MUPA i que ha consistit principalment en la
realització de revisions periòdiques específiques d’acord amb
els llocs de treball de tots els campus.

SERVEIS CULTURALS
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Durant els curs 2003/2004 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.

Homenatge a Jordi Jové

Aula de Música

• Presentació d’Inscrita en mi alfabeto, antologia poètica de
Jordi Jové, a càrrec de Miquel de Palol i Francisco Díaz de Castro, seguida d’una lectura de poemes de Jordi Jové, a càrrec de
Celina Alegre i Joan Margarit i d’un recital de Xavier Baró que
musica poemes de Rimbaud. 20 d’abril de 2004

• Pneuma, Música Antigua (Lucía Samitier, Ana Cerezo, Arturo Palomares i Manu Sesé). “Música medieval a la Corona
d’Aragó”. 23 d’octubre de 2003
• Trio LOM (Joan Orpella, José Mor i Daniel Ligorio). 13 de novembre de 2003
• Dragan Vasiljevic. 27 de novembre de 2003

• Taula rodona: Jordi Jové, arts i llibres, amb Tonet Rufié, Josep
Ramon Jové, Jaume Pont, Anton Not, Juan Carlos Benavente i
Nuria Perpinyà, moderada per Pere Rovira. 20 d’abril de 2004

• Taula rodona Poesia i biografia, amb Francisco Díaz de Castro,
Antonio Jiménez Millán, Joan Margarit, Miquel de Palol i Àlex
Susanna, moderada per Pere Rovira. 21 d’abril de 2004

• Steve Wilson Quartet & Carla Cook (Steve Wilson, Carla Cook,
Bruce Barth, Ed Howard i Adam Cruz). “Jazz a la UdL”. 8 de
març de 2004

• Recital per a Jordi Jové. Lectura de poemes a càrrec de Carme
Casanovas, Francisco Díaz de Castro, Javier García Sánchez,
Antonio Jiménez Millán, Xavier Macià, Joan Margarit, Txema
Martínez, Miquel de Palol, Jordi Pàmias, Pere Pena, Lorenzo
Plana, Jaume Pont, Pere Rovira i Àlex Susanna i amb la interpretació musical de Carles Margarit. 21 d’abril de 2004

• Katia Novell i Luis Pares. 22 d’abril de 2004

Cine-ull, Cineclub de la UdL

• Alzapua. Cuarteto de pulso y pua (Nacho López, Pedro Tobeña,
Gabriel López i Javier Blanc). 28 de abril de 2004

Cicles de cinema

• Gennady Dzubenko. 2 de març de 2004

• Concert a càrrec d’alumnes i professors de la UdL. 26 de maig
de 2004
Cor de la UdL
Aquest curs 2003/2004, el Cor de la UdL ha estat integrat per 34
cantaires, que han participat el concert de Nadal (18 de desembre
de 2003) i el concert de final de curs (13 de maig de 2004).

Aula de Poesia
Lectura de poemes
• Héctor Bofill. 25 de novembre de 2003

• Franco i el cinema (Raza, el espiritu de Franco, Raza Franco: ese
hombre i Caudillo). Del 21 al 29 d’octubre de 2003
• Cicle Jean Vigo (A propos de Nice, Taris, ou la natation [Taris,
Roi de l’eau], Zéro de conduite i L’Atalante). 18 i 19 de novembre de 2003
• I Festival Internacional de Cinema i Drets Humans
• Les fosses del silenci, de Montse Armengou i Ricard Belis; Estrangeres, d’Helena Taberna. 4 de març de 2004
• Asil, de Sandy McLeod i Gini Reticker; Papers, d’Alexandra
Garcia-Vila Zingaretti; Una llum per Àfrica, de Flavio Signore;
Leyla Zana, de Kudret Gunes. 5 de març de 2004
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• Bombies, de Jack Silberman; Choropampa, el preu de l’or,
d’Ernesto Cabellos i Stephanie Boyd. 6 de març de 2004

-

Aula de Teatre de la UdG. Menú Shakespeare. 18 de maig
de 2004

• Bananeres, de Luis Miranda, Lumumba, de Raoul Peck i Georgie girl, d’Annie Goldson i Peter Wells. 8 de març de 2004

-

Aula de Teatre de la UdVic. Morir, un moment abans de
morir, de Sergi Belbel. 19 de maig de 2004

• Un pallasso a Kabul, d’Enzo Balestrieri i Stefano Moser; Dones
presoneres de Manijeh Hekmat i Anònimament teva, de Gayle
Ferraro. 9 de març de 2004
• Fotògraf de Guerra, de Christian Frei. 10 de març de 2004
• Ni uno menos, de Yimou Zhang; Hoy empieza todo, de Bertrand
Tavernier; Adiós a los niños, de Louis Malle i Semilla de maldad,
de Richard Brooks. (Secció Panorama. Dedicada a l’educació)
19 i 20 d’abril de 2004

38 persones han integrats els tres grups en que s’ha estructurat
el Taller de Dansa Contemporània de la UdL. Els assaigs han estat
dirigits per Marta Castañer i Núria Selvas, i van presentar el seu espectacle el dia 29 d’abril de 2004, Dia Internacional de la Dansa.

Iniciatives plàstiques
Produccions, mostres i instal·lacions

Espai de Teatre

• Imatges al vestíbul. De l’1 al 15 de setembre de 2003

Assaigs

• Kim: Dibuixos. Humoralia 2003. III Bienal Internacional de Humor de Cataluña. Del 19 de setembre al 19 d’octubre de 2003

Aquest curs 2003/2004 l’Espai de Teatre ha estructurat les seues
activitats a través de dos tallers: el d’Iniciació Teatral i el de Creació
Teatral Els dos tallers han comptat amb la participació d’una vintena d’estudiants. La direcció dels tallers ha anat a càrrec de Núria
Casado i Cristina Rodríguez.
Representacions
• Grup Dedal T. La reina de bellesa de Leenane. 25 de febrer de
2004
• Taller Escènic d’Iniciació. Coses que passen!. 26 d’abril de
2004
• IV Mostra de Teatre Universitari a Lleida. Encontre transversal
entre els universitats de Lleida, Girona, Vic i Rovira i Virgili:
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Taller de dansa contemporània

-

Taller Escènic de Creació Teatral de la UdL. Victòries. 17 de
maig de 2004

-

Aula de Teatre de la URV. Amfitrió, de Plaute. 18 de maig de
2004

Serveis Culturals

• Sílvia Rosauro: Paisatges interiors. Del 21 d’octubre al 21 de
novembre
• David Ymbernon: Latung La La universitari. Del 25 de novembre al 7 de gener de 2004
• Jordi Jové: Decorat per a somiadors. Del 15 de gener al 15 de
febrer de 2004
• Iban Calzada: Continent o contingut. Del 17 de febrer al 17 de
març de 2004
• Les Boucliers. Mostra col·lectiva de l’Atelier de Beaux Arts de la
Ville de París. Del 4 de maig al 14 de juny de 2004
• Jordi Alfonso Projecte dir. Un relat del treball a la universitat.
Del 31 de maig al 21 de juny de 2004

Exposicions fotogràfiques
• Pepe Camps: Complements; records i ferides. Del 23 de març al
23 d’abril de 2004
• Luz Gámiz: Desfragmentació i Núria Semis: Redescobrint el
cos. Del 27 d’abril al 21 de maig de 2004

Cursos de formació cultural
• El Cinema Documental (20 hores)
• Comunicació i Relacions Públiques (30 hores)
• Construim una Òpera II (16 hores)
• Curs de Formació en Cant Coral VI (50 hores)
• Òpera Oberta: El Liceu a la UdL (25 hores)
• IV Seminari de Teatre. Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia
Escènica. Univers Dramatúrgic Actual a Catalunya. (20 hores)

Col·laboracions externes
• Consolat General de Polònia a Barcelona: Jornades de Polònia
a Lleida. Exposició El cartel artístico polaco. Del 2 al 4 de desembre de 2003
• Mostra Internacional de Cinema d’Animació. Animac. 2004. 25
i 26 de febrer 2004
• 10a. Mostra de Cinema Llatinoamericà. Març de 2004

Concurs literari d’humor negre

Anna Sáez, va atorgar el premi ex aequo a les obres El antropógrafo sentimental de José Luis Castro Lombilla, i Las aventuras del
beato Andrés de Damián Torrijos i va declarar finalistes les obres:
En paz descanso, de Pedro Emidgio Viña Alfonso, i Psicofonia per a
principiants, de Jordi Pijoan.

Ajuts als centres, als departaments
i als serveis
• Departament d’Anglès i Lingüística. Exposició de fotografies
FotoEdat
• Departament de Filologia Catalana. Homenatge de Lleida a
Francesc Borja Moll
• Facultat de Lletres. Comunicació Audiovisual. Cicle de conferències: Llegir els mitjans
• Facultat de Ciències de l’Educació. Exposició amb motiu de la V
Fira Matemàtica
• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Representació teatral: Estoy ataká amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de la Dona
• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Homenatge a Pablo Neruda
• Escola Universitària d’Infermeria. Certamen fotogràfic de la
professió d’Infermeria
• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. Cicle
de conferències Còmic: narrativa visual
• Departament de Filologia Catalana i Comunicació. XI Trobada
d’Escriptors a la Vall de Boí (Alta Ribagorça)

La Universitat de Lleida ha col·laborat en l’organització de la
primera edició del Concurs Literari d’Humor Negre, convocat per
l’Ajuntament de Lleida i l’Associació Cultural Humoràlia.

• Departament de Filologia Catalana i Comunicació. VI Festa de
la Creació

Dels 86 originals presentats, el jurat, presidit per l’escriptor Ignasi
Riera i integrat per M. Àngels Grau, Xavier Macià, Matías López i

• Departament d’Història. Visites guiades a les trinxeres de la
Guerra Civil al Pallars
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• Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica. La
mediació en les relacions dones - homes
• Departament de Filologia Catalana i Comunicació. 1a Setmana
de la Comunicació de la Universitat de Lleida
• Departament de Didàctiques Específiques. Conferència sobre
les noves tecnologies aplicades a la música.
• Facultat de Ciències de l’Educació. XVIè Premi Literari Sant
Jordi
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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 20 dels
23 cursos que han configurat la dotzena edició d’aquest esdeveniment universitari. Arbeca, a les Garrigues; Erill la Vall, al Pallars
Sobirà i Tremp, al Pallars Jussà, han acollit els 3 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
estat de gairebé un 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 350 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
dotzena edició, va ser escollit entre les diferents propostes presentades al concurs de cartells convocat la tardor de 2004. El lema
“Oh, estiu!” donava nom al treball triat, obra de Marta Galindo,
estudiant del darrer curs d’Història de l’Art a la nostra Universitat.
Després del període de matriculació (del 19 de maig al 12 de juliol),
el dia 13 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell la dotzena
edició. Les activitats es van iniciar amb la conferència Dalí, el paisatge de la memoria impartida pel periodista i comissari de l’any
Dalí, Josep Playà.
Aquest any, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la
Seu d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut d’Educació
Secundària Joan Brudieu i al Centre Cívic l’Escorxardor. L’allotjament de l’estudiantat va realitzar-se majoritàriament al Centre
Residencial i de Serveis, que fou la Vila Olímpica durant els Jocs
de 1992. A Tremp es van realitzar al Museu de Ciències Naturals,
mentre que a Erill la Vall es van impartir al Centre d’Interpretació
del Romànic de la Vall de Boí i per últim el curs d’Arbeca es va realitzar al Jaciment Arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i al Centre
d’Arqueologia d’Arbeca.

Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el dia 23 de juliol i 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.
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 ressaltar que el patrocini de la Diputació
de Lleida, del Consell Social de la UdL 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 dotzena
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.
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CURSOS

Llengua i literatura

La Seu d’Urgell

• Interculturalitat i Immigració en l’Ensenyament de l’Espanyol
com a Llengua Estrangera: La Diversitat com a Repte
Coordinació: M. Ángeles Calero i Xavier Pascual (UdL)

Art i humanitats
• El Pirineu en Guerra, 1938-1944
Coordinació: Joan Sagués (UdL) i Josep Calvet (historiador)
• Els Sants i el seu Territori. Hagiografia Peninsular en els Segles
Medievals (1a part)
Coordinació: Francesca Español (Universitat de Barcelona) i
Francesc Fité (UdL)
• Taller de Fotografia. El Reportatge Fotogràfic: Dolor i Bellesa
Coordinació: Xavier Goñi (UdL) i Christine Spengler (fotògrafa)
Dret, economia, política i societat
• Taller de Creació i Desenvolupament de Negocis a Internet
Coordinació: Eduard Cristóbal (UdL)
• Aprendre a Usar les Normes Comptables Internacionals
Coordinació: José Luis Gallizo (UdL)
Eines i aplicacions informàtiques
• Introducció al Linux
Coordinació: Cèsar Fernàndez (UdL)
• Creació de Webs Interactives
Coordinació: Felip Mañà (UdL)
• Desenvolupament d’Aplicacions Internet amb Java
Coordinació: Carles Mateu (UdL)
Ensenyament i didàctica
• Iniciació a la Mediació Intercultural
Coordinació: Núria Llevot (UdL)
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Universitat d’Estiu

• Explicit. Edició de Textos, Noves Tecnologies i Gestió Editorial
Coordinació: Julián Acebrón (UdL) i Vicent Martines (Universitat
d’Alacant)
Medi ambient
• Gestió Integrada de l’Aigua en Àrees de Muntanya sota Alta
Pressió Urbanística
Coordinació: Josep Carles Balasch (UdL)
• Reconeixement, Maneig i Aprofitament de Prats i Pastura
Coordinació: Antoni Seguí (IRTA, UdL)
• Curs Pràctic de Gestió Forestal a l’Alt Urgell
Coordinació: Jordi Castilló (Escola de Capacitació Agrària del Pirineu, DARP)
• Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya (10a edició)
Coordinació: Jaume Boixadera (UdL)
Salut i alimentació
• La Columna Vertebral: Teràpia i Prevenció de Molèsties i Dolors
Musculars
Coordinació: Rosa Segura (fisioterapeuta)
• L’Estrès. Aproximació Teòrica i Pràctiques de Prevenció i Afrontament
Coordinació: Isabel Bovet (UdL)
• Les Addiccions a les Relacions Inadequades
Coordinació: Sònia Aroca (Creu Roja)
• Alimentació, Salut i Consum
Coordinació: M. Teresa García (Instituto de Salud Carlos III), Carmen Nuin (UdL), Palmira Rius (UdL) i Àngel Rodríguez (UdL)

• Curs Accelerat de Tast de Vins
Coordinació: Xavier Cepero (Castell del Remei)

Arbeca
Art i humanitats
• Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars 2004 (Arbeca, les Garrigues)
Coordinació: Emili Junyent (UdL)

Erill La Vall
Art i humanitats
• Pintura Mural: Art i Funció
Coordinació: Josep Minguell (pintor muralista)

Tremp
Art i humanitats
• Els Monestirs Benedictins dels Comtats de Pallars i Ribagorça
Coordinació: Jaume Fernández i González (UdL)

Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2003/2004

139

140

GESTIÓ ECONÒMICA
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El pressupost de la UdL per al 2004 és de 52.203.574,00 euros. En
el pressupost s’han introduït canvis substancials amb l’objectiu
de saber el volum real d’ingressos i despeses, aconseguir rigor en
l’execució de la despesa, efectuar una planificació dels ingressos
i despeses i transmetre una imatge de transparència. Alguns dels
programes o actuacions que s’han previst per a aquest exercici i
que tenen un reflex econòmic són, per àmbits, els següents:
1. En l’àmbit de la millora de la docència:
a) Suport a la docència mitjançant un programa d’ajuts a la millora i innovació docent.
b) Potenciació del programa de formació del professorat a través
de l’ICE.
c) Potenciació del campus virtual, amb una major dotació de
personal, tant informàtic com psicopedagògic.
2. En l’àmbit de millora de la recerca:
a) Reestructuració dels serveis de suport a la recerca amb la creació dels Serveis Cientificotècnics, que engloben unitats que
donen suport a la recerca i que proporcionen uns serveis que
la UdL pot oferir a tercers.

4. En l’àmbit del personal d’administració i serveis
a) Previsió d’una dotació pressupostària per a noves estructures.
b) Augment de la dotació per a realització d’actuacions de formació del PAS.
c) Es continua dotant el fons social del PAS.
5. En l’àmbit dels estudiants:
a) Augment de les partides adreçades a establir una política de
promoció i acollida que permeten millorar la captació d’estudiants: premis als treballs de recerca i major dotació al Servei
d’Extensió Universitària.
b) Dotació d’un programa de beques per estudiar a l’estranger
per intensificar la integració dels estudiants de la UdL en l’espai europeu.
c) Millorar la prestació de serveis al campus de Cappont amb
la posada en marxa de la biblioteca i d’un punt d’informació
juvenil.
d) Inici d’una unitat d’acció social als estudiants, amb la posada
en marxa d’una assessoria psicològica per a estudiants.

b) Dotació pressupostària per a la creació d’una Unitat de Suport
a la Petició d’Ajuts Competitius (USPAC).

6. En l’àmbit de la qualitat i la planificació estratègica:

c) Adequació de les beques de recerca pròpies al sistema de la
Generalitat amb el corresponent increment pressupostari que
això significa.

a) Es preveu, per primer cop, en el pressupost de la UdL una
partida per a plans estratègics, que permetrà iniciar algunes
de les actuacions previstes en els plans de centre i/o titulació
aprovats.

3. En l’àmbit de les unitats de gestió de la despesa:
a) Augment d’un 5% de la dotació a departaments i centres.
b) Estructuració de la gestió de serveis generals mitjançant la
creació d’una Oficina Tècnica d’Infraestructures.
c) Definició d’una unitat orgànica que gestioni la Universitat
d’Estiu.

b) Elaboració del Pla Estratègic de la Universitat de Lleida i dels
plans estratègics de les facultats de Lletres i Dret i Economia.
c) Es dota i es posa en funcionament l’Oficina de Qualitat, indispensable per afrontar correctament els reptes del procés
extern d’avaluació i el d’acreditació, i per al desenvolupament
de polítiques de qualitat i millora eficients i creïbles.
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Quadre estat ingressos i despeses (expressat en milers d’euros) de 2004
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses en el període 2002-2004
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