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Presentació

La presentació de la memòria de qualsevol institució és sempre una tasca plaent perquè permet donar a conèixer un extens i intens ventall 
d’activitats, que en el cas de la Universitat de Lleida resten com un testimoni del compromís amb la societat com a generadora i transmissora 
de coneixement. És, però, també una tasca difícil, perquè en la memòria no es pot reflectir la totalitat del treball col·lectiu i individual al llarg 
de tot un curs acadèmic.

No obstant aquesta dificultat, una acció que sense cap mena de dubte es pot destacar, i que ha marcat el treball de la Universitat al llarg 
del curs acadèmic 2008/09, és la posada en marxa de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES), que s’ha caracteritzat no només per la 
concreció dels aspectes acadèmics i de gestió lligats al procés de Bolonya, sinó també pel moviment crític que s’ha viscut fonamentalment 
entre l’estudiantat.

Pel que fa als aspectes acadèmics lligats a l’EEES, aquest curs s’han iniciat quatre graus; tres en l’àmbit d’arts i humanitats —Geografia i 
Ordenació del Territori, Història i Història de l’Art— i un en l’àmbit de ciències de la salut —el grau de Ciència i Salut Animal—, i s’ha seguit 
treballant en el procés de reconversió de les titulacions per a la seva adaptació al nou sistema de l’EEES. Per al curs 2009/10 està previst que 
el 90% de les titulacions de la Universitat de Lleida estiguin adaptades a Europa. En la mateixa línia, s’ha treballat en l’impuls de la millora de 
la innovació docent i, amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació, s’ha continuat la programació d’una formació continuada 
de qualitat per al professorat de la nostra universitat especialment lligada als canvis que afecten el sistema universitari.

L’EEES suposa sense cap mena de dubte un repte i una oportunitat de millora, però també, com qualsevol canvi, pot generar tensions. En 
aquest cas s’han concretat en un moviment estudiantil que s’ha manifestat en contra del procés de Bolonya, que al llarg del curs acadèmic 
ha realitzat diverses mobilitzacions i tancades a totes les universitats catalanes. La Universitat de Lleida no n’ha estat una excepció, i arran 
d’aquest moviment es va tenir l’oportunitat d’obrir un espai de debat per a tota la comunitat universitària sobre aspectes lligats a Bolonya, 
com la planificació, la qualitat universitària, els sistemes de participació interna o la coeducació, entre d’altres.

En l’àmbit de la recerca, s’ha continuat potenciant la creació i consolidació d’estructures de recerca amb la posada en marxa de l’Anella 
Recerca UdL, que aplega l’IRBLleida, la Fundació UdL-IRTA, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el Parc Científic i Tecnològic Agroali-
mentari i els centres de recerca propis aprovats pel Consell de Govern durant aquest curs acadèmic al voltant dels àmbits jurídic (CEJEM), de 
computació (CCP), de producció animal (CIPA) i de tecnologia per a la sostenibilitat (CRETESOS).

Durant el curs acadèmic 2008/09, s’han posat en marxa també moltes actuacions dirigides a millorar la qualitat de vida dels membres de 
la comunitat universitària. En aquest àmbit, són especialment destacables les accions desenvolupades en matèria d’infraestructures amb la 
posada en marxa de l’estabulari i la sala de disseccions de la Facultat de Medicina, l’Edifici 5 de serveis i recerca de l’ETSEA, el bar de l’ETSEA, 
la millora substancial del bar de l’edifici del Rectorat i l’execució de diverses fases d’urbanització dels campus de Cappont i l’ETSEA. Altres 
accions també remarcables i que van destinades als diferents col·lectius universitari són la posada en marxa del Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
de la UdL, la continuació amb èxit de les activitats de lleure, la posada en funcionament de la unitat UdL per a Tothom per a estudiants amb 
diversitat funcional, el programa d’acollida del nou estudiantat, el programa d’incentivació de la jubilació anticipada del PDI funcionari, el 
programa de promoció del PDI, l’aprovació de la Normativa de formació i d’un nou pla de formació per al PAS, així com la signatura dels nous 
acords pluriennals per al PAS que han de portar la seva estabilització, promoció i noves millores retributives.

La UdL no oblida el seu compromís amb la societat, i ha continuat realitzant al llarg del curs acadèmic accions dirigides a la consecució d’un 
món més just tant a casa nostra com al Tercer Món. Així, al curs 2008/09, s’ha posat en marxa per primera vegada la campanya de donació 
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del 0,7% dirigida a l’estudiantat, s’han signat nombrosos convenis amb ONG per tal de facilitar la mobilitat de PAS, PDI i estudiantat amb 
entitats que treballen al Tercer Món i es va organitzar la I Setmana Intercultural de la Universitat de Lleida, entre d’altres.

Dins de les activitats culturals desenvolupades per la Universitat de Lleida al curs 2008/09, i que tenen com a objectiu fomentar la participa-
ció de la comunitat universitària i de la societat en general en activitats de caràcter formatiu i creatiu, s’ha potenciat les activitats teatrals, la 
dansa, la música, el cinema i la poesia. També és destacable el rècord de participants en la darrera edició de la Universitat d’Estiu. No podem 
oblidar tampoc l’acte d’investidura de l’eminent lingüista Joan Solà Cortassa com a doctor honoris causa de la Universitat de Lleida.

No podem finalitzar aquesta presentació sense fer esment d’un fet que ens honora i ens satisfà com és el reconeixement de diversos or-
ganismes a la qualitat de la tasca docent i investigadora desenvolupada per la Universitat de Lleida tant a nivell individual com col·lectiu. 
D’aquesta manera, i juntament amb el reconeixement de destacats premis individuals al professorat i personal investigador de la nostra 
universitat, la Universitat de Lleida ha estat reconeguda en l’últim informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo com la millor univer-
sitat pública de l’Estat en qualitat docent i entre les deu primeres pels estudis de doctorat. Aquests èxits ens donen prestigi i ens animen a 
continuar treballant en la construcció d’una societat més oberta, més justa i més solidària.

Totes aquestes accions i moltes altres que han estat desenvolupades al llarg del curs 2008/09 les trobareu recollides en la Memòria acadèmi-
ca que teniu a les vostres mans, la qual us convidem que conegueu de forma més detinguda. Estem convençuts que la seva lectura consta-
tarà, amb gran satisfacció per part nostra, la quantitat i qualitat de la feina feta per totes les persones que conformen la nostra universitat, 
a les quals cal agrair la dedicació i il·lusió que dia rere dia aporten al treball desenvolupat.
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EQUIP DE GOVERN

Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Secretària General
Dra. Ana M. Romero Burillo

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé

Vicerector de Professorat
Dr. Joan Ramon Rosell Polo

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

Vicerector de Planificació Científica i Tecnològica 
Dr. Ramon Canela Garayoa

Vicerectora de Recerca
Dra. Ana M. Pelacho Aja

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. Pere Solà Solé

Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Prat Corominas

Vicerectora de Docència 
Dra. Isabel del Arco Bravo

Vicerector d’Estudiantat
Dr. Xavier Gómez Arbonés

Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Carme Figuerola Cabrol

Adjunts i adjuntes

Rectorat
Dr. Ramon Saladrigues Solé

Secretària General
Dr. Josep M. Fontanellas Morell

Docència 
Dra. Neus Vila Rubio (fins al 31/05/09)

Estudiantat
Sr. Xavier Aguilar Muñoz

Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Sra. Montserrat Guerrero Lladós

Qualitat i Planificació
Sr. Mario Sirat Castillo

Professorat
Dr. Carles Capdevila Marqués

Recerca 
Dra. Rosa M. Soler Tatché

Relacions Internacionals i Cooperació
Dra. Núria Camps Mirabet

Accés a la universitat
Dr. Joan Cecilia Averós

Altres càrrecs

Vicegerent
Sr. Francisco Peralta Saguer

Directora Fundació Universitat de Lleida
Sra. Maribel Palau Verdejo

Processos electorals
Durant el curs acadèmic 2008/09, s’ha dut a terme la renovació 
dels membres representats de l’estudiantat als diferents òrgans 
de govern i representació d’àmbit col·legiat de la Universitat de 
Lleida. És a dir, la renovació de la composició dels representants 
de l’estudiantat al Claustre, juntes de facultat i escola i consells 
de departament.
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Les eleccions es van celebrar el 4 de desembre de 2008, i van co-
incidir amb les diverses manifestacions que van fer arreu de Ca-
talunya els estudiants contraris al procés de Bolonya. Cal desta-
car que a la Universitat de Lleida aquest moviment va suposar 
la presentació de candidatures conjuntes de l’estudiantat amb la 
inclusió d’estudiants que representaven les diverses sensibilitats 
del món estudiantil. Amb motiu de la renovació de la representa-
ció de l’estudiantat es va produir la renovació parcial del Claustre 
de la Universitat, que es va reunir el 19 de desembre de 2008 i va 
elegir els nous representants claustrals de l’estudiantat al Consell 
de Govern.

Malgrat la mobilització dels estudiants amb motiu del canvis aca-
dèmics vinculats al procés de Bolonya, les dades de participació 
global a les eleccions de l’estudiantat es van mantenir en la ma-
teixa línia d’altres eleccions, amb una participació total al voltant 
del 6%. No obstant això, cal destacar la significativa participació 
aconseguida a l’Escola Universitària d’Infermeria, amb un 36%, se-
guida més de lluny per la Facultat de Medicina, amb un 15%, i la 
Facultat de Lletres, amb un 11%.

CLAUSTRE

Claustrals Nats

Rector

Dr. Joan Viñas Salas, Rector de la Universitat de Lleida

Vicerectors

Dra. Isabel del Arco Bravo, Vicerectora de Docència
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, Vicerector d’Activitats Culturals i Pro-
jecció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa, Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Pere Solà Solé, 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. Carme Figuerola Cabrol, Vicerectora de Relacions Internacio-
nals i Cooperació 
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Vicerector d’Estudiantat 
Dra. Ana M. Pelacho Aja, Vicerector de Recerca 

Secretària general
Dra. Ana María Romero Burillo, Secretària General

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Degans i directors de Centre

Dra. M. Mar Moreno Moreno, Degana de la Facultat de Ciències 
de l’Educació
Dr. Ferran Badia Pascual, Director de l’Escola Politècnica Superior
Dra. Imma Lorés Otzet, Degana de la Facultat de Lletres  
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, Director de l’ETSEA
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, Directora de l’E.U. d’Infer-
meria
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, Degà de la Facultat de Dret i Eco-
nomia
Dr. Joan Ribera Calvet, Degà de la Facultat de Medicina

Director ICE
Dr. Ramon Rourera Jordana, Director de l’ICE (fins al 31/05/09).
Dra. Neus Vila Rubio, Directora de l’ICE (des de l’01/06/09)

Direccions de Dept. 

Dr. Jose Luís Gallizo Larraz, Director del Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals 
Dr. Josep Maria Cots Caimons, Director del Departament d’Anglès 
i Lingüística
Dr. Albert Sorribas Tello, Director del Departament de Ciències Mè-
diques Bàsiques (baixa del 17/10/08 al 27/11/08, i del 16/04/08 al 
28/05/08)
Dra. Elisa Cabiscol Català, Directora del Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques (alta del 17/10/08 al 27/11/08, i del 17/04/08 
al 27/05/08)
Dr. Antonio Montero Matamala, Director del Departament de Ci-
rurgia
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Dra. Anna Gené Duch, Directora del Departament de Didàctiques 
Específiques
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Departament de Dret Privat
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla, Director del Departament de Dret 
Públic
Dra. Mercè Sala Rios, Directora del Departament d’Economia Apli-
cada
Dr. Miquel Llorca Marqués, Director del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dr. Albert Turull Rubinat, Director del Departament de Filologia 
Catalana i Comunicació
Dr. Julian Acebrón Ruiz, Director del Departament de Filologia 
Clàssica, Francesa i Hispànica
Dr. Joan Ganau Casas, Director del Departament de Geografia i 
Sociologia (fins al 03/03/08al 01/08/08)
Dr. Fidel Molina, Director del Departament de Geografia i Sociolo-
gia (des del 02/04/08 al 31/07/08)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, Director del Departament 
d’Història
Dr. Joaquim Company Climent, Director del Departament d’Histò-
ria de l’Art i Història Social
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, Director del Departament d’Horto-
fructicultura, Botànica i Jardineria
Dra. Pilar Jürschik Giménez, Directora del Departament d’Inferme-
ria (fins al 18-09-2008)
Dra. Maria Sánchez Fernández, Directora del Departament d’Infer-
meria (des del 19-09-2008)
Dr. Francisco Solsona Tehas, Director del Departament d’Informà-
tica i Enginyeria Industrial
Dr. Josep Maria Miret Biosca, Director del Departament de Mate-
màtica
Dra. Rosa M. Poch Claret, Directora del Departament de Medi Am-
bient i Ciències del Sòl (fins al 31/05/09)
Dr. José Antonio Martínez Casasnovas, Director del Departament 
de Medi Ambient i Ciències del Sòl (des del 01/06/09)
Dra. Carme Piñol Felis, Directora del Departament de Medicina
Dra. Sofia Isus Barado, Director del Departament de Pedagogia i 
Psicologia
Dr. Daniel Babot Gaspà, Director del Departament de Producció 
Animal
Dr. Vicente Medina Piles, Director del Departament de Producció 
Vegetal i Ciència Forestal

Dr. Jaume Puy Llorens, Director del Departament de Química
Dr. Vicente Sanchis Almenar, Director del Departament de Tecno-
logia dels Aliments
Dr. Reinald Pamplona Gras, Director del Departament de Medicina 
Experimental

President de la Junta de Personal Acadèmic
Dr. Enric Llurda Giménez

Presidenta del Comitè d’Empreses del PDI Laboral 
Dra. Sílvia Miquel Fernández

President de la Junta de PAS Funcionari
Sr. Josep M. Arrufat Gassió (fins al 07/05/09)
Sra. Montse Miró Llobet (des del 08/05/09)

Presidenta Comitè d’Empresa PAS Laboral
Sra. Judith Pintó Subirada

Claustrals electes

Personal acadèmic funcionari doctor 

Dra. M. Teresa Alsinet Bernadó, Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial
Dra. M. Teresa Areces Piñol, Departament de Dret Privat
Dra. Teresa Armengol Rosines, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Àlvaro Aunós Gómez, Departament de Producció Vegetal i Ci-
ència Forestal
Dr. José Balasch Solanes, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dra. Mercè Balcells Fluvia, Departament de Química
Dra. M. Àngels Balcells Bailón, Departament de Pedagogia i Psi-
cologia
Dr. Javier Barragán Fernández, Departament d’Enginyeria Agrofo-
restal
Dra. M. Carmen Bellet Sanfeliu, Departament de Geografia i Sociologia 
Dr. Antoni Blanc Altemir, Departament de Dret Públic 
Dr. Jacint Boix Torras, Departament de Medicina Experimental
Dra. Angela Bosch Serra, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sol
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Dr. Víctor Breton Solo de Zaldivar, Departament d’Història de l’Art 
i Història Social
Dra. M. Manuela Bureu Ramos, Departament d’Anglès i Lingüística
Dr. Jesús Burgueño Rivero, Departament de Geografia i Sociologia
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica
Dra. Francisco Javier Carrera Farran, Departament de Pedagogia i 
Psicologia 
Dra. Nuria Casado Gual, Departament d’Anglès i Lingüística
Dra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques 
Específiques
Dr. José Manuel Casanovas Seuma, Departament de Medicina
Dr. Joan Cecilia Averós, Departament de Matemàtica
Dr. César Cierco Seira, Departament de Dret Públic
Dra. Dolors Ciutat Falcó, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Dr. Ramon Colell Brunet, Departament d’Infermeria
Dra. Mari Pau Cornadó, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació
Dr. Joan Costa Tura, Departament d’Hortofructicultura, Botànica 
i Jardineria
Dra. M. Àngels de la Torre Ruiz, Departament Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Josep Domingo Daza, Departament d’Economia Aplicada
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Joan Estany Illa, Departament de Producció Animal 
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Antonio Ezquerra Huerva, Departament de Dret Públic
Dra. Rosario Fanlo Domínguez, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Roberto Fernández Díaz, Departament d’Historia de l’Art i His-
tòria Social
Dra. Gemma Filella Guiu, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Carles Florensa Tomás, Departament de Dret Privat 
Dr. José Juan Galceran Nogués, Departament de Química
Dr. Francesc Giné de Solà, Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial
Dr. Antoni Granollers Santiveri, Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial

Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Manuel Ibáñez Plana, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia dels Aliments 
Dra. M. Carmen Iglesias Rodríguez, Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dra. Ana M. Jauset Berrocal, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Francisco Juárez Rubio, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Joan Julià Muné, Departament de Filologia Catalana i Comu-
nicació
Dr. Emili Junyent Sanchez, Departament d’Història (fins al 
12/12/08)
Dra. Antonieta Jarné Mòdol, Departament d’Història (des del 
13/12/08)
Dra. Isabel Lara Ayala, Departament de Química
Dr. Matías López López, Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica
Dra. Rosa M. Martí Laborda, Departament de Medicina
Dr. Josep M. Martinell Gispert-Sauch, Departament de Dret Privat
Dra. Loreta Medina Hernández, Departament de Medicina Expe-
rimental
Dra. Conxita Mir Curcó, Departament d’Història
Dr. Fidel Molina Luque, Departament de Geografia i Sociologia 
Dr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Dra. M. Pilar Muñoz Odina, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dra. Montserrat Noria Jové, Departament de Didàctiques Especí-
fiques
Dr. José Narciso Pastor Sáez, Departament d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria
Dr. Josep M. Reñé Espinet, Departament de Medicina
Dra. Ramona Ribes Castells, Departament de Pedagogia i Psico-
logia
Dra. Concepció Roig Mateu, Departament d’Informàtica i Enginye-
ria Industrial
Dra. M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia dels Ali-
ments
Dr. Joaquim Ros Salvador, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
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Dr. Manuel Ruiz Gonzalez, Departament d’Administració d’Empre-
ses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals.
Dra. Núria Sala Martí, Departament de Tecnologia dels Aliments 
Dra. Àngels Santa Bañeres, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda, Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dr. Ramon Sistac Vicen, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació
Dra. Rosa M. Teira Esmatges, Departament de Medi Ambient i Ci-
ències del Sòl
Dr. Fco. Javier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Marc Tor Naudi, Departament de Producció Animal
Dra. Mercè Torres Grifó, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dr. Francisco Tovar Blanco, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dra. M. Glòria Vàzquez García, Departament d’Anglès i Lingüística
Dr. Enric Vicedo Rius, Departament d’Història
Dr. Frederic Vilà Tornos, Departament d’Història de l’Art i Història 
Social
Dr. Montserrat Viladrich Grau, Departament d’Administra-
ció d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals  
Dr. Daniel Villalba Mata, Departament de Producció Animal 

Resta de personal acadèmic 

Sr. Jorge Alcazar Montero, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Sra. Pilar Allende Monclus, Departament d’Infermeria
Sr. Fernando Arnó García de la Barrera, Departament d’Història
Sra. Maria Sequeros Astudillo Pombo, Departament de Didàctiques 
Específiques
Sr. Màrius Bernadó Tarragona, Departament d’Història de l’Art i 
Història Social
Sr. Xavier Burrial Sancho, Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica
Sra. Maria Teresa Capell Capell, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Sr. Frederic Casals Marti, Departament de Producció Animal
Sr. Josep Conde Colom, Departament de Matemàtica

Sr. Josep Dalmases Mestre, Departament d’Hortofructicultura, Bo-
tànica i Jardineria
Sr. Marc Escribà Gelonch, Departament de Química 
Sr. Álvaro Fernández Serrano, Departament d’Enginyeria Agroforestal 
Sra. Xènia Garrofé Ochoa, Departament de Medicina Experimental
Dr. Fernando Guirado Fernández, Departament d’Informàtica i En-
ginyeria Industrial
Dra. Judit Herreros Danes, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Sra. Consolación Martínez García, Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal
Dr. Jose Luis Navarro Sierra, Departament de Pedagogia i Psicologia 
Sra. Pilar Quejido Molinero, Departament de Geografia i Sociologia
Dra. Maria Salomé Ribes Amorós, Departament de Filologia Cata-
lana i Comunicació
Dr. Joan Roca Enrich, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial
Sr. Josep Maria Rusiñol Ribes, Departament d’Economia Aplicada
Sr. Francisco Javier Sabi Marcano, Departament d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals
Sr. Santiago Sales Rufi, Departament de Cirurgia
Sr. Manuel Suàrez Recio, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dr. Jordi Tamarit Sumalla, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Dr. Joan Torres Puig-Gros, Departament d’Infermeria
Dr. Rui Carlos Vaqueiro de Castro Alves, Departament de Ciències 
Mèdiques Bàsiques
Dra. Carme Zamorano Llena, Departament d’Anglès i Lingüística

Estudiantat fins al el 03-12-2008

Sr. Albert Agráz Sánchez
Sr. Xavier Aguilar Muñoz
Sr. Jordi Altisent Buira
Sra. Cristina Baitg Roso
Sra. Patricia Barès González
Sra. Beatriz Berenguer Gómez
Sra. Núria Bertran Companys
Sra. Cristina Boleda Mas
Sr. Jaume-Edmon Cruset Tonietti
Sra. Agnès Domínguez Muños
Sra. Núria Duró Porta
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Sr. Ferran Espasa Galceran
Sra. Angela Esteban Valverde
Sra. Lorena Farré Gómez
Sra. Alina Franco Asnà
Sra. Ariadna Gasol Cudós
Sra. Alba Gódia Charles
Sra. Meritxell González Clotas
Sr. Carles Grimau Chapinal
Sr. Jordi Guerris Aige
Sra. Nina Hidalgo Farran
Sr. Jordi Jové Solé
Sra. Sandra Llauradó Carrión
Sra. Pilar Luengo Mayor
Sra. Marta Martínez Serra
Sra. Laura Martínez Vallalta
Sr. Guillem Mas Santacreu
Sra. Miriam Miguel Peinado
Sra. Mercè Mill Pons
Sra. Montse Miralles Balagué
Sra. Laia Miró Torán
Sr. Oriol Miró Torán
Sra. Gemma Mòdol Villegas
Sra. Mònica Noguero Estada
Sra. Montse Oliva Espinalt
Sra. Nerea Pájaro Carvajal
Sra. Maricel Palau Baró
Sra. Helena Pérez Atserias
Sr. Sergi Pérez García
Sra. Maria C. Pol Tortella
Sra. Carme Prunera Sas
Sr. Gerard Raimat Ferrando
Sr. Oriol Rebull Jornet
Sra. Montserrat Ribalta Arias
Sr. José María Rojano Fullola
Sr. Jordi Rojas Poch
Sr. Xavier Roqué Prat
Sra. Núria Ruiz Roca
Sr. Sebastià Sala López
Sra. Laura Salamero Teixidó
Sr. Eduardo Sans Sans
Sra. Marina Seoane Saez
Sra. Núria Serra Sala

Sr. Javier Sierra Pierna
Sr. Mario Sirat Castillo
Sr. Joan Solé Guardia
Sra. Marta Amalia Soler Echevarria
Sra. Merche Tamargo Fernández
Sra. Glòria Torret Requena
Sr. Xavier J. Turmo Pujol
Sr. Narcís Turull Peroy
Sra. Miriam Vendrel Marques
Sr. Andrès Villoria López
Sra. Núria Vives Tolosa
Sr. Oriol Yuguero Torres

Estudiantat des de 04-12-2008

Sr. Albert Agraz Sánchez
Sr. Mario Aguilar Muñoz
Sr. Rafael Arnal Miedes
Sra. Eva Boix Dalmau
Sr. Marc Bonjoch Valls
Sra. Anna Bros Font
Sra. Arantxa Broto Martínez
Sr. Ferran Buendia Selles 
Sra. Eva Casanovas Feliu
Sra. Núria Casañé Torra
Sra. Nadir Castells Gené
Sr. Carlos Castillejo López
Sra. Sara Claria Codina
Sra. Gemma Codina Serra
Sra. Victoria Escartín Coll
Sr. Ferran Espasa Galcerán
Sr. Gerard Esquerda Ribera
Sr. Xavier Farré Roca
Sra. Gemma Franch Reche
Sr. Jaume Gelonch Roca
Sr. Arkaitz Gobantes Bernal
Sra. Patricia Gomariz Barios
Sra. Montse Gómez Aiguadé
Sr. David Gracia Barcina
Sra. Hel·lena Guillén Llop
Sra. Ainhoa Ibarrola Ezker
Sr. Jordi Jové Solé
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Sr. Aitor Lama Bonshoms
Sra. Mónica Llobera Farnell
Sr. Marc Miró Grioles
Sr. Oriol Miró Torán
Sr. Xavier Moreno Catalán
Sra. Clara Nierga Parra
Sr. Josep Papio Toda
Sr. Josep Pinyol Alberich
Sr. Jaume Planes Sallan
Sr. Oriol Puy Subirada
Sra. Eva Porqueres Bosch
Sra. Maria Rodríguez Batista
Sra. Helena Rodríguez Tous
Sr. Guillem Rueda Cebollero
Sr. Josep Sánchez Pascual
Sra. Natàlia Sans Solsona
Sra. Gemma Serra Larroy
Sr. Mario Sirat Castillo
Sra. Marta Soler Echevarria
Sr. Raul Teba Villar
Sra. Maria Tornel Cerezo
Sr. Jordi Trench Cardona
Sra. Gloria Vicens Esteve
Sra. Ainhoa Zabaleta Pérez

Personal d’Administració i Serveis

PAS funcionari 

Sra. Lidia Benseny García, Centre de Cooperació per al Desenvo-
lupament Rural
Sra. Montserrat Culleré Berges, Àrea de Relacions Internacionals 
i Cooperació
Sra. Eva de la Torre Moscoso, Servei de Gestió Acadèmica
Sra. Delia Estévez Mateu, Consell Social
Sr. Carles Giné Janer, Secretaria Departament d’ Història de l’Art i 
Història Social
Sr. Antonio González Aceituna, Ciències Salut – Gestió Econòmica
Sr. Francisco Hernández Soriano, Servei de Gestió Acadèmica
Sra. Carme Mendoza Chacon, Gestió Acadèmico Docent de FDE
Sra. Teresa Parache Maurin, Secretaria Deganat FDE (fins al 
31/01/09)

Sra. Eva Figuerola.Masana, Secretaria Facultat de Lletres (des del 
01/02/09)
Sr. Josep Maria Romero Gómez, Departament de Dret Públic
Sra. Esther Serra Barberà, Gestió Acadèmico-Docent ETSEA

PAS laboral

Sr. Francesc Català Alós, Servei de Publicacions
Sra. Montserrat Comella Roigé, Oficina de Qualitat (fins al 
27/04/09)
Sr. Albert Carabassa Giribert (des del 28/04/09)
Sr. Josep Grau Morreres, Consergeria Edifici Rectorat
Sr. David Manjon Porta, Àrea de Sistemes i Comunicacions
Sra. Eva Martín Fuentes, Serveis Culturals
Sr. Josep Modol Rates, Departament de Geografia i Sociologia
Sra. Encarnación Morales Espinosa, Departament de Medi Ambient 
i Ciències del Sòl
Sr. Xavier Noguero Marín, Àrea de Sistemes i Comunicacions
Sra. Lidia Piedrafita Llorens, Departament de Medicina Experimental
Sra. Montserrat Toldrà Sánchez Hermosilla, Serveis Campus
Sra. Remei Viladrich Giné, Departament de Química

CONSELL DE GOVERN 

Membres del Consell de Govern

Membres nats

Dr. Joan Viñas Salas, Rector
Dra. Ana Maria Romero Burillo, Secretària general
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Membres elegits pel Claustre (40%)

Personal acadèmic

Sra. Pilar Allende Monclús, E.U. d’Infermeria
Dr. Antoni Blanc Altemir, Facultat de Dret i Economia
Dra. Montserrat Casanovas Català, Facultat de Ciències de l’Edu-
cació
Sra. Pilar Quejido Molinero, Facultat de Ciències de l’Educació
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Dr. Fernando Guirado Fernández, Escola Politècnica Superior (fins 
al 02/09/08)Dra. Teresa Alsinet Bernadó, Escola Politècnica Supe-
rior (des del 03/09/08)
Dra. Loreta Medina Hernández, Facultat de Medicina
Dr. Emili Junyent Sánchez, Facultat de Lletres (fins al 18/12/08)
Dra. Àngels Santa Beñeres, Facultat de Lletres (des del 19/12/08)
Dra. Mercè Torres Grifo, ETSEA
Sra. M. Pilar Jürschik Giménez, E.U. Infermeria (fins al 18/09/08)
Sra. Maria Sánchez Fernández, EU Infermeria (des del 19/09/08)

Estudiantat

Sr. Albert Agráz Sánchez, Escola Politècnica Superior (fins al 
19/12/08)
Sr. Xavier Aguilar Muñoz, Facultat de Lletres (fins al 19/12/08)
Sr. Jordi Altisent Buira, Escola Politècnica Superior (fins al 19/12/08)
Sra. Sandra Llauradó Carrión, ETSEA (fins al 19/12/08)
Sr. Guillem Mas Santacreu, Facultat de Dret i Economia (fins al 
19/12/08)
Sra. Laura Salamero Teixidó, Facultat de Dret i Economia (fins al 
19/12/08)
Sr. Mario Sirat Castillo, Facultat de Medicina (fins al 19/12/08)
Sra. Marta Amalia Soler Echevarria, Facultat de Ciències de l’Edu-
cació (fins al 19/12/08)
Sr. Josep Sánchez Pascual, Facultat de Medicina (des del 20/12/08)
Sr. Marc Bonjoch Valls, ETSEA (des del 20/12/08)
Sra. Gemma Codina Serra, ETSEA (des del 20/12/08)
Sra. Hel·lena Guillem Llop, Facultat de Lletres (des del 20/12/08)
Sr. Mario Aguilar Muñoz, Facultat de Lletres (des del 20/12/08)
Sra. Helena Rodríguez Tous, Facultat de Ciències de l’Educació (des 
del 20/12/08)
Sr. Oriol Puy Subirada, Facultat de Ciències de l’Educació (des del 
20/12/08)
Sra. Sara Claria Codina, E.U. Infermeria (des del 20/12/08)

Personal d’administració i serveis

Sra. Montserrat Comella Roigé, PAS Laboral (fins al 28/05/09)
Sra. Eva Martín Fuentes, PAS Laboral (des del 29/05/09)
Sr. David Manjon Porta, PAS Laboral
Sra. Carme Mendoza Chacon, PAS funcionari
Sr. Josep M. Romero Gómez, PAS funcionari

Membres elegits entre directors de departament i institut/
degans i directors d’escola (30%)

Direccions de departament i institut

Dr. Daniel Babot Gaspà, Director del Departament de Producció 
Animal (fins al 16/09/08)
Dr. Joaquim Company Climent, Director del Departament d’Histò-
ria de l’Art i Història Social (fins al 16/09/08)
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, Director del Departament d’Horto-
fructicultura, Botànica i Jardineria (fins al 16/09/08)
Dr. Josep M. Cots Caimons, Director del Departament d’Anglès i 
Lingüística (fins al 16/09/08)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, Director del Departament 
d’Història (fins al 16/09/08)
Dra. Carmen Piñol Felis, Directora del Departament de Medicina 
(fins al 16/09/08)
Dr. Jaume Puy Llorens, Director del Departament de Química (fins 
al 16/09/08)
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Departament de Dret Privat 
(fins al 16/09/08)
Dr. José Luis Gallizo Larraz, Director del Departament d’Adminis-
tració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (fins 
al 11/06/09)
Dra. Ana M. Gené duch, Directora del Departament de Didàctiques 
Específiques (des del 19/09/08)
Dr. Albert Turull Rubinat, Director del Departament de Filologia Ca-
talana i Comunicació (fins al 11/06/09))
Dr. Francisco Solsona Tehas, Director del Departament d’Informà-
tica i Enginyeria Industrial (des del 19/09/08 fins al a 26/09/08)
Dr. Antonio Montero Matamala, Director del Departament de Ci-
rurgia (fins al 11/06/09)
Dra. Maria Sánchez Fernández, Directora del Departament d’Infer-
meria (fins al 11/06/09)
Dr. Vicente Sanchis Almenar, Director del Departament de Tecno-
logia dels Aliments (fins al 11/06/09)
Dra. Rosa M. Poch Claret, Directora del Departament de Medi Am-
bient i Ciències del Sòl (fins al 31/05/09)
Dr. Reinald Pamplona Gras, Director del Departament de Medicina 
Experimental (fins al 11/06/09)
Dr. Albert Sorribas Tello, Director del Departament de Ciències Mè-
diques Bàsiques (des del 12/06/09)
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Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Departament de Dret Privat 
(des del 12/06/09)
Dra. Mercè Sala Rios, Directora del Dept. d’Economia Aplicada (des 
del 12/06/09)
Dr. Miquel Llorca Marqués, Director del Departament d’Enginyeria 
Agroforestal (des del 12/06/09)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Director del Departament 
d’Història (des del 12/06/09)
Dr. Francisco Solsona Tehas, Director del Departament d’Informà-
tica i Enginyeria Industrial (des del 12/06/09)
Dr. Jaume Puy Llorens, Director del Department de Química (des 
del 12/06/09)

Direccions de facultat o escola

Dr. Ferran Badia Pascual, Director de l’Escola Politècnica Superior
Dra. Imma Lorés Otzet, Degana de la Facultat de Lletres
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, Director de l’ETSEA
Dra. M. del Mar Moreno Moreno, Degana de la Facultat de Ciències 
de l’Educació
Dra. M. Lluïsa Guitard Sein-Echaluce, Directora de l’EU d’Inferme-
ria
Dr. Joan Pere Enciso Rodríguez, Degà de la Facultat de Dret i Eco-
nomia
Dr. Joan Ribera Calvet, Degà de la Facultat de Medicina

Membres designats pel rector (30%)

Dra. Isabel del Arco Bravo, Vicerectora de Docència
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, Vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa, Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Pere Solà Solé, Vicerector d’Infraestrutures i Tecnologies de la 
Informació
Dra. Ana Pelacho Aja, Vicerectora de Recerca
Dr. Joan Prat Corominas, Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, Vicerector de Professorat
Dra. Carmen Figuerola Cabrol, Vicerectora de Relacions Internaci-
onals i Cooperació
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Vicerector d’Estudiantat

Dr. Ramon Roureda Jordana, Institut de Ciències de l’Educació 
(fins al 31/05/09)
Dra. Neus Vila Rubio, Institut de Ciències de l’Educació (des del 
01/06/09)
Sra. M. Teresa Parache Maurín, PAS funcionari (fins al 18/01/09)
Sra. Eva Martín Fuentes, PAS funcionari (des del 19/01/09 fins al 
28/05/09)
Sr. Antoni González Aceituna (des del 29/05/09)
Sr. Jordi Jové Solé, Estudiant de l’E. U. Infermeria 
Sr. Oriol Rebull Jornet, Estudiant de doctorat de la Facultat de Ci-
ències de l’Educació 
Sra. Cristina Baitg Rosó, Estudiant de la Fac. de Medicina

Membres designats pel Consell Social

Sr. Josep Pont Sans (fins al 03/11/08)
Sr. Xavier Maurel Castro
Sr. Josep Varela Serra
Sr. Carmel Mòdol Bresolí (des del 27/03/09)

JUNTA CONSULTIVA

Rector
Dr. Joan Viñas Salas

Secretària general
Dra. Ana M. Romero Burillo

20 membres del Personal Acadèmic permanent nomenats pel 
Consell de Govern
Dr. Ramon Albages García, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Jaume Barrull Pelegrí, Vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària
Dr. Ferran Badia Pascual, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Joan Busqueta Riu, Departament d’Història
Dr. Ramon Canela Garayoa, Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica
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Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dr. Roberto Fernández Díaz, Director del Departament d’Història 
de l’Art i Història Social
Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dr. Manuel Lladonosa Vall-llebrera, Departament d’Història
Dr. Juan Antonio Martín Sánchez, Departament de Producció Ve-
getal i Ciència Forestal
Sra. Carme Nuin Orrio, Directora de l’EU d’Infermeria
Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica
Dr. Joan Prat Corominas, Vicerector de Qualitat i Planificació 
Dr. Ignasi Romagosa Clariana, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Departament de Dret Privat

Antics rectors
Dr. Jaume Porta Casanellas

CONSELL SOCIAL

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

Membres
Sr. Josep Maria Pujol i Gorné (President fins al 24/01/2008)
Sr. Ramon Roca i Enrich (President des del 25/01/2008)
Sr. Rafael Pujol i Solanes (fins al 28/07/2008)
Sr. Ramon Alsina i Cornellana (des del 29/07/2008)
Sra. Silvia Falip i Toló
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Varela i Serra

Sr. Jaume Sellés i Santiveri
Sra. Rosa Palau i Teixidó (des del 8/05/2009)
Sr. Josep Pont i Sans (fins al 21/10/2008)
Sr. Ricard Pons i Picó (des del 22/10/2008)
Sra. Maria Rosa Eritja i Casadella (des del 01/08/2008)
Sra. Teresa Vallés i Queralt (des del 5/12/2008)
Dr. Joan Viñas i Salas
Sr. Josep Maria Sentis i Suñé
Dra. Ana Maria Romero i Burillo
Dra. Anna Gené i Duch (fins al 29/01/2008)
Dr. Ferran Badia i Pascual (des del 30/01/2008)
Sr. Joaquim Erta i Borrego (fins al 30/01/2008)
Sra. Montserrat Comella i Roige (fins al 28/04/2009)
Sra. Carme Mendoza i Chacón (des del 29/04/2009)
Sr. Xavier Aguilar i Muñoz (fins al 25/02/2009)
Sr. Mario Sirat i Castillo (des del 26/02/2009)

SINDICATURA DE GREUGES

Els expedients admesos a tràmit per la Sindicatura de Greuges, 
durant el curs 2008/2009 han estat 8, dels quals 6 han estat del 
Professorat, 2 del PAS i cap de l’Estudiantat

Els expedients del Professorat s’han generat per: 

•	 Ajuts per a projectes predoctorals (2)

•	 Avaluació docent (2)

•	 Endarreriment en el cobrament d’un projecte de R+D

•	 Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)

•	 Ajuts per a projectes predoctorals. Una queixa era perquè 
la Comissió de Recerca no havia tingut en compte les 
circumstàncies excepcionals d’una de les sol·licituds de beca 
predoctoral. L’altra era per no estar d’acord amb els criteris 
que s’empraven en una convocatòria de la UdL d’ajuts a 
projectes competitius.
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•	 Avaluació docent. Les dues queixes sobre l’avaluació docent 
són diferents: una era perquè l’apartat d’autoavaluació del 
professor s’havia avaluat com a no favorable, i l’interessat 
considerava que no s’hauria d’utilitzar l’autoavaluació en 
contra del propi professor. L’altra queixa era per la manca de 
motivacions en la valoració negativa i la no possibilitat de 
poder-se defensar argumentant el per què de la seva actuació 
docent.

•	 Endarreriment en el cobrament d’un projecte de R+D. Aques-
ta única queixa reclamava una quantitat com a indemnització 
pel perjudici ocasionat per l’endarreriment en el cobrament 
d’una quantitat important d’un projecte de recerca.

•	 Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). Aquesta queixa es ba-
sava en els criteris per a l’homologació dels possibles futurs 
professors estrangers, la persona interessada manifesta que 
hi ha poc rigor en el compliment de la normativa per a l’ob-
tenció del CAP.

Les queixes del Personal d’Administració i Serveis hans estat per:

•	 Cursos de formació

•	 Taxes concurs personal

•	 Cursos de formació. En aquest cas, es demanava poder cursar 
una assignatura d’una titulació determinada en hores desti-
nades a cursos de formació.

•	 Taxes concurs personal. Aquesta queixa reclamava la devolu-
ció de l’import de les taxes que havia pagat per presentar-se 
a un concurs en què no va ser admesa per no tenir la titulació 
requerida. La persona interessada deia que no se l’havia infor-
mat bé en el moment de presentar la documentació.

El síndic ha participat en les trobades que anualment s’organitzen

Els síndics de la Xarxa Lluís Vives es reuneixen cada any durant 
el mes de juliol. El 2008 a la Universitat de Barcelona i el 2009 a 
la Universitat de València. A més de tractar el temes d’actualitat, 
concretament, en la del 2009, els temes seran Bolonya i la llei de 
protecció de dades. També serveix per preparar la trobada estatal.

El novembre del 2008, va tenir lloc a la Universitat de Oviedo el 
“XI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios”. El síndic va 
participar de la mesa: Igualtat efectiva entre homes i dones a la 
universitat.

Aquesta és la síntesi de les actuacions de la Sindicatura de Greu-
ges durant aquest període. La Memòria de l’any 2008 es presenta-
rà en el proper Claustre i es publicarà posteriorment.

Totes les memòries i la legislatura de la Sindicatura de Greuges es 
poden consultar a http://www.udl.cat/organs/sindic.htm.

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

Aquest ha estat un curs molt intens per als membres del 
Consell de l’estudiantat de la UdL. El tema estrella ha estat 
l’adaptació al sistema de Bolonya. Des del Consell s’ha treba-
llat en els canvis que suposarà per als estudiants i les estudi-
antes la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, 
especialment, els canvis que es produiran en relació amb 
l’avaluació i al calendari acadèmic; amb aquestes accions, 
es pretèn assegurar als estudiants i les estudiantes la major 
qualitat de vida possible.

Pel que fa a les tasques que corresponen al Consell de l’Es-
tudiantat destaquen:

•	 Representació dels estudiants i les estudiantes en els dife-
rents òrgans de govern de la Universitat.

•	 Solució de problemes que puguin afectar els estudiants i les 
estudiantes.

•	 Plantejament de projectes per a millorar qualsevol aspecte 
relacionat amb els estudiants i les estudiantes dins la nostra 
Universitat.

Altres tasques que s’han desenvolupat han estat l’organització de 
la 13a Festa Major de l’Estudiantat, que enguany es va celebrar 
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el 23 d’abril, i que va contar amb actuacions teatrals, musicals, 
castelleres, esports, bicicletada i dinar popular.

Des de començament de curs, s’ha procurat millorar la difusió 
dels serveis que ofereix el Consell de l’Estudiantat, començant per 
la pàgina web, on s’informa de la feina que es duu a terme des 
del Consell. Com a novetat, en la pagina web s’ha ficat l’apartat 
“xanxullos per als estudiants” on els visitants i les visitants poden 
trobar informació de concursos o activitats en les quals es poden 
obtenir beneficis, sempre i quan aquests concursos o activitats no 
estiguin relacionades amb empreses o publicitat.

Tanmateix, durant aquest curs, s’ha realitzat una campanya de 
publicitat amb repartiment d’informació als estudiants i les es-
tudiantes, publicitat a les residències universitàries, penjada de 
cartells..., per tal d’oferir els serveis abans esmentats, i arribar més 
directament a l’estudiantat.

Des del despatx de l’Edifici del Rectorat s’han atès consultes te-
lefòniques, consultes per correu electrònic i consultes personals; 
s’ha realitzat la classificació del correu intern i del correu extern, 
ajuda per l’enquadernació, s’ha donat informació sobre el servei 
d’allotjament universitari i el servei amb el qual es permet com-
partir el cotxe, etc.

Des del Consell central, s’ha dut a terme la tasca de coordinar 
i ajudar als consells de l’estudiantat propis de cada centre, per 

exemple en la sol·licitud de material, assessorament, fer pinya 
quan ha estat necessari, etc.

Aquest desembre passat, els estudiants han realitzat eleccions, on 
s’han elegit els membres que formen part del Claustre, de les jun-
tes de facultat, i dels departaments.

Molta gent que havia format part d’aquests òrgans de represen-
tació en els darrers anys no ha renovat. Des del Consell central 
s’ha ajudat a confeccionar les llistes, buscant gent compromesa 
en millorar aquesta Universitat i explicant a tots els interessats 
com era el funcionament de les eleccions i dels llocs on optaven.

De forma paral·lela es va engegar una campanya de promoció, 
repartint informació pels diferents campus a tots els estudiants i 
les estudiantes, animant-los i animant-les a votar. El resultat en la 
participació d’aquestes eleccions va ser una mica superior a altres 
anys, però molt inferior al que s’esperava. Van destacar els centres 
d’Infermeria, seguit de Medicina, on les participacions van ser més 
altes.

Un cop realitzades les eleccions, es va constituir l’assemblea de 
representants, en la qual es va escollir un nou equip coordinador.

Repartint informació als estudiants i les estudiantes de la Bibliote-
ca de l’Edifici del Rectorat, sobre les eleccions d’aquest desembre.
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CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències de l’Educació

Degà/ana: Dra. M. Mar Moreno Moreno
Avda. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 65 05
Fax 34 973 70 65 02
deganat@fce.udl.cat

Activitats generals

Lliurament d’Orles

14-05-2009, amb motiu de la Graduació de la XV Promoció 
d’alumnes de les Diplomatures de Mestre i d’Educació Social, de la 
VI Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la XIII Promo-
ció de la Llicenciatura de Psicopedagogia.

Conferències

Títol: Reflexions al voltant de la diversitat en l’educació.
Conferenciant: Josep M. Forné
Data: 06/10/2008

Títol: Conferència Inaugural del postgrau en Educació Emocional: 
Llibertat emocional: estratègies per educar les emocions. 
Conferenciant: Dr. Ferran Salamurri
Data: 30/01/2009

Títol: De l’escola de la ciutadania a la del silenci (1931-1939). 
Conferenciant: M. Carmen Agulló (professora de la Universitat de 
València)
Data: 26/03/2009

Títol: Conferència Why We Bother With This Thing Called Literature.
Conferenciant: Dr. Marc Colavincenzo
Data: 20/04/2009

Títol: Conferència Buddhism in the Western World.
Conferenciant: Professors Kawada, Kurihara i Matsuoka
Data: 28/04/2009

Jornades

Títol: Posem en joc l´educador/a.
Data: 07/11/2008

Títol: II Congres Esport i Discapacitat / VIII Jornades Infancia i So-
cietat.
Data: 27/11/2008

Títol: IV Jornada Interuniversitària d´Estudiants d´Educació Espe-
cial.
Realitats de l’escola inclusiva i perspectives de futur.
Data: 31/03/2009

Taula Rodona

Taula rodona amb estudiants sobre experiències de mobilitat.
Data: 20/11/2008

Presentació del llibre: Internet en la educación secundaria: pensar, 
buscar y construir i
Taula rodona: Internet una eina per aprendre a l’educació Secun-
dària - reptes i dificultats.
Data: 18/05/2009

Seminaris

Títol: Seminari Mobilitat del Professorat. (dues sessions).
Data de la 1a sessió: 16/04/2009
Data de la 2a sessió: 05/05/2009

Seminaris teoricopràctic en el marc de l’EEES

Títol: L’emoció de conèixer i el desig d’existir.
Conferenciant: Jesús Soldevila Pérez
Data: 24/11/2008
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Títol: Com els infants de primària construeixen el model d’ésser 
viu. Experiència, pensament, comunicació.
Conferenciant: Esperança Esteve Quer
Data: 28/11/2008

Títol: El conte per desenvolupar la competència plurilingüe.
Conferenciant: Núria Farré Monjo
Data: 01/12/2008

Títol: El joc i les seves implicacions socials i culturals.
Conferenciants: Ester Pascual Arderiu i Iolanda Puig Caja
Data: 04/12/2008

Títol: L’educació d’adults a Lleida i comarques.
Conferenciant: Visitación Martínez Samplon
Data: 12/12/2008

Títol: Projectes educatius amb dones immigrants.
Conferenciant: Míriam Iglesias Quintilla
Data: 13/02/2009

Títol: Models interculturals d’intervenció psicopedagògica en el 
marc de l’EEES.
Conferenciant: Àngels Morera Toldrà
Data: 25/02/2009

Títol: Mediació intercultural a la presó.
Conferenciant: Ettalydy Abderrafie
Data: 06/03/2009

Títol: La resolució de conflictes a l’aula.
Conferenciant: Anna Farré Gassió
Data: 16/03/2009

Títol: Stimulating oral expression.
Conferenciant: Jennifer England
Data: 19/03/2009

Títol: Recursos i atenció a la diversitat.
Conferenciant: Ramona Mateu
Data: 24/03/2009

Títol: El treball per ambients en l’educació infantil.
Conferenciant: Mari Mar Guardia Valle i Alba Roure Gilart
Data: 24/03/2009

Títol: Intervenció en salut mental des d’un equip interdisciplinar.
Conferenciant: Joan Marc Dolcet Serra
Data: 25/03/2009

Títol: Teràpia i educació assistida per animals de companyia.
Conferenciant: Montserrat Baró Romia i Rosanna Ramírez Forcat
Data: 02/04/2009

Títol: La perspectiva de gènere en educació social.
Conferenciant: Mari Carmen Molina Molina
Data: 16/04/2009

Títol: Els programes de reducció de danys.
Conferenciant: David Martínez Oró
Data: 29/04/2009

Títol: El treball per competències a l’educació infantil: pensar i par-
lar per conèixer el món.
Conferenciant: Mercè Sorribes Querol
Data: 04/05/2009

Títol: Pensar, parlar i escriure ciència: el model de matèria a pri-
mària.
Conferenciant: Esperança Esteve Quer 
Data: 04/05/2009

Títol: El context vivencial com a punt de partida de l’aprenentatge 
lecto-escriptor: Treball reconduït amb cavalls i escola.
Conferenciant: Belén Franquet Montufo
Data: 04/05/2009

Títol: Pedagogia Waldorf.
Conferenciant: Núria Casas Caritg
Data: 25/05/2009



25Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2008/2009

Activitats Culturals

•	 1 d’octubre de 2008. Documental: “Los niños de Morelia”.

•	 14 d’octubre de 2008. Xerrada informativa - Associació Sín-
drome de Down.

•	 15 de desembre de 2008. Tocs de Nadal: Banda Municipal de 
Lleida.

•	 16 de desembre de 2008. Tocs de Nadal: alumnes 2n Ed. Mu-
sical.

•	 18 de desembre de 2008. Tocs de Nadal: alumnes 2n Ed. Mu-
sical.

•	 19 de desembre de 2008. Tocs de Nadal: alumnes 2n Ed. Mu-
sical.

•	 6 de febrer de 2009. Inauguració fons d’art de la FCE.

•	 21 d’abril de 2009. Acte de lliurament dels premis literari Sant 
Jordi i fotogràfic Vida al Campus. Amb l’actuació del Cor de 
la UdL.

•	 5 de maig de 2009. Inauguració del nou espai d’exposicions 
de la FCE amb la presentació de l’exposició: “El Efímero arte 
de Cronos” del professor emèrit Juanjo Jové amb una visita 
comentada. La presentació inclou una projecció audiovisual i 
comentaris de l’obra a càrrec de l’autor.

Altres Activitats

•	 15 de setembre de 2008. Benvinguda als estudiants de mo-
bilitat.

•	 30 de setembre de 2008. Sessió formativa de Campus Virtual: 
Diplomatures de Mestre d’Educació Primària i de Mestre de 
Llengua Estrangera.

•	 2 d’octubre de 2008. Sessió formativa Campus Virtual: Diplo-
matures de Mestre d’Educació Especial, de Mestre d’Educació 
Musical i de Mestre d’Educació Infantil.

•	 7 d’octubre de 2008. Sessió formativa Campus Virtual: Diplo-
matura de Mestre d’Educació Física i Diplomatura d’Educació 
Social.

•	 9 d’octubre de 2008. Sessió formativa Campus Virtual: Diplo-
matura de Treball Social.

•	 2 de desembre de 2008. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Autoestima”.

•	 4 de desembre de 2008. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Estrès davant els exàmens”.

•	 11 de desembre de 2008. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT): 
“Gestió del temps”.

•	 5 de febrer de 2009. Benvinguda als estudiants de mobilitat 
de 2n quadrimestre.

•	 20 de febrer de 2009. Jornada de Campus Oberts FCE.

•	 3 de març de 2009. Tallers del Pla d’Acció Tutorial (PAT):

- “Tècniques d’estudi” d’Anna Soldevila.

- “Estrès davant els exàmens” de Kathleen Cullen.

•	 5 de març de 2009. Taller del Pla d’Acció Tutorial (PAT):

- “Viatge al benestar personal” de Kathleen Cullen.

•	 De l’11 al 25 de març de 2009. Exposició: Micropolítiques 
(Instal·lacions a l’escala de la Facultat realitzades pels/les 
alumnes de l’assignatura: Art contemporani i pràctica edu-
cativa.

•	  18 de març de 2009. Acte de Cloenda de les Pràctiques de les 
titulacions de la Facultat:

- Diplomatures de Mestre: Conferència a càrrec de Montser-
rat Cases: Les pràctiques en la formació inicial dels mestres 
als centres escolars.
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- Diplomatures d’Educació Social i de Treball Social: Confe-
rència a càrrec d’Oscar Gallinat i Montserrat Ruiz Pérez: 
Presentació del projecte i experiència: Espai Jove – Inter-
cultural.

•	 31 de març de 2009. Col·laboració en la IV Jornada Interuni-
versitària d´Estudiants d´Educació Especial: Realitats de l’es-
cola inclusiva i perspectives de futur.

•	 7 de maig de 2009. Sessions informatives pels estudiants que 
acaben els seus estudis de diplomatura o de la llicenciatura 
de psicopedagogia: Orientació per a la inserció laboral. Amb 
la participació de professionals dels diferents àmbits laborals.

•	 12 Maig 2009. Sessió informativa sobre EEES adreçada a tots 
els alumnes de la facultat.

Facultat de Dret i Economia

Degà: Dr. Joan Pere Enciso Rodriguez
C. Jaume II, 73
25001 LLEIDA
TEL. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 04
deganat@fde.udl.cat

Activitats realitzades

•	 7 a l’11 de juliol 2008 - Simulació al Parlament universitari 
2008.

•	 15 setembre 2008 - Sessions de benvinguda a l’estudiantat 
de 1r curs de la Llicenciatura en Dret i de la Diplomatura en 
Ciències Empresarials.

•	 17 octubre 2008 - Lliurament de premis FUNDE 2008.

•	 20 octubre 2008 - Inauguració del Concurs de Simulació de 
Borsa.

•	 23 octubre 2008 - Inici de les sessions per a la Implantació del 
Grau de Dret i del Grau d’ADE a la Universitat de Lleida en el 
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

•	 30 octubre 2008 - Inauguració de la Jornada dels Economis-
tes 2008.

•	  24 octubre 2008 a 24 abril 2009 - Col·laboració en les Troba-
des del Seminari d’Economia a Secundària.

•	 10 novembre 2008 - Participació en la VI edició dels Premis a 
treballs de recerca de batxillerat i dels CFGS.

•	 18 a 25 novembre 2008 - Participació a les Jornades sobre el 
60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans 
(IEI).

•	 25 novembre 2008 - Presentació del llibre: “Europa Orien-
tal: en la encrucijada entre la Unión Europea y la Federación 
Rusa”.

•	 1 i 2 desembre 2008 - Jornades Universitat Empresa: Reper-
cussions financeres i fiscals de la nova comptabilitat de l’em-
presa. Tancament comptable 2008.

•	 10, 11 i 12 desembre 2008 - Inauguració de les VI Jornades 
sobre la reforma de les Nacions Unides.

•	 9 gener 2009 - Lliurament de Premis del Concurs de Simula-
ció de Borsa.

•	 19 a 23 gener 2009 – Estada a l’École de Management de 
Normandie.

•	 28 gener 2009 – Sessió d’Orientació Universitària al Col·legi 
Episcopal.

•	 4 febrer 2009 – Reunió Universitats Públiques i Col·legis 
d’Advocats.

•	 4 febrer 2009 – Assistència a la Taula Professions d’Economia 
i Finances - IES Manuel de Pedrolo de Tàrrega. 



27Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2008/2009

•	 5 i 6 febrer 2009 – Conferencia de Decanos de Derecho, en A 
Coruña.

•	 5 febrer 2009 – Sessió d’Orientació Universitària a l’IES Torre 
Vicens, Manuel de Monsuar i Josep Lladonosa. 

•	 9 febrer 2009 – Assistència al Consell Rector del Centre d’Es-
tudis Jurídics i Formació Especialitzada (Pràctiques universi-
tàries i anàlisi de noves demandes).

•	 10 febrer a 25 abril 2009 - Curs d’oratòria. 

•	 17 febrer 2009 – Assistència 2a Reunió Consell Assessor Es-
tudi Impacte (ACUP Barcelona).

•	 18 febrer 2009 – Sessió d’Orientació Universitària a l’IES Mà-
rius Torres.

•	 20 febrer 2009 – V Jornades sobre Docéncia de Economia 
Aplicada (Madrid).

•	 20 febrer 20009 – XVI Jornada Campus Obert de la FDE.

•	 7 març 2009 – Jornada de Campus Obert per a pares i mares.

•	 10 març 2009 – Presentació del llibre: “Violencia de género y 
sistema de justicia penal”.

•	 19 març 2009 – Participació en la X Jornada d’Emprenedors 
i Innovació.

•	 21 març 2009 – Participació dels alumnes del curs d’oratòria, 
al programa televisiu “59 segons”.

•	 23 a 25 març 2009 – Participació a la V Lliga de Debat Univer-
sitari de la Xarxa Vives.

•	 26 i 27 març – CONFEDE Economia i Empresa, a València.

•	 16 abril 2009 – Conferència “El Parlament com a centre de 
negociació o impuls polític”.

•	 17 abril 2009 – Xerrada a l’IES Puig-Reig sobre l’EEES.

•	 22 abril 2009 – Quinzena de presentació de l’oferta docent de 
la UdL per als nous alumnes universitaris.

•	 23 abril 2009 – Representació obra “Les Eumènides” de Esquil, 
relacionada amb la justícia.

•	 30 abril 2009 – Reunió CEJFE sobre pràctiques universitàries 
i Bolonya.

•	 7 maig 2009 – Tallers de sortides professionals d’ADE i Dret.

•	 13 maig 2009 – Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques 
2008-2009.

•	 28 maig 2009 – IV Forum Management FUNDE.

•	 13 al 17 juliol – Assistència al Parlament Universitari 2009.

Facultat de Lletres

Degana: Dra. Imma Lorés i Otzet
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 50
Fax 34 973 70 20 37
deganat@lletres.udl.cat

Activivitats realitzades

Ensenyaments secundari i universitari: Interacció en l’àmbit de les 
Lletres. Inaugurat pel director dels Serveis Territorials del Depar-
tament d’Educació a Lleida, senyor Antoni Llevot, i pel vicerector 
d’Estudiantat de la Universitat de Lleida, senyor Xavier Gómez. Es 
compta amb la participació de professors de secundària i de pro-
fessors universitaris. 13 de febrer de 2008.

L’objectiu d’aquesta Jornada va ser promoure la connexió entre 
ambdós estaments educatius pel que fa a l’àmbit de Lletres, tot 
tractant d’establir fluxos d’informació i col·laboració en ambdues 
direccions. Es preveu la composició de 10 grups de treball mixtos 
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entre professorat de secundària-batxillerat i universitat agrupats 
per àrees, sobre les temàtiques següents:

Comunicació Audiovisual
Geografia
Història
Història de l’Art
Llengua i literatura catalanes
Llengües i literatures clàssiques
Llengua i literatura espanyoles
Llengües i literatures estrangeres
Immigració a les Aules 
Orientació Professional

•	 “El Patrimoni Cultural i Natural del Territori de Lleida: Inter-
pretació i Usos”. Curs de la Direcció General de Turisme (De-
partament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Gene-
ralitat de Catalunya) Organitzat i impartit per la Facultat de 
Lletres de la UdL de l’1 d’octubre al 13 de novembre de 2008.

•	 “Presentació del Projecte CLARIN”.

•	 CLARIN (Common Language Resources and Technology In-
frastructure) pretén potenciar l’ús de les darreres tecnologies 
informàtiques en la recerca en humanitats i ciències socials. 
10 de desembre de 2008.

•	 XVI Jornada de Campus Oberts “Coneix la UdL” Facultat de 
Lletres. Adreçada als estudiants del darrer curs d’ensenya-
ment secundari de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent: 
Alumnat de Batxillerat i de CFGS, així com al professorat de 
secundària que acompanya a l‘alumnat. 20 de febrer de 2009.

•	 V Jornada de Campus Oberts per a pares i mares. Facultat de 
Lletres. Adreçada als pares i mares d’estudiants de Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Superior de Lleida i comarques, i de 
la Franja de Ponent. 7 de març de 2009.

•	 Jornada dins de la quinzena de presentació de l’Oferta Do-
cent de la Facultat de Lletres per a nous alumnes universitaris. 
Adreçada a l’estudiantat de Batxillerat i Cicles Formatius de 
Grau Superior, professorat, pares i mares, AMPA i públic inte-
ressat. 28 d’abril de 2009.

•	 Jornada: I després, què? Jornada de sortides professionals. 
Organitzat per la Facultat de Lletres. 29 de abril de 2009. Par-
ticipen en aquesta jornada de: Eduard Trepat, Toni Jové, Oriol 
Bosch, Meritxell Nus i Montse Mejón.

•	 Visites concertades dels IES a la Facultat de Lletres. 

Durant tot el curs acadèmic 

•	 Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de: XXXII Pro-
moció d’Història, XXVI Promoció de Geografia, XXII Promoció 
d’Història de l’Art, XXX Promoció de Filologia Hispànica, XXIV 
Promoció de Filologia Catalana, XXII Promoció de Filologia 
Anglesa i V Promoció de Comunicació Audiovisual; apadri-
nades per la Sra. Dolors Bramon. 12 de juny de 2009. Saló 
Victor Siurana.

Facultat de Medicina

Degà: Dr. Joan Ribera Calvet 
C/ Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 18
Fax. 973 70 22 91
A/e. deganatm@fmedicina.udl.es

Actes acadèmics

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2008-09 es va celebrar el 
17 d’octubre de 2008 a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina.

La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol “El Bioclúster Ca-
talà: la realitat de la Biomedicina i la Biotecnologia a Catalunya”, a 
càrrec del Dr. Manel Balcells Díaz, president de la Comissió Execu-
tiva de Biocat, Bioregió de Catalunya.

En el mateix acte, es va fer l’anunci del premi extraordinari de 
llicenciatura del Curs 2006-07 a les Senyores María Eugenia Her-
nández Ruiz i Amanda Rey Torrente.
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En el mateix acte, es va lliurar les Beques de Recerca de la Fundació 
Alicia Cuello de Merigó de Lleida 2007/08 i 2008/09, a: Núria Eritja 
Sánchez, Anna Macià Armengol i Melida Esmeralda Castelblanco 
Hechevarria.

Acte de Lliurament d’Orles, XVII promoció de Llicenciats en Medi-
cina, va tenir lloc el dimecres 6 de maig de 2009 a la Seu Vella de 
Lleida. El padrí de la promoció ha estat el Dr. Joan Massagué i Solé, 
director del Programa de Biologia i Genètica del Càncer Center 
(Nova York) i director adjunt de l’Institut de Recerca Biomèdica 
(IRB Barcelona). 

Acte de lliurament d’Orles, II promoció de Diplomats en Nutrició 
Humana i Dietètica, va tenir lloc el divendres 12 de juny de 2009 
a la Sala d’Actes de l’Edifici del Rectorat. Va apadrinar l’acte la 
Sra. Pilar Cervera i Ral, professora jubilada de la Universitat de 
Barcelona i presidenta de la Asociación Española de Dietistas-
Nutricionistas (AEDN). 

Signatura Conveni amb Hospitals Comarcals, el divendres 29 de 
juny, va tenir lloc la firma del Conveni entre la Facultat de Medici-
na de la Universitat de Lleida amb els Consells Comarcal del Pallars 
a l’Urgell, Consell d’Aran, Ajuntament de Tremp i Ajuntament de 
la Seu, per tal que els alumnes puguin anar a fer les pràctiques 
hospitalàries.

Alumnes

En el Curs Acadèmic 2008-09 s’han matriculat:

Medicina: 591 alumnes
Matricula de primer curs  130
Alumnes estrangers  45
Alumnes llicenciats 2007-08  71

Nutrició Humana i Dietètica: 123 alumnes
Matricula de primer curs  46

Examen MIR: a la convocatòria del 2008, els alumnes Tiago André 
Gomes Rodrígues i Laia Vega Puyal, han obtingut el número 30 i 
36, respectivament.

Actes de la facultat

Dimarts 26 de maig de 2009, a la Sala d’Actes de l’Edifici de Do-
cència (costat de l’HUAV), lliurament dels premis de la IV Edició del 
Concurs d’Humor Gràfic que organitza la Facultat de Medicina. 

Grau de Nutrició Humana i Dietètica, s’ha fet la presentació i llan-
çament a Internet del vídeo sobre el Grau de Nutrició Humana i 
Dietètica, http://youtube.com/watch?v=dahHE-vJF4A.

Programa de mobilitat d’estudiantat

Estudiants d’altres Universitats: Pel que fa a la mobilitat dels es-
tudiants, durant el curs 2008-09, s’han incorporat a la Facultat de 
Medicina 35 estudiants de fora: 12 de Polònia (Gdansk, Wroclaw, 
Varsòvia i Kracovia), 2 de República Txeca, 4 de Turquia, 2 de Lis-
boa, 1 de Jena (Alemanya) 2 de Lituània, 1 de Milà, 2 de Nàpols i 
9 de Mèxic.

Estudiants UdL: 14 estudiants de la Facultat de Medicina han gau-
dit de Beca ERASMUS durant el Curs 2008/09: 3 Trieste, 2 Perug-
gia, 2 Praga, 1 Krakowia, 1 Strasbourg, 2 Milà, 1 Finlàndia i 1 a 
Polònia.

Sicue-seneca

Estudiants d’altres Universitats: 2 estudiants ha gaudit durant el 
curs 2008-09 de les beques SICUE-SENECA, de la Universitat de 
València i la Universitat de la Laguna (Tenerife).

Estudiants UdL: 7 estudiants de la Facultat de Medicina han obtin-
gut una beca Sicue-Sèneca de mobilitat.

Plan Cajal de mobilitat

10 estudiants s’han acollit al Pla Cajal de Mobilitat d’Estudiants 
de Medicina.
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Director: Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 20 89
Fax 34 973 23 82 64
de@ugc-etsea.udl.cat

1. Cursos i Conferències

Octubre 2008

•	 “Factores sanitarios que afectan a la producción animal inten-
siva”. Dr. José Manuel Sánchez Vizcaíno, professor de la Facultat 
de Veterinària de la Universidad Complutense de Madrid.

Novembre 2008

•	 “Mecanismos de acción de los herbicidas en las plantas”. Mer-
cedes Royuela, professora de Fisiología Vegetal de la Univer-
sidad Pública de Navarra.

•	 “Métodos alternativos en el control de malas hierbas”. Dra. 
Alicia Cirujeda Ranzenberger, Investigadora del CITA d’Aragó.

Desembre 2008

•	 “El sistema de protecció d’espais a Catalunya”. Maria Peri, Cap 
del Servei de Parcs del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya.

Gener 2009

•	 “Implantació dels sistemes de qualitat BRC i IFS en les cen-
trals hortofructícoles”. Jordi Cambray, Servei Tècnic de Post-
collita de l‘IRTA.

Febrer 2009

•	 “Biologia de la conservació del trencalòs (Gypaetus barbatus)”. 
Antoni Margalida, Grup d’Estudi i Protecció del trencalòs.

•	 “Permeabilització d’obstacles i connectivitat per als peixos de riu”. 
Marc Ordeix, Centre d’Estudi dels Rius Mediterranis.

Març 2009

•	 “Gestión forestal: ayer, hoy, mañana”. Alberto Madrigal Colla-
zo, ETSI Montes, Universidad Politécnica de Madrid.

•	 “Producción sostenible de conejo de monte para repoblación”. 
Carlos Díez, Director Tècnic de IBERCUN Cinegética.

•	 “Seguimiento sanitario de la fauna salvaje”. Dr. Santiago La-
vín, Facultat de Veterinària – UAB.

•	 “Gestió de la truita comuna (Salmo trutta) a França”. Dr. Jac-
ques Moreau, École Nationale Supérieure Agronomique – 
Toulouse.

•	 “Biologia y declive de los anfibios”. Dr. Miguel Tejedo, Estación 
Biológica de Doñana – C.S.I.C.

•	 “Truffles and their habitats in Carpatho-Pannon Region, ini-
tiation of truffle cultivation”. Dr. Zoltan Bratek, Eötvös Loránd 
University, Budapest.

Abril 2009

•	 “Chemical and Physical Modification of Fibres for Internal Si-
zing of Paper and Increased Chemical Adsorption on Wet End 
Operations”. Dr. Arif Karademir de la K.S.U. Faculty of Forestry, 
Dept. of Forest Industry Enginering, Division of Pulp and Pa-
per, K. Maras University, Turquia.

•	 “Expectativas y límites para el ahorro de agua de riego”. Dr. 
Alberto Losada Villasante, Catedràtic d’Enginyeria Hidràulica 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

2. Programes de mobilitat 2008-2010

ERASMUS 2008-2009

•	 33 estudiants de l’ETSEA han marxat enguany a estudiar a 
una altra universitat de la UE.
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•	 19 estudiants europeus cursen estudis a l’ETSEA.

ERASMUS 2009-2010

•	 41 estudiants de l’ETSEA marxaran a estudiar a una altra uni-
versitat de la UE.

•	 18 estudiants europeus cursaran estudis a l’ETSEA.

SICUE 2008-2009

•	 13 estudiants de l’ETSEA han marxat enguany a estudiar a 
una altra universitat de l’Estat espanyol.

•	 1 estudiant d’altres universitats espanyoles han cursat estu-
dis a l’ETSEA.

SICUE 2009-2010

•	 7 estudiants de l’ETSEA marxaran enguany a estudiar a una 
altra universitat de l’Estat espanyol.

•	 3 estudiants d’altres universitats espanyoles està previst que 
cursin estudis a l’ETSEA.

Programa de mobilitat propi

•	 2008-2009: 20 estudiants de l’ETSEA van marxar.

•	 2009-2010: 27 estudiants de l’ETSEA marxaran.

•	 2008-2009: 2 estudiants han vingut.

•	 2009-2010: 2 estudiants està previst que vinguin.

Doble titulacio amb Cranfield 2008-2009 

•	 7 estudiants de l’ETSEA es van acollir al programa de doble 
titulació amb aquesta universitat anglesa.

Doble titulacio amb Cranfield 2009-2010 

•	 6 estudiants de l’ETSEA s’acolliran al programa de doble titu-
lació amb aquesta universitat anglesa.

Intercanvi amb Iowa State University

•	 Estiu 2008, 2 estudiants de l’ETSEA.

•	 Estiu 2009, 2 estudiants de l’ETSEA // 1 estudiant d’IOWA.

Intercanvi amb Colorado State University

•	 Estiu 2008, 2 estudiants de l’ETSEA.

•	 Estiu 2009, 2 estudiants de l’ETSEA.

Intercanvi amb University of Minessota

•	 Estiu 2009, 2 estudiants aniran a fer una estada a aquesta 
universitat.

Intercanvi amb University of Georgia

•	 Estiu 2008, vam rebre 1 estudiant.

Convenis de Cooperació Educativa Universitat-Empresa

•	 85 convenis signats amb data 22 de maig de 2009.

3. Altres

Distinció Vicens Vives a la Docència del Professorat del Màster de 
Sanitat i Producció Porcina:

“El grup de professors i professores del Departament de Producció 
Animal de la Universitat de Lleida, per les seves tasques de millora 
i innovació de la qualitat docent, de la qual se’n destaca l’organit-
zació dels estudis en l’àmbit de la sanitat i producció porcina que 
apleguen diferents universitats i suposen la col·laboració i impli-
cació tècnica i docent de les empreses més especialitzades i de 
referència del sector”.
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Escola Universitària d’Infermeria

Directora: Sra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 43
Fax 34 973 70 24 72
direcció@infermeria.udl.cat

Col·laboracions

•	 I Jornada d’actualització Sociosanitària i Residencial de les 
terres de Lleida. Dependència: Unim esforços. Aquesta jorna-
da es va fer el 30 de gener.

•	 Durant tot el curs, hem col·laborat en activitats organitzades 
per Formació Continuada de l’Hospital Santa Maria de Lleida.

•	 Durant tot el curs hem col·laborat en activitats organitzades 
per Formació Continuada de l’Institut Català de la Salut de 
Lleida. 

•	 Durant el curs, hem col·laborat en activitats del Col·legi Ofici-
al de Diplomats en Infermeria de Lleida.

•	 Coordinació acadèmica en l’especialitat d’Infermeria Psiquià-
trica i Salut Mental. Durant tot el curs acadèmic.

Participacions

•	 L’1 d’octubre, l’Institut Català de la Salut va donar la benvin-
guda als estudiants de Ciències de la Salut a l’Hospital Uni-
versitari Arnau de Vilanova.

•	 En la I Jornada d’Infermeria de les Terres de Lleida que s’ha 
fet el 12 de novembre de 2008. Aquesta ha estat organitzada 
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i per 
l’Empresa de Gestió de Serveis Sanitaris.

•	 Participació de l’estudiant de 3r curs Sr. Jordi Jove a la taula 
rodona “Valors d’Infermeria: on som?”, dins dels actes de la I 
Jornada d’Infermeria de les Terres de Lleida.

•	 I Jornada d’Actualització Sociosanitària i Residencial de les 
Terres de Lleida. Ha estat organitzada per l’Hospital Santa 
Maria de Lleida. Es va fer el 30 de gener.

•	 Participació a les III Jornades de Professorat de Centres Uni-
versitaris d’Infermeria: “Avaluació de competències”, que 
s’han fet a València els dies 5 i 6 de febrer.

•	 En jornades diverses organitzades per Creu Roja de Lleida on 
personal docent de l’Escola ha participat en xerrades sobre 
l’addició, maltractaments i d’altres.

•	 En representació de l’Escola, l’estudiantat va participar en les 
XXIII Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria que es van 
celebrar a Pineda de Mar el 26 i 27 de març de 2009. El tema 
ha estat “Cuidar amb seguretat”.

•	 Al març s’ha impartit una xerrada informativa sobre les ti-
tulacions que oferta l’Escola a les XXIII Jornada d’orientació 
professional a l’IES Manuel de Pedrolo de Tàrrega.

•	 El 29 de maig (prova de test) i els dies 12 i 13 de juny s’han 
dut a terme les proves de l’activitat “Avaluació de la Compe-
tència clínica d’Infermeria, organitzada per l’EUI i per l’Institut 
d’Estudis de la Salut del Departament de Salut de la Genera-
litat de Catalunya.

Organització de les Taules Rodones, Jornades, Conferències, 
Seminaris i Xerrades, …

•	 El 3 de desembre de 2008, el Sr. Àngel Vidal, director de Cui-
datges i Qualitat de l’Institut Català de la Salut, ha impartit 
la conferència “Innovacions i nous reptes per la infermeria al 
segle XXI”.

•	 El 28 de gener, el Sr. Victor Flusser, director del Centre de 
Formation de Musiciens Intervenants, Université Marc Bloch 
d’Estrasburg, a França, va impartir la conferència “Música i 
Promoció de la Salut”.

•	 El 2 de gener, el Sr. Victor Flusser, director del Centre de For-
mation de Musiciens Intervenants, Université Marc Bloch 
d’Estrasburg, a França, i la Sra. Camilla Evrard han impartit un 
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taller teòric-pràctic “Humanizando los hospitales con músi-
ca”, adreçat a l’estudiantat del Màster.

•	 Des del març fins a l’abril de 2009, l’EUI juntament amb l’ICE 
i el Departament d’Infermeria de la Universitat de Barcelona 
s’han organitzat 5 tallers formatius amb el lema “L’ensenyan-
ça reflexiva en el si de les EEES. Una nova metodologia per 
una nova formació”, adreçats al professorat d’Infermeria.

•	 Els dies 11, 19 i 24 de març, s’ha dut a terme el “Curs bàsic 
de capacitació pedagògica per a tutors d’infermeria”. Aquests 
s’han organitzat conjuntament amb l’Institut d’Estudis de la 
Salut.

•	 El 26 de març, xerrada sobre fibromiàlgia i presentació del 
llibre “Descobrir la fibromiàlgia. Un camí i un repte cap a l’es-
perança”. A càrrec de l’autora Antonieta Castells i de l’editor 
Ramon Badia. La presentació ha estat a càrrec de la directora 
del Departament d’Infermeria, Sra. Maria Sánchez.

•	 VII Concurs de fotografia: Cuidant i aprenent, adreçat a infer-
mers/es, i estudiants d’infermeria. A partir de maig: exposició 
de les 10 millors fotografies per diferents institucions (Uni-
versitat de Lleida, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
Hospital Santa Maria, Col·legi Oficial de Diplomats en Infer-
meria de Lleida).

•	 El 13 de maig, i dins de la jornada del “Dia de la Infermeria 
2009”, el Dr. Fernando Barcenilla, Coordinador de la Unitat 
de control d’infeccions nosocomial de l’HUAV, la Sra. Rosa M. 
López, supervisora del control d’infeccions i esterilització de 
l’HUAV, i la Sra. Dolors Castella, infermera del control d’infec-
cions de l’HUAV, han impartit la ponència “Mesures d’eficàcia 
provada enfront la lluita contra les infeccions nosocomials”.

•	 Dins la jornada del “Dia de la Infermeria 2009” es va lliurar els 
premis del VIIè. Concurs de Fotografia:

•	 Ha obtingut el 1r premi la fotografia: “Dia de Pràctiques” de 
Cristina Pesarrodona López.

•	 El 20 de maig, la Sra. Marta Lenise Do Prado, doctora en Filo-
sofia de la Infermeria de la Universitat Federal de Santa Ca-

tarina. Investigadora CNPq/Brasis, ha impartit la conferència 
“Doctorado en Enfermería: reto para la construcción del co-
nocimiento enfermero”.

•	 El 5 de juny, la Dra. Sioban Nelson, degana de la Facultat 
d’Infermeria Lawrence Bloomberg, Universitat de Toronto, 
Canadà, va impartir la conferència: “Dos passos endavant i 
un endarrere: les infermeres dins el context de la reforma del 
sistema sanitari”.

•	 Els dies 8 i 9 de juny, el Dr. Michael McGuillon, RN i PhD, pro-
fessor de la Facultat d’Infermeria Lawrence Bloomberg de la 
Universitat de Toronto i President del programa científic de la 
Sociedad Canadiense del Dolor, va impartir el curs “Elaboració 
de projectes d’investigació”.

•	 Jornades d’Orientació a l’estudiantat de tercer curs de l’Es-
cola. Durant aquest curs 2008-2009 s’ha fet repartides en 
diferents jornades:

- 14 octubre: Pràcticum clínic

- 13 febrer: Perspectives acadèmiques després de la Diplo-
matura

- 12 març: Perspectives laborals públiques

- 16 d’abril: perspectives laborals privades

- 7 de maig: perspectives laborals varies (col·legis, associaci-
ons, etc)

Mobilitat d’Estudiants i Professorat

Estudiantat

Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:

ERASMUS

Alumnes d’altres universitats:

1 de la Universita Degli Studi Di Milano
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2 de la Universitat de Malta

2 de la Universitat de Vassa

1 de la University of Hedmark

Alumnes del nostre centre:

1 a la Universitat de Vassa

2 a la Universitat de Milano

2 a la Universitat de Helsinki

2 a la Universitat de Trieste

Mobilitat UdL

2 a la Universitat de la Frontera de Temuco (Xile).

SENECA

1 a la Universitat de València.

Altres

•	 L’Escola Universitària d’Infermeria continua participant en les 
reunions periòdiques de la Conferencia Nacional de Directo-
res de Escuelas Universitarias de Enfermería Estatales.

•	 Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les re-
unions periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles 
d’Infermeria Catalanes.

•	 Al llarg del curs s’ha estat treballant activament en la confec-
ció del nou pla d’estudis de Grau en Infermeria.

•	 També s’ha estat treballant activament en la confecció del pla 
d’estudis del Grau en Fisioteràpia.

Professorat Visitant

Al llarg del curs, han visitat l’escola professorat de diferents uni-
versitats, tant per impartir xerrades, cursos, ponències, etc. així 
com d’altres que han vingut per veure l’escola i les seves depen-
dències.

Premis

•	 La Fundació per al Foment de la Investigació en Ciències de la 
Salut va convocar el “V Premi Salvat Curació de Ferides” i ha 
atorgat el primer premi al professor del Departament d’Infer-
meria Sr. Joan Blanco pel seu treball titulat “La gestió integral 
del pacient amb peu diabètic. Els cuidatges sanitaris integrals 
del peu diabètic ajuden a la persona diabètica a la gestió de la 
salut”. Novembre 2008.

•	 El professor del Departament d’Infermeria Sr. Joan Blanco, 
ha estat guanyador del Premio Biatain 2008 en la categoria 
“Mejor Caso Clínico en Ulcera por Presión Infectada” pel seu 
treball titulat “Control local de la carga bacteriana mediante 
un apósito hidropolimérico con plata iónica, en una úlcera 
por presión infectada”. Febrer 2009.

•	 La Sra,. M. Carme Mata, ex professora d’aquest centre, ha es-
tat distingida amb el premi Josep Trueta. Aquest premi l’ator-
ga la Generalitat de Catalunya en reconeixement a persones 
i entitats que han portat a terme una tasca destacable en 
l’àmbit de la Sanitat.

•	 La UdL premia a Cristina Palau, alumna de nou ingrés, la qual 
ha estat la guanyadora de la V Edició dels premis de la UdL a 
treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i cicles forma-
tius de grau superior.

•	 El premi extraordinari de Fi de Carrera de la Diplomatura en 
Infermeria de la promoció 2005-2008 ha estat per: Riart Mi-
quel, Silvia, amb una mitja d’expedient de 3,42. Alos Colomer, 
Francesc, amb una mitja d’expedient de 2,76.

•	 El premi extraordinari de Fi de Carrera del Màster Oficial en 
Ciències de la Infermeria de la promoció 2006-2008 ha estat 
per: Blanco Blanco, Joan, amb una mitja d’expedient de 2,83.
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•	 En la 17a Edició del Premi d’Investigació del Col·legi Oficial de 
Diplomats en Infermeria de Lleida, el professor del Departa-
ment d’Infermeria Sr. Joan Blanco Blanco, ha estat guanyador 
del 1r Premi pel treball: “Estudi sobre l’eficiència de les actu-
acions per a controlar la càrrega bacteriana superficial de les 
úlceres per pressió”. Maig 2009.

•	 En les Jornades Nacionals de Enfermería en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica, que s’han dut a terme en Àvila el 22 de 
maig, les professores del Departament d’Infermeria: Cristina 
Cortijo, Lorena Tejero i Olga Serra, han obtingut el Premi a la 
millor comunicació oral titulada: “Sesión informativa preope-
ratoria en prótesis total de rodilla y cadera, ¿sí o no?”.

Acadèmiques

•	 El 9 de setembre de 2008, el rector de la UdL va donar la ben-
vinguda als alumnes de primer de l’escola.

•	 El 24 de setembre, s’ha inaugurat el curs acadèmic 2008-
2009 del Màster Oficial en Ciències de la Infermeria. 

•	 19 maig de 2008, xerrada informativa sobre el Màster en Ci-
ències de la Infermeria i el Doctorat en Salut.

•	 Col·laboració constant amb la UdL per fer activitats com: Co-
neixes la UdL, jornada de portes obertes (per alumnes, profes-
sors de secundària, etc...).

•	 18 de juny de 2008, lliurament de les orles acadèmiques a la 
XXIII promoció de diplomats en infermeria, i la III del Màs-
ter en Ciències de la Infermeria. La padrina d’ambdues pro-
mocions ha estat la Dra. M. Teresa Lluch Canut, catedràtica 
d’Infermeria Psicosocial i Salut Mental de la Universitat de 
Barcelona i directora del Grup d’Investigació ISMENTAL.

L’ANECA ha aprovat la impartició del Grau en Infermeria el qual 
s’iniciarà en el proper curs 2009-2010.

Convenis

•	 S’ha signat el conveni amb el Servei d’Emergències 
Mèdiques(SEM).

•	 S’ha signat conveni de col·laboració institucional, acadèmica 
y científica entre la Universitat de Lleida i el Consorci Hospi-
talari de Catalunya.

•	 S’ha signat conveni marc de col·laboració Institucional Do-
cent de l’Escola d’Infermeria amb la Regiò Sanitària Alt Pi-
rineu i Aran. El Consell General de la Val d’Aran, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Ajuntament de Tremp.

Escola Universitària Politècnica

Director: Dr. Ferran Badia Pascual
C/ Jaume II, 69
25001 Lleida 
Telèfon: 973 702700
Fax: 973 702702
direccio@eps.udl.cat

Activitats realitzades

•	 Els dies 15 i 16 de setembre de 2008, coincidint amb l’inici del 
curs acadèmic, van tenir lloc les sessions de benvinguda als 
estudiants de primer curs de les titulacions de primer cicle. El 
15 de setembre també van tenir lloc les sessions de benvingu-
da als estudiants Erasmus que matriculats en l’Escola durant 
el primer semestre del curs acadèmic.

•	 Els dies 18 i 25 de setembre de 2008, el professor Josep Ma-
ria Ribó, responsable del Pla d’Acció Tutorial de l’Escola va 
organitzar: 

- Sessió de presentació del Campus Virtual de la UdL (Sakai).
- Sessió de presentació dels serveis oferts per la biblioteca, en 

particular, els serveis de cerca d’informació bibliogràfica.

adreçades als estudiants d’ETIG i ETIS, ETIM i AT.

•	 El 17 de setembre, Joan Monyarch, coordinador de les pràc-
tiques tutelades en empresa, va assistir en representació de 
l’Escola a la II Jornada R+D+I, Innovar per competir, organit-
zada per l’entitat Fòrum empresa.
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•	 Durant la segona quinzena del mes de setembre, va arribar a 
l’Escola la campanya de la Generalitat de Catalunya per oferir 
gratuïtament, als estudiants que facin 18 anys abans del 31 
de desembre, la subscripció a la revista d’Arquitectura, interi-
orisme i disseny On Diseño, la qual es va oferir als estudiants 
de l’Escola.

•	 El 15 d’octubre, assistència del vicedirector de l’Escola i del 
cap d’estudis de les titulacions d’Informàtica a la reunió de 
degans i directors de centres universitaris d’Informàtica de 
Catalunya que va tenir lloc en l’Escola Universitària d’Infor-
màtica a Sabadell.

•	 Durant els mesos d’octubre a desembre de 2008, en el marc 
del curs “Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”, im-
partit pel senyor Francesc Vidal Codina, es van realitzar les 
següents ponències:

- 13 d’octubre - Història de l’enginyeria i entorn sociopro-
fessional. Francesc Vidal Codina. Director de l’assignatura.

- 20 d’octubre - L’empresa i el departament de recursos hu-
mans. El currículum professional. Rosa Franch. Psicòloga.

- 27 d’octubre - La formació dels enginyers a Europa. Mo-
bilitat i reconeixement de títols. Ruben Querol. Estudis a 
Dinamarca.

- 10 de novembre - Desenvolupament professional dels en-
ginyers en el món de l’empresa. Jesús de la Hera, Llicenciat 
en informàtica.

- 17 de novembre - L’emprenedor de base tecnològica a les 
terres de Lleida. Guillem Boira. Enginyer Industrial.

- 24 de novembre - L’enginyer en el sector de la certificació i 
serveis tecnològics. Josep Gorchs. Enginyer Telecomunica-
cions.

- 1 de desembre - Funcions de l’enginyer en la organització 
d’empreses tecnològiques. L’experiència de Ros-Roca. Ra-
mon Carulla. Cap de personal.

- 15 de desembre - Parcs tecnològics; experiències i pers-
pectives de futur. R+D+I. L’experiència del 22@ J. M. Pi-
qué. Enginyer Telecomunicacions.

•	 El 20 d’octubre, el director de l’Escola va assistir a la presen-
tació que va realitzar el Conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, juntament amb el Conseller d’Educació, la Conse-
llera d’Acció Social i Ciutadania i el Conseller de Governació i 
Administracions Públiques, del programa “Enginycat”.

•	 EL 21 d’octubre, assistència del cap d’estudis d’Enginyeria 
Tècnica Industrial i d’Arquitectura Tècnica a la Conferencia 
de Directores de Centros de Arquitectura Técnica, que es va 
celebrar en l’Escuela Técnica Superior de Gestión de la Edifi-
cación de Valencia.

•	 Del 22 al 24 d’octubre, el director de l’Escola juntament amb 
els caps d’estudi van assistir al Congrés d’Innovació Educativa 
que ha tingut lloc a la Universitat Miguel Hernández de Elche.

•	 Els dies 29 a 31 d’octubre, assistència del vicedirector de l’Es-
cola i del cap d’estudis de les titulacions d’informàtica al ple-
nari de la Conferencia de Directores y Decanos de Informática 
(CODDI), que es va celebrar en Escuela Universitaria de Infor-
mática de la Universidad Politécnica de Madrid.

•	 Els dies 3 i 4 de novembre, celebració de les sessions de coor-
dinació de les titulacions de les Enginyeries Tècniques de l’Es-
cola, adreçades a tot el professorat de l’Escola i organitzades 
per la direcció i els coordinadors de les titulacions.

•	 Del 15 al 18 de novembre, visita del director de l’Escola a 
l’Université de Lille 1 - Service Universitaire de Développe-
ment Economique et Social (SUDES), per col·laborar en temes 
relacionats amb l’ensenyament en alternança a les enginye-
ries.

•	 El 17 de novembre, l’equip de direcció de l’Escola organitza 
la sessió informativa adreçada a tot l’estudiantat i profes-
sorat per informar i parlar la situació actual de la professió 
d’Enginyer/a Informàtic/a.
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•	 El 18 de novembre, assistència d’un grup de professors de 
l’Escola a la 2a Jornada Hispano-Alemana de Eficiencia Ener-
gética en Edificios, organitzada per la Cambra de Comerç Ale-
manya. 

•	 El 19 de novembre, reunió informativa en l’accés a l’Escola 
Politècnica Superior per reivindicar la situació actual de l’En-
ginyeria Informàtica i celebració d’una classe magistral l’ai-
re lliure: El Marc Normatiu (Fitxes) del futur Grau i Màster 
d’Enginyeria Informàtica. Paral·lelament el director de l’Escola 
assisteix a la manifestació convocada a Barcelona amb l’as-
sistència dels director/es de totes les Escoles d’Informàtica de 
Catalunya.

•	 Assistència del director de l’Escola a l’esmorzar informatiu 
que organitza el “Fòrum Europa. Tribuna Catalunya” en la que 
l’alcalde de Lleida va pronunciar una conferència sota el títol 
Lleida, ciutat emergent de la Catalunya del segle XXI. L’acte el 
va presentar l’Hble. senyor Antoni Castells, Conseller d’Econo-
mia i Finances de la Generalitat de Catalunya i es va celebrar 
el 19 de novembre en l’hotel Avenida Palace de Barcelona.

•	 El 20 de novembre de 2008, celebració de la III Jornada Uni-
versitat i Empresa 2008 amb la participació d’empreses i 
grups de recerca de la Universitat. Les ponències de la jornada 
van anar a càrrec de Àlex Surroca, jove emprenedor de l’em-
presa Use-it, Carlos Barrabés, director de Barrabés Internet 
i promotor de Walqa; i Lucas Carné, cofundador i gerent de 
Privalia. La inauguració va anar a càrrec del Magnífic senyor 
Joan Viñas, rector de la Universitat de Lleida; de l’Il·lustríssim 
senyor Àngel Ros, Alcalde de Lleida; de la Il·lustre senyora 
Montse Mínguez, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida; 
del Senyor Ferran Badia, director de l’Escola Politècnica Supe-
rior de la Universitat de Lleida, i del president de l’Associació 
d’Empreses de Tecnologies i de Serveis de la Informació (AETI), 
el senyor Jaume Iglesias.

•	 Participació del director de l’Escola, del Cap d’estudis Engi-
nyeria Tècnica Industrial i Arquitectura Técnica i de la se-
cretària acadèmica en el congrés Internacional The Future of 
Europe Summit. 2008, celebrat a Andorra durant els dies 26 a 
28 de novembre de 2008.

•	 El 25 de novembre, el cap d’estudis de les titulacions d’Infor-
màtica va assistir a la conferència impartida pel senyor Jimmy 
Wales que va tractar de les “Xarxes Socials” a Internet com a 
forma de relació i compra que es va celebrar al saló d’actes de 
la seu central de Correus a Barcelona.

•	 El 29 de novembre, dins del marc de la Fira Mollerussa, el cap 
d’estudis en Arquitectura Tècnica va formar part del jurat del 
Concurs Nous Talents d’Arquitectura.

•	 El 4 de desembre de 2008, es van celebrar les eleccions dels 
representants de l’estudiantat als diferents òrgans de la UdL.

•	 El 4 de desembre, sessió informativa de l’equip de direcció 
de l’Escola adreçada als estudiants de l’Escola per informar i 
assessorar sobre l’accés a segon cicle i Màster.

•	 L’11 de desembre, xerrada informativa de la Fundació Lleida 
Solidària als estudiants de final de carrera per presentar els 
projectes en els que treballa i oferir la possibilitat de realitzar 
el Projecte Final de Carrera.

•	 El 12 de desembre, xerrada informativa adreçada als estudi-
ants de 4t d’Arquitectura Tècnica per informar sobre la Nor-
mativa de Projecte de Final de Carrera.

•	 17 de desembre, presentació pública del treball desenvolupat 
pels estudiants del Bloc de Robòtica d’Enginyeria Tècnica In-
formàtica de Sistemes durant el primer quadrimestre. La de-
mostració va consistir en fer recórrer a un robot mòbil (basat 
en un ordinador portàtil) un circuit de forma autònoma, guiat 
mitjançant visió artificial.

•	 El 18 de desembre, xerrada de presentació dels programes de 
mobilitat (Erasmus, Seneca, IAESTE) als estudiants de l’EPS, a 
càrrec del director de l’Escola i coordinador de Relacions In-
ternacionals en Ferran Badia i, el coordinador del Pla d’Acció 
Tutorial en Josep Maria Ribó Balust.

•	 Durant aquest curs l’equip de direcció de l’Escola Politècnica 
Superior ha realitzat visites a diferents instituts de la provín-
cia de Lleida i Franja de Ponent per tal de donar a conèixer 
amb més detall els estudis que es cursen a l’Escola Politècnica 
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Superior i la UdL. Les visites han estat les següents: Institut 
Manuel Lladonosa, Escola de Sobreestants de Tàrrega, IES 
Torre Vicenç, IES Màrius Torres, Col·legi Dominiques, Col·legi 
Maristes, Escola “La Serra” de Mollerussa, Col·legi Episcopal, 
Col·legi Mater Salvatoris, IES J. Sender de Fraga, IES Baix Cinca 
de Fraga, Col·legi Claver.

•	 El 19 de gener de 2009, conferència “Construcción de gran-
des grafos de determinadas clases”, a càrrec de Hebert Pérez-
Rosés de la University of Newcastle (Austràlia), convidat pel 
grup de recerca en “Criptografia i Grafs” del Departament de 
Matemàtica.

•	 Visita a les instal·lacions del Centre de Recerca en Energies 
Alternatives (CREA) dels alumnes del Programa de Màster 
d’Arquitectura i Sostenibilitat de la UPC, el divendres 23 de 
gener de 2009.

•	 El 12 de febrer, a les 12:00 hores, en la sala de Graus de l’EPS, 
sessió informativa de Sun Opensource Technologies adreça-
da als estudiants de l’Escola. La sessió va anar a càrrec dels 
enginyers del Programa “Sun OpenSource Technologies Tour”, 
senyor Jesús Angulo, senyor Félix Díaz, senyor Juan Pablo de 
Frutos i senyor Rafael León.

•	 Jornada “Invertir en usabilitat és un bon negoci (fins i tot en 
temps de crisi)”, organitzada pel Grup de Recerca en Inte-
racció Persona-Ordinador i Integració de Dades, de l’Escola 
Politècnica Superior, dins dels actes de la fira Expo Empresa 
que va comptar amb la participació del director de l’Escola 
que va moderar un col·loqui.

•	 Assistència del director de l’Escola a l’acte organitzat pel ceei-
lleida, ESADE alumini i el Forum 2001 a la conferència “Gestió 
de la crisi i transformació” a càrrec d’Àlex Rovira, professor 
d’ESADE, que es va celebrar el dijous 12 de febrer en l’Auditori 
Enric Granados.

•	 El 23 de febrer, organització de la visita guiada al Viver d’em-
preses del Parc Tecnològic de Gardeny, presentació del Centre 
d’Iniciatives Empresarials: Viver d’Empreses, Consorci de Pro-
moció Econòmica de les persones emprenedores, pla d’em-

presa. Aquesta visita es va dirigir als estudiants del Màster 
d’Enginyeria de Programari Lliure.

•	 Els dies 9, 11, 12 i 15 de febrer de 2009, Jornada de Portes 
Obertes de les Energies Renovables que organitza l’Agència 
de l’Energia de Lleida, reben la visita de 280 persones, entre 
públic en general i estudiants dels Instituts d’Ensenyament 
Secundari i Cicles Formatius Caparrella, Gili i Gaya, Màrius 
Torres, Guindàvols i Episcopal de Lleida. En el marc de la visita 
guiada per les instal·lacions del Centre de Recerca en Energies 
Alternatives CREA (terrassa i pati interior), i EPS (sala de Graus 
i aula polivalent).

•	 El 17 de febrer, assistència, en representació del rector, del 
director de l’Escola a l’acte signatura del conveni marc de col-
laboració entre l’Ajuntament de Lleida i Microsoft Ibérica que 
ha comptat amb la presidenta de Microsoft Ibérica, la senyora 
Maria Garaña. Després de l’acte, es va realitzar la visita a les 
instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de 
Lleida.

•	 El 20 de febrer de 2009, ha tingut lloc la XVI Jornada de Cam-
pus Oberts, Coneix la UdL, adreçada al professorat de secun-
dària i als estudiants del darrer curs d’ensenyament secundari 
(batxillerat i CFGS) de Lleida i comarques i de la Franja de Po-
nent i que pretén donar a conèixer la UdL. L’Escola Politècnica 
Superior ha tingut la visita de 225 estudiants de secundària.

•	 El 26 de febrer, assistència del director de l’Escola a la pre-
sentació dels resultats de l’estudi DAFO del sector de les TIC 
al nostre país, impulsat pel Cercle Tecnològic de Catalunya i 
realitzat per l’Institut DEP. “El Baròmetre de les TIC a Cata-
lunya. Estudi anual de les fortaleses, debilitats, amenaces i 
oportunitats del sector i oportunitats del sector TIC Català”.

•	 Durant el segon quadrimestre del curs 2008/2009 (febrer-
abril), l’Escola Politècnica Superior juntament amb l’Institut 
de Ciències de l’Educació ha organitzat el cicle de conferèn-
cies que porta per títol EEES en el marc de les Enginyeries. El 
Cicle està format per les conferències següents:

- 26 de febrer – L’avaluació de competències en els treballs 
fi d’estudis d’enginyeries, a càrrec de la senyora Elena Val-
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derrama, del Dep. de Microeletrònica i Sistemes Electrònics 
de l’UAB. La senyora Valderrama ha estat la coordinadora 
d’aquest projecte AQU/ANECA i, a més a més, és la Cap 
d’Estudis de les titulacions d’Informàtica de l’UAB.

- 19 de març – Incorporació de competències genèriques en 
assignatures estructurades sota criteris ECTS, a càrrec del 
senyor Robert Pique, del Departament d’Electrònica Indus-
trial de l’UPC i, vicedirector de l’Escola Universitària d’En-
ginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.

- 2 d’abril – European Project Semester aplicat a l’enginyeria: 
Mobilitat en l’EEES, a càrrec del senyor Johen Hansen, co-
ordinador del European Projecte Semester en la Universitat 
de Copenhaguen (Dinamarca).

- 23 d’abril – Ensenyament amb alternança, a càrrec del se-
nyor Frederic Sauvage de l’Universitat de Lille (França).

•	 Els dies 5 a 7 de març, assistència del vicedirector de l’Escola a 
la Comissió Permanent de la Conferencia de Directores y De-
canos de Informática (CODDI), que es va celebrar a la Facultad 
de Informática de Las Palmas de Gran Canaria.

•	 El 5 de març de 2009, amb motiu de la Festa Institucional de 
l’EPS, el Consell de l’Estudiantat de l’Escola ha organitzat les I 
Jornades d’accés dels Enginyers al món del treball, en la que 
s’han presentat les ponències:

- Presentació de la Jornada a càrrec del director de l’Escola, 
el director de la Jornada i, el coordinador del Consell de 
l’Estudiantat de l’EPS.

- La selecció de personal. L’oferta de treball. L’entrevista. El 
candidat, currículum, la carta de presentació i la imatge 
personal, a càrrec de la senyora Helena Mur, llicenciada 
en psicologia i màster en alta direcció d’empreses (ESADE) 
directora RRHH SUPSA.

- La relació laboral - Aspectes bàsics. El contracte de treball. 
El rebut de salari. El conveni col·lectiu. Obligacions en ma-
tèria de Seguretat Social, a càrrec de la senyora Ana Isabel 

Sánchez Gimeno, llicenciada en dret, Inspectora de Treball 
i Seguretat Social.

- El trampolí tecnològic de la UdL- Instrument de suport a 
l’emprenedor tècnic universitari. La Xarxa de Trampolins 
Tecnològics. Carta de serveis als emprenedors. Iniciatives 
empresarials sorgides de l’àmbit universitari, a càrrec de la 
senyora Carme Agustí, de l’Àrea de Promoció de l’Oficina 
de Suport a l’R+D+I-Trampolí Tecnològic.

•	 El 6 de març, conferència Microarquitectura y paralelismo a 
nivel de Thread a càrrec del Dr. Francisco Tirado, de la Uni-
versitat Complutense de Madrid, i organitzada pel grup de 
recerca Computació Distribuïda.

•	 El 7 de març, es va fer la V Jornada de Campus Oberts per a 
pares i mares d’estudiants de batxillerat i cicles formatius de 
grau superior, amb l’assistència de 50 inscrits.

•	 El 25 de març, el Departament de Matemàtica va celebrar les 
proves Cangur. Una activitat que es marca com a objectiu 
estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a tra-
vés dels problemes i atraure el màxim nombre de centres i 
d’alumnes. Es tracta d’una prova de matemàtiques d’àmbit 
europeu adreçada a estudiants de segon cicle de secundària i 
batxillerat. Les Proves Cangur són un concurs matemàtic per 
a alumnat entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat que es realitza el 
mateix dia a tot el món.

•	 Els dies 26 i 27 de març de 2009, l’Escola Politècnica Superi-
or va col·laborar amb l’organització VI Edició del MERCATEC 
Lleida (Mercat d’Experiències de Tecnologia a Secundària). 
MERCATEC és una exposició de treballs i projectes de tecno-
logia realitzats i presentats per estudiants d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius de diversos Centres Educatius d’una mateixa 
zona. A més a més, ofereix als estudiants la possibilitat de 
mostrar les seves creacions tecnològiques als seus companys 
i companyes i a tothom que vulgui veure-ho. El professorat 
de l’Escola ha participat en l’organització dels tallers:

- Construcció del telescopi de Galileu Galilei, responsable 
senyor Fernando Guirado.
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- Generador solar híbrid tèrmic i fotovoltàic, responsable se-
nyor J.I. Rosell.

- Dispositius mòbils amb sensors, responsable senyor F. Cla-
ria.

- Robòtica, responsable senyor J. Palacín.

- Avaluació d’interfícies d’ordinador mitjançant Eye Trac-
king, responsable senyora Rosa M. Gil, senyora Afra Pascu-
al i senyor Toni Granollers.

- Plotter 3D, responsable senyor Juan A. Garriga.

•	 Els dies 26 i 27 de març, assistència del cap d’estudis d’En-
ginyeria Tècnica Industrial i d’Arquitectura Tècnica a la Con-
ferencia de Directores de Centros que imparten estudios de 
Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación en España 
realitzada en el Palau de Congressos d’Albacete.

•	 Organització, juntament amb el Grup de Robòtica de l’Escola, 
de 2 sessions del Taller Robòtica: aprèn a fer el teu robot, 
adreçat als joves de Lleida i, coorganitzat amb la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Lleida. La primera sessió es va 
celebrar els dies 8, 15, 22 29 de novembre i 13 de desembre 
de 2008 i la segona s’ha realitzat els dies 21, 28 de març i 4, 
18, 25 d’abril.

•	 El grup de recerca Interacció Persona Ordenador ha convocat 
el 1r concurs d’idees per a estudiants de l’àmbit informàtica 
amb l’objectiu de potenciar les bones idees en camps deter-
minats i propers a les línies de recerca de grup. La idea gua-
nyadora rebrà una beca per a la seva realització que podrà 
finalitzar amb la presentació del Treball Final de Carrera de 
la titulació.

•	 L’1 d’abril, visita, en representació del rector de la Universitat 
de Lleida, a les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari de Lleida del director de l’Escola, amb motiu 
de la visita del senyor Brufau, director de INDRA Catalunya.

•	 El director de l’Escola ha participat en les segones jornades 
científico-tecnològiques sobre treballs de recerca de batxille-

rat amb la conferència i col·loqui: “El futur de les enginyeries. 
Enginyeries amb futur”. L’acte va tenir lloc a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs el passat dissabte 2 d’abril i va estar moderat pel 
director del Departament de Matemàtica el senyor Josep M. 
Miret i el senyor Carles Capdevila.

•	 El 2 d’abril, assistència de la secretària acadèmica de l’Escola 
a l’acte de lliurament de Premis del Concurs Iniciativa Empre-
sarial. Els premiats en la categoria “estudiants universitaris” 
van ser la senyora Eulàlia Huguet i el senyor Xavier Nogue-
ro, estudiants de segon curs del Màster en Programari Lliure. 
Aquest acte formava part de la Jornada “Dia de la Gent Em-
prenedora a Lleida”, organitzada per l’Ajuntament de Lleida i 
el Consorci de Promoció Econòmica.

•	 El 4 d’abril, organització de 100 hores d’astronomia - Obser-
vació astronòmica pública a Lleida acte organitzat pel profes-
sor senyor Fernando Guirado, del Departament d’Informàtica 
i Enginyeria Industrial de l’Escola Politècnica Superior.

•	 Assistència del director de l’Escola i del cap d’estudis de les 
titulacions d’Informàtica al II encuentro de clientes de IFR 
Group, amb la colaboració de Microsoft i la presència de 
l’Il·lustríssim senyor Ángel Ros Domingo, Alcalde de Lleida i 
President de Tecnologia de la Asociación de Municipios de 
España, que fa ver la ponència “Cómo las tecnologías de la 
información ayudan a solventar las crisis”. L’acte es va cele-
brar el 14 d’abril.

•	 Del 15 al 17 d’abril, assistència del vicedirector de l’Escola i del 
cap d’estudis de les titulacions d’informàtica al Plenari de la 
Conferencia de Directores y Decanos de Informática (CODDI) 
que es va celebrar en la Facultad de Informática de la Univer-
sidad de La Coruña.

•	 El dia 15 d’abril, assistència a la presentació Centre de Re-
cerca AgroalTIC de BCNdigital. Aquest acte va comptar amb 
la presència del director general de Barcelona Digital Centre 
Tecnològic, el senyor Carles Fradera, l’alcalde de Lleida, el se-
nyor Àngel Ros, i el director de l’EPS, senyor Ferran Badia, en 
representació del rector.
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•	 Visita del professor Ralf Finne (Vaasa University, Finland) du-
rant la setmana del 20 al 24 d’abril, per impartir el Seminari 
Introduction to the ‘R’ statistics package.

•	 El 21 d’abril de 2009, presentació als futurs alumnes univer-
sitaris de l’oferta docent del curs 2009/2010, dins dels actes 
de la Quinzena de presentació de l’oferta docents de la UdL 
- EPS.

•	 El 24 d’abril de 2009, assistència del director de l’Escola i el 
cap d’estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial i Arquitectura 
Tècnica a l’acte públic de cloenda amb motiu del 50è aniver-
sari de la creació del Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Catalunya, on es va lliurar el Premi Enginy 2009 al millor 
Projecte de Fi de Carrera d’Enginyeria Tècnica Industrial, es-
pecialitat Mecànica al projecte Insonorització d’un vehicle de 
recollida de residus, realitzat per la senyora Laia Miró Torán.

•	 Participació del Grup de Robòtica de l’EPS en el Dia de la cièn-
cia al carrer, que es va celebrar el 25 d’abril.

•	 Els dies 27 a 30 d’abril de 2009, es celebren les XI Xerrades 
Tècniques, organitzades per l’Escola Politècnica Superior i el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida amb les con-
ferències següents:

- Reglaments tècnics, a càrrec del ponent senyor Ramon Ar-
danuy.

- Gestió del temps-introducció, amb la ponent senyora Mar 
Escoté.

- Enginyeria i Producció, amb el ponent senyor Josep Simo-
na.

- Presentació del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Lleida, amb 
el ponent senyor Joan Monyarch.

•	 Visita del president de l’Observatori Europeu de Televisió In-
fantil i president del Fòrum Mundial de la Televisió Infantil, 
professor emèrit de la Universitat de Roma el senyor Valen-
tí Gómez Oliver, el 4 de maig, per impartir la xerrada Ètica 
Professional. Aquesta xerrada forma part de l’assignatura de 

lliure elecció “Els enginyers en l’empresa”, que organitza cada 
any el senyor Francesc Vidal i Codina.

•	 El 14 de maig xerrada ¿Seguridad en la web?... com són de 
segures les aplicacions web que desenvolupem?... com fer-les 
més segures?... quins problemes de seguretat s’estan emprant 
per atacar les webs?..., a càrrec del senyor José Maria Alonso 
Cebrián, de l’empresa Informática64, i organitzada dins de les 
activitats del Màster de Programari Lliure de l’EPS.

•	 Jornades de Formigó Estructural, els dies 13 i 14 de maig, or-
ganitzades per la Unitat docent d’estructures de l’Escola Po-
litècnica Superior i amb la participació de professionals, em-
preses i estudiants del món de l’Arquitectura i la construcció.

•	 Del 25 de maig al 2 de juny, estada a Lille (France) del director 
de l’Escola per mantenir reunions de treball amb els centres 
de recerca de la Université des Sciences et Tecnhologies de 
Lille, Institut d’Administration des Entreprises de Lille, Service 
Universitaire de Developpement Economique et Social i IST-
Group ICAM-Ingénieurs par l’alternance.

•	 Divendres 22 de maig, Jornada de presentació de la Plata-
forma d’Edificació Passivhaus (PEP), en la que es convoca 
a experts en eficiència energètica i tècnics interessat en la 
matèria a una discussió sobre l’arquitectura passiva, eficièn-
cia energètica, l’Standard Passivhaus i la seva adaptació a la 
climatologia del país. Aquesta jornada ha estat organitzada 
per la Fundació Institut Tecnològic de Lleida, PEP i l’Escola 
Politècnica Superior.

•	 Els dies 4 i 5 de juny, assistència del director de l’Escola a la 
XX Trobada Empresarial del Pirineu, que se celebra a La Seu 
d’Urgell.

•	 El 25 de juny de 2009, acte de lliurament de les Orles Aca-
dèmiques de les promocions 2008-2009, apadrinades pel 
senyor Josep Maria Pujol i Gorné, president del Grup Pujol i 
expresident del Consell Social de la Universitat de Lleida.

•	 Durant tot el mes de juliol realització dels cursos de lliure 
elecció intensius adreçats a l’estudiantat de l’Escola, que han 
estat els següents:
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- Programació en entorn J2EE
- Programació avançada J2EE
- Microsoft Dynamics AX
- SAP-ABAP IV

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos 
Naturals

Director: Dr. José Luis Gallizo Larraz
Secretàri: Sr. Jaume Codina Mejón
Av. Jaume II, 73
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 06
Fax 34 973 70 32 01
A/e secretaria@aegern.udl.cat

Anglès i Lingüística

Director: Dr. Josep M. Cots Caimons
Secretària: Dra. Nela Bureu Ramos
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 44
Fax 34 973 70 21 70 
A/e secretaria@dal.udl.cat

Ciències Mèdiques Bàsiques

Director: Dr. Albert Sorribas Tello
Secretària: Dra. Elisa Cabiscol Català
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 03
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cmb.udl.cat

Cirurgia

Director: Dr. Antonio Montero Matamala
Secretari: Dr. Josep A. Carceller Vidal
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 22 02
Fax 34 973 70 24 26
A/e secretaria@cirurgia.udl.cat

Didàctiques Específiques

Directora: Dra. Anna Gené Duch
Secretària: Sra. M. Alba Herrera Llop
Av. de l’Estudi General, 4
25192 Lleida
Tel. 34 973 70 65 16
Fax 34 973 70 65 02
A/e secretaria@didesp.udl.cat

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 01
A/e secretaria@dpriv.udl.cat

Dret Públic

Director: Dr. Josep M. Tamarit Sumalla
Secretari: Dr. César Cierco Seira
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 32 08
Fax 34 973 70 32 09
A/e secretaria@dpub.udl.cat
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Economia Aplicada

Directora: Dra. Mercè Sala Rios
Secretària: Dra. M. Teresa Torres Solé
Av. Jaume II, 73
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 33 41
Fax 34 973 70 33 00
A/e secretaria@econap.udl.cat

Enginyeria Agroforestal

Director: Dr. Miquel Llorca Marqués
Secretari: Dr. Álvaro Fernández Serrano
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 36
Fax 34 973 70 26 73
A/e laura@eagrof.udl.cat

Filologia Catalana i Comunicació

Director: Dr. Albert Turull Rubinat
Secretari: Dr. Joan Ramon Veny Mesquida
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 16
Fax 34 973 70 20 54
A/e secretaria@filcat.udl.cat

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Director: Dr. Julián Acebrón Ruiz
Secretària: Dra. Iolanda Niubó Pinós
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 34
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@filcef.udl.cat

Geografia i Sociologia

Director: Dr. Joan Ganau i Casas
Secretari: Dr. Fidel Molina Luque
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 20 98
Fax 34 973 70 31 19
A/e secretaria@geosoc.udl.cat

Història

Director: Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera
Secretària: Dra. Antonieta Jarné Modol
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 02
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@historia.udl.cat

Història de l’Art i Història Social

Director: Dr. Joaquim Company Climent
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. 34 973 70 21 31
Fax 34 973 70 21 41
A/e secretaria@hahs.udl.cat

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director: Dr. Josep Antoni Conesa Mor
Secretaria: Dra. Astrid Ballesta Remy
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 65
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria@hbj.udl.cat
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Infermeria

Directora: Sra. Maria Sánchez Fernández
Secretària: Sra. M. Elena Giribet Rubiol
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 46
Fax 34 973 70 24 48
A/e secretaria@infermeria.udl.cat

Informàtica i Enginyeria Industrial

Director: Dr. Francesc Solsona Tehas
Secretària: Dra. Concepció Roig Mateu
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 03
Fax. 34 973 70 27 02
A/e secretaria@diei.udl.cat

Matemàtica

Director: Dr. Josep M. Miret Biosca
Secretari: Dr. Josep Conde Colom
C. Jaume II, 69
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 27 04
Fax 34 973 70 27 16
A/e secretaria@matematica.udl.cat

Medi Ambient i Ciències del Sòl

Director: Dra. Rosa M. Poch Claret 
Secretari: Dr. Joan Carles Balasch Solanes
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 72
Fax 34 973 23 26 13
A/e secretaria@macs.udl.cat

Medicina 

Directora: Dra. Carme Piñol Felis
Secretari: Dr. Josep M. Reñé Espinet
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 24 33
Fax 34 973 23 22 05
A/e secretaria@medicina.udl.cat

Medicina Experimental

Director: Dr. Reinald Pamplona Gras
Secretària: Dra. Anna Casanovas Llorens
C. Montserrat Roig, 2
25008 Lleida
Tel. 973 70 24 37
Fax 973 70 24 26
A/e secretaria@mex.udl.cat

Pedagogia i Psicologia

Directora: Dra. Sofia Isus Barado
Secretària: Dra. Concepció Vendrell Serés
Avda. de l’Estudi General, 4
25001 Lleida
Tel. 34 973 70 23 12
Fax 34 973 70 23 05
A/e secretaria@pip.udl.cat

Producció Animal

Director: Dr. Daniel Babot Gaspà
Secretari: Dr. Frederic Casals Martí
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 57
Fax 34 973 70 28 74
A/e secretaria@prodan.udl.cat
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Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director: Dr. Vicente Medina Piles
Secretari: Dr. Jesús Pemán García
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 24
Fax 34 973 23 82 64
A/e secretaria.pvcf@pvcf.udl.cat

Química

Director: Dr. Jaume Puy Llorens
Secretària: Dra. Mercè Balcells Fluvia
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 26 66
Fax 34 973 23 82 64
A/e olga@quimica.udl.cat

Tecnologia d’Aliments

Director: Dr. Vicente Sanchis Almenar
Secretària: Dra. Sónia Marín Sillué
Av. Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Tel. 34 973 70 25 21
Fax 34 973 70 25 96
A/e secretaria@tecal.udl.cat

INSTITUTS I ENS CONSORCIATS AMB 
PARTICIPACIÓ DE LA UdL

Institut de Ciències de l’Educació

Director: Dr. Ramon Rourera Jordana (fins al 31/05/09)
Directora: Dra. Neus Vila Rubio (des del 01/06/09)
Av, Jaume II, 71
25002 Lleida
Tel. 34 973 70 33 82 / 34 973 70 33 83

Fax. 34 973 70 33 77
A/e ice@ice.udl.cat

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida està 
format estructuralment per cinc unitats bàsiques:

•	 Unitat de Professorat Universitari: formació, innovació i re-
cerca.

•	 Unitat de Professorat no Universitari: formació, innovació i 
recerca.

•	 Unitat d’Orientació Universitària.

•	 Unitat d’Atenció Socioeducativa.

•	 Unitat de Docència Virtual.

•	 Negociat acadèmic.

•	 Negociat econòmic.

Les accions més rellevants desenvolupades durant aquest any han 
estat les següents (indexades per Unitats).

1. Unitat del Professorat Universitari: Formació, Innovació i 
Recerca

La Unitat de Formació del Professorat Universitari ha ofert, durant 
el curs 2008-2009, un total de 52 cursos de formació per la do-
cència, cinc dels quals han estat anul·lats. Del total dels 47 cursos 
celebrats, 16 corresponen a cursos d’idiomes.

La resta correspon al Pla de Formació per al Professorat Univer-
sitari realitzat durant el curs 2008-2009, dissenyat amb l’objectiu 
de donar suport i de fomentar la formació per a la docència en el 
col·lectiu universitari de la UdL. A més a més, d’igual manera que 
en anys anteriors, s’han organitzat altres cursos específicament 
sol·licitats per departaments i centres universitaris concrets.

Les activitats de formació per al professorat universitari correspo-
nen a la tipologia següent:
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a) Cursos 

•	 Cursos d’idiomes realitzats pel Servei Lingüístic: 8 cursos 
d’anglès, 4 d’italià i 2 d’alemany.

•	 Cursos relacionats amb les TIC: 9 cursos adreçats a conèi-
xer els diferents usos de la plataforma SAKAI; cursos d’edició 
d’imatges digitals; de disseny de continguts en format web; i 
de diverses metodologies docents. 

•	 Un curs elemental i un d’avançat destinats a formar al pro-
fessorat que imparteix la docència en la titulació Sènior en 
Cultura, Ciència i Tecnologia.

•	 Dos cursos relacionats amb la gestió de les emocions.

•	 Quatre cursos monogràfics impartits pel Servei de Biblioteca.

•	 Cursos relacionats amb l’aprenentatge basat en problemes, 
l’aprenentatge en l’EES i l’aprenentatge col·laboratiu.

b) Tallers

•	 Un taller de planificació docent i un altre d’incorporació de les 
metodologies actives en la docència universitària.

c) Altres

•	 S’han realitzat una sèrie de cursos específics sol·licitats pels 
departaments: IRB Lleida, la Facultat de Dret i Economia i la 
Facultat de Ciències de l’Educació.

•	 També la Unitat, aquest curs ha organitzat y gestionat dos 
Plans de Formació Docent específics i personalitzats per a la 
Facultat de Dret i Economia i per a l’Escola Universitària d’In-
fermeria.

•	 Cicle de conferències a l’EPS sobre les enginyeries i l’EEES.

•	 En breu, està prevista la celebració de la Jornada d’Innovació 
Docent 2009, on es presentaran els resultats derivats del de-
senvolupament dels Projectes d’Innovació Docent concedits 
per la UdL en la convocatòria de 2007.

•	 Aquesta Unitat participa juntament amb els ICEs de les Uni-
versitats de Girona i Rovira i Virgili, de Tarragona, en l’orga-
nització i posada a punt d’un curs interuniversitari d’experts 
en docència universitària, l’inici del qual està previst pel curs 
2009-2010.

En el quadre següent es pot veure la participació —en percentat-
ge— del personal docent universitari en les activitats de formació 
de la UdL per centres (fins el 20 de maig).

En aquesta figura es representa el nivell de participació del profes-
sorat per Centres de la UdL, en funció dels certificats d’assistència 
i aprofitament emesos per alguna de les activitats de formació 
ofertades durant el curs 2008-2009 per la Unitat de Formació de 
Professorat Universitari.

2. Unitat del Professorat no Universitari: Formació, 
innovació i Recerca

Des d’aquesta unitat de l’ICE s’han desenvolupat les següents ac-
cions:

0 10 20 30 40

E.T.S.E.A.

F. de Dret i Economia

F. de Lletres

E.P.S.

F. de Ciències de l'Educació
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a) Col·laboració amb altres entitats

Es manté l’acord de col·laboració en matèria de formació amb en-
titats externes com ara l’Institut de Recerca i Estudis Religiosos de 
Lleida (IREL) i el grup d’Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de 
la Filosofia (IREF).

b) Comunitats d’Aprenentatge

S’està desenvolupant amb la Facultat de Ciències de l’Educació, 
l’IME i Moviment de Renovació pedagògica per a portar a terme 
experiències de Comunitats d’Aprenentatge de les Llars d’Infants.

c) Formació del professorat d’FP

•	 Es gestiona en 23 cursos la formació del professorat perta-
nyent a deu famílies professionals dintre de la Formació Pro-
fessional, amb un total de 313 persones inscrites.

•	 A la III Jornada de Formació Professional i Inserció laboral a 
les comarques de Lleida, l’ICE va organitzar una conferència 
amb 66 assistents.

d) Formació inicial del professorat de secundària (CAP)

Aquest, igual que el curs anterior, l’ICE ha ofert el CAP semipre-
sencial i, igual que el curs anterior, se n’han fet dues edicions, amb 
585 sol·licituds i 452 persones admeses a la primera edició i 615 
sol·licituds i 396 persones admeses a la segona edició. En total, el 
curs 08-09 han cursat el CAP 848 persones.

e) Formació per al professorat interí

Enguany, s’ha continuat la formació adreçada al professorat que 
-per primer cop- té un contracte d’interí. La inscripció de profes-
sorat en aquest curs ha estat de 45 professors de secundària i 114 
de primària.

Igualment, i en paral·lel, s’han fet unes sessions formatives per al 
professorat que ha de fer de tutor d’aquest professorat interí. En 
aquesta activitat hi ha hagut 45 inscripcions.

També s’han mantingut la formació al professorat interí de secun-
dària que ocupa llocs d’infantil i primària.

f) Participació en congressos i Jornades

•	 MERCATEC: en coordinació amb la Fundació EPSON i l’Escola 
Politècnica Superior de la UdL, s’ha realitzat el VI MERCATEC 
LLEIDA. Hi va haver 865 visitants i 253 alumnes expositors 
amb 76 projectes.

•	 Jornada tècnica sobre altes capacitats amb una inscripció de 
60 persones. Aquesta activitat s’ha organitzat conjuntament 
amb la Unitat de Formació del Professorat Universitari i esta-
va adreçada a professorat universitari, de secundària, infantil 
i primària i famílies professionals.

•	 II Jornada de treballs de recerca al batxillerat, amb assistència 
de 45 professors i 506 alumnes.

•	 La Xarxa de biblioteques escolars de les comarques de Lleida.

g) Formació per al professorat formador d’Infantil, 
Primària i Secundària

El gruix de la formació el composen les activitats per al professorat 
formador dels equips ICE i seminaris i grups de treball formats 
entre professorat del Departament d’Educació i professorat de la 
Universitat de Lleida. Cursos de formació específics per a profes-
sorat formador i informació. El total d’activitats de formació pro-
gramades per aquest curs és de 40 i el nombre d’inscrits és de 899 
persones (Dades amb data de 13/05/09).

Dintre d’aquest bloc de formació, cal fer esment de la informació 
i seguiment que fa l’ICE de les Llicències d’estudi del Departament 
d’Educació.

h) Col·laboració en activitats

-  La ciència al carrer.
-  Jornada sobre Literatura i Ensenyament.
-  XIV Conferència Filosofia 3-18.
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i) Publicacions: L’ICE ha publicat aquest curs:

•	 Croq’fiches! Activités pour le cours de FLE en secondaire del 
Grup de treball de francès. (Carpeta ICE).

3. Unitat d’Orientació Universitària

Des de la Unitat d’Orientació Universitària es fan tasques d’as-
sessorament als centres i departaments de la UdL, en tots aquells 
aspectes relacionats amb la tutoria i el desenvolupament de com-
petències transversals del estudiants.

Les accions realitzades al llarg del curs 2008-09 que volem desta-
car son les següents:

•	 El Pla d’Acció Tutorial s’ha fet extensiu a tots el centres propis 
UdL i, entre els adscrits, a l’INEF.

•	 La Unitat ha participat per primera vegada en l’organització 
d’un seguit d’activitats dins del programa d’acollida pels es-
tudiants que iniciaven estudis als nous graus de la Facultat de 
Lletres i de l’ETSEA. En conjunt, han gaudit d’aquestes activi-
tats un total de 137 estudiants, en fase de pla pilot.

Seminari d’Orientació i Tutoria

El Seminari d’Orientació i Tutoria Universitària, format pels coor-
dinadors de tutoria de cada Centre amb la moderació de la res-
ponsable de la Unitat d’Orientació Universitària, s’ha reunit una 
vegada al mes per debatre i tractar de solucionar els principals 
problemes que afecten la pràctica tutorial. Les temàtiques princi-
pals han estat:

•	 Posada en funcionament de l’espai de tutories al campus 
virtual. Distribució dels grups, els tutors, problemes sorgits a 
començament del curs.

•	 Adaptació i actualització del document marc del Pla d’Acció 
Tutorial a la realitat de les noves titulacions, Graus i Màsters 
en el marc de l’EEES.

•	 Revisió de les enquestes d’avaluació del PAT.

•	 Preparació dels programes d’acollida pels estudiants que 
s’incorporin als nous graus que oferirà la UdL pel curs 2009-
2010.

Organització d’activitats per a tutors i alumnes

•	 Planificació i gestió de tallers de formació en competències 
transversals pels estudiants, oferts dins del PAT de les dife-
rents titulacions.

•	 Tallers de formació per a tutors:

- Gestió de l’espai del Pla d’Acció tutorial del campus virtual 
de la UdL (realitzat a dos campus diferents, ETSEA i Cap-
pont).

- L’orientació de l’estudiant per la gestió del temps: una fun-
ció del tutor-coach.

•	 VII JORNADA SOBRE TUTORIA UNIVERSITÀRIA: celebrada el 
25 de juny de 2009.

Dades significatives del PAT UdL

Un resum de la participació de professors i estudiants en el PAT 
durant el present curs pot veure’s a la taula següent:

Centre Alumnes Tutors Ratio
FCE 548 32 17
FDE 341 30 11
Infermeria 104 12 9
Medicina 151 22 7
ETSEA 276 37 7
Lletres 73 9 8
EPS 217 14 16
TOTAL 1710 156 11

Crèdits de Lliure elecció i tallers per a estudiants

La Unitat d’Orientació Universitària ha ofert als estudiants 21 cur-
sos, en el format de crèdits de lliure elecció, sobre competències 
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transversals durant el curs 2008-09. El total de cursos realitzats 
al llarg del període lectiu ha estat de 16 i s’han hagut d’anul·lar 5. 
D’ells, quatre per no arribar al nombre mínim de alumnes matri-
culats i un per motius propis del professor. Els inscrits als cursos 
han estat 342 i els aptes 319, xifra lleugerament superior a la de 
l’any anterior.

S’ha donat suport als centres en l’organització de tallers d’orien-
tació i formació per als alumnes de primer i segon curs en el marc 
del Pla d’Acció Tutorial (PAT). Els temes demanats han estat: gestió 
del temps, tècniques psicològiques per a la millora del aprenentat-
ge, reducció de l’ansietat davant els exàmens i millora de les tèc-
niques d’estudi. Els centres que han gaudit dels tallers han estat: 
Escola Politècnica Superior, Facultat de Dret i Economia, Escola 
d’Infermeria, Facultat de Lletres, Facultat de Ciències de l’Educació 
i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària.

Mesures en marxa

•	 S’està treballant, amb el suport dels diferents serveis de la 
UdL, en la preparació del programa d’acollida dels estudiants 
de nou accés.

•	 Estem dissenyant i elaborant materials bàsics d’ajuda a l’apre-
nentatge i estudi amb la col·laboració del equip de la unitat 
de docència virtual. 

Recerca d’informació i manteniment de la web i dels 
espais de coordinació de la tutoria universitària

S’ha continuat fent recerca d’informació i manteniment de la web 
de la Unitat, on es recullen les aportacions i documents del Semi-
nari d’Orientació i Tutoria per donar-les a conèixer a tota la comu-
nitat universitària en general, Hem iniciat la posada en funciona-
ment del espai de coordinació de les tutories a la UdL en SAKAI. 
En aquest espai, es troben la informació i els documents de treball 
destinats als tutors i als tutoritzats.

4. Unitat d’Atenció Socioeducativa

Durant el curs 2008-2009, aquesta unitat ha realitzat les accions 
vinculades a les Aules d’Extensió Universitària que es detallen a 
continuació:

a) Seguiment de les Aules tutelades per la Universitat de 
Lleida

Matriculats
Aula de Lleida 411
Aula de Tàrrega 162
Aula de Balaguer 65

Aula de Cervera 184

Aula de Mollerussa 140

b) Aules complementàries paral·leles a l’Aula de Lleida 
(col·laboració amb l’IME)

Matriculats
Curs de Català 6
Iniciació a la informàtica 2

c) Aules d’Extensió Cultural

En l’actual curs, s’ha inaugurat l’Aula d’Extensió Cultural de la Se-
garra. Aquesta Aula és comarcal, ja que neix de la iniciativa del 
consell consultiu de la gent gran de la Segarra, òrgan adscrit al 
consell comarcal. Per al proper curs, es treballarà per la creació 
d’una associació per l’Aula i un conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal i els Ajuntaments de les viles amfitriones del 
projecte: Sant Guim de Freixenet, Guissona i Torà. Actualment 
l’Aula consta de 190 persones inscrites que es reparteixen així: 
Sant Guim de Freixenet 60 inscrits, Guissona 157 inscrits i Torà 
73 inscrits.

d) Reunions seguiment Aules 

II Trobada de Juntes d’Aules: 30 de Març de 2009.

e) Participació en altres activitats

Assistència al Concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès el dia 25 
de Novembre de 2008.
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Assistents
Aula Lleida 300
Aula Tàrrega 100
Total 400

Aula de Lleida – El dia 21 de Novembre de 2008, els alumnes de 
l’Aula de Lleida van realitzar una visita a la Biblioteca, a la FCE i a 
l’Edifici Polivalent del Campus de Cappont de la UdL. Hi va haver 
també un petit esmorzar de benvinguda a la mateixa Universitat i 
posterior dinar en un restaurant. Assistents: 60 persones.

f) AFOPA

Assistència al Consell Interuniversitari d’AFOPA, celebrat a Barce-
lona el 27 de Novembre de 2008.

g) Inauguracions i cloendes de les Aules

Inauguració Cloenda
Aula de Lleida 7 Octubre 08 3 Juny 09
Aula de Tàrrega 7 Octubre 08 2 Juny 09

Aula de Balaguer 15 Octubre 08 20 Maig 09

Aula de Cervera 14 Octubre 08 16 Juny 09

Aula de Mollerussa 6 Octubre 08 1 Juny 09

h) Universitat d’Estiu

Títol del curs: “Dos segles de música: un recorregut per la música 
del Barroc i el Classicisme”.

Dates: Del 14 al 17 de Juliol de 2009.

5. Unitat de Docència virtual

Durant el curs 2008-2009, la Unitat de Docència Virtual ha desen-
volupat les següents accions:

Suport a la docència

Durant aquest curs, la Unitat ha donat suport a 54 projectes 
formatius en aspectes tecnològics i/o pedagògics. La majoria 

d’aquests han estat assignatures reglades, tot i que també s’ha 
donat suport a assignatures de lliure elecció (entre elles, les per-
tanyents al projecte Intercampus) i també al desenvolupament del 
CAP virtual, que coordina la Unitat del Professorat No Universitari.

Formació al professorat

Aquest curs, la Unitat ha desenvolupat les següents accions for-
matives adreçades al professorat:

1r quadrimestre:

•	 Curs: Ús de l’entorn Sakai (edició 1r quadrimestre) – 9 hores.

•	 Curs: Edició d’imatges digitals (bàsic) – 12 hores.

•	 Taller: Gestió de l’espai del pla d’acció tutorial del campus 
virtual de la UdL – 2 hores.

•	 Taller: Ús de l’eina d’exàmens de Sakai (Samigo) – 4 hores.

2n quadrimestre:

•	 Curs: Ús de l’entorn Sakai (edició 2n quadrimestre) – 9 hores.

•	 Curs: Disseny de continguts en format Web – 8 hores.

•	 Curs: Metodologies docents i ús de les TIC – 20 hores.

També es va programar el curs “Edició d’imatges digitals (avan-
çat)”, de 12 hores de durada, però no es va realitzar per manca 
d’inscripció.

Campus virtual Sakai

La Unitat va desenvolupar una proposta per al disseny gràfic de 
l’entorn del campus que va instal·lar-se aquest curs, una vegada 
consensuada amb l’ASIC.

També va proposar un nou disseny de la pàgina d’inici, fent una 
nova distribució dels diferents apartats i desenvolupant eines que 
poguessin ser d’ajuda als usuaris. En aquest sentit, es va afegit una 
eina anomenada “Sabies...què?” on s’ofereix al professorat explica-
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cions sobre funcionalitats del campus virtual que poden facilitar 
algunes de les tasques docents.

Taula de Planificació Docent

S’ha treballat de forma coordinada amb l’ASIC i amb la Unitat de 
Planificació Docent del Vicerectorat de Docència en la part del dis-
seny de la Taula i també en la introducció de les competències de 
cada titulació. L’eina està gairebé acabada.

Pla d’Acció Tutorial

En coordinació amb la Unitat d’Orientació Universitària, la Unitat 
va participar en la setmana d’acollida als estudiants nouvinguts 
fent sessions formatives del campus virtual així com fent formació 
al professorat sobre la gestió de l’espai PAT creat al campus virtual 
per a cada titulació.

També en el marc del PAT, la Unitat està col·laborant en la creació 
d’uns manuals de conceptes bàsics que els alumnes han de domi-
nar en accedir a la universitat.

Un altre projecte iniciat dins del PAT és l’elaboració d’una eina que 
permeti fer citacions bibliogràfiques seguint els estàndards esta-
blerts. De moment l’eina està en fase de producció.

Eina d’estadístiques del campus virtual

S’ha seguit treballant i aprofundint en les possibilitats d’oferir da-
des al professorat respecte a l’ús del campus virtual. S’han disse-
nyat uns informes que permeten extreure dades de forma perso-
nalitzada sobre l’ús de les diferents eines del campus virtual per 
part del professorat i de l’estudiantat. També es treballa en fer un 
aplicatiu de consulta pública a través d’Internet.

Tasques de difusió

Amb la implantació de l’EEES i els canvis que aquest fet suposa 
en la impartició de la docència, la Unitat ha engegat un procés 
de difusió que, en un primera fase, se centra en reunir-se amb els 
coordinadors de les titulacions per fer-los saber de quins serveis 
i ajudes pot disposar el professorat. La informació també s’ha re-
collit en un tríptic que es repartirà una vegada fetes totes les reu-

nions. També s’ha dissenyat una web amb demostracions de com 
una assignatura es pot treballar a diferents nivells per tal d’oferir 
major o menor interactivitat en els seus continguts.

Dins de l’àmbit de la difusió, comentar també que la Unitat va 
participar en la “V International Conference on Multimedia and 
Information and Communication Technologies in Education”, en-
viant 2 comunicacions que van ser acceptades.

Web semàntica

Aquest curs, s’ha desenvolupat un estudi per a realitzar l’etique-
tatge dels objectes d’aprenentatge emmagatzemats a la Unitat 
utilitzant l’estàndard LOM. També s’ha implementat una versió 
preliminar d’un cercador per facetes per gestionar els objectes 
d’aprenentatge etiquetats, i s’ha afegir una selecció de les facetes 
en el buscador, de manera que l’usuari pot filtrar les facetes que 
desitja usar en el seu buscador.

Aula de Recursos – Factoria

Durant el curs 08/09, s’ha fet alguns projectes de digitalització 
de materials d’assignatures, passant-los del format vídeo VHS a 
format DVD. La digitalització també ha comportat processos d’edi-
ció. S’han fet proves i ja es tenen a punt les eines necessàries per 
digitalitzar àudios.

Una altre projecte que s’està treballant és la combinació de vídeo, 
so i presentacions en una mateixa pantalla; de moment el projecte 
es troba en una fase pilot.
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Instituts i 
centres de 
Recerca

Director 
Científic Adreça postal Adreça electrònica Telèfon Fax Web Definició Seccions / Àrees /

Programes Treball

Institut de 
Ciències de 
l’Educació (ICE)

Ramon 
Rourera i 
Jordana

C/ Jaume II, 71 
25001 Lleida

ice@ice.udl.cat 973 70 33 82 
973 70 33 83

973 70 33 77 www.ice.udl.cat L’ICE és un institut 
propi que té com 
a objectius la 
formació permanent 
del professorat, la 
innovació i la millora 
de la seva activitat 
docent i la promoció de 
la recerca en l’àmbit de 
l’educació

Seccions: - Unitat 
de Professorat no 
universitari (M. Angeles 
de la Torre) - Unitat 
d’Atenció Socioeducativa 
(Carmen Iglesias) - 
Professorat universitari 
i Docència virtual 
(Ramon Béjar) - Unitat 
d’Orientació universitària 
(Carme Comes)

Fundació UdL-
IRTA

Joan Girona Av. Alcalde 
Rovira Roure, 
191 25198 
Lleida

secretaria@vpct.udl.cat 973 70 25 00 973 003 591 http://www.udl.
cat/recerca/anella.
html

Els seus objectius 
generals són els 
d’impulsar la recerca 
i el desenvolupament 
tecnològic dins l’àmbit 
agroalimentari, facilitar 
la transferència dels 
avenços científics i 
valorar els avenços 
tecnològics propis 
tot cercant la 
màxima coordinació 
i col·laboració amb el 
sector públic i privat.

Centre 
Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya 
(CTFC)

José Antonio 
Bonet i 
Lledós

Crta. Sant 
Llorenç de 
Morunys, km 2 
25280 Solsona 
(Lleida)

ctfc@ctfc.es 973 48 17 52 
973 48 16 81 
973 48 41 60

973480431 www.ctfc.cat El Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya 
és un consorci entre la 
Universitat de Lleida, 
el Consell Comarcal 
del Solsonès, la 
Diputació de Lleida, 
la Fundació Catalana 
per a la Recerca 
i el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat 
de Catalunya. El 
centre es dedica a la 
formació i divulgació 
de coneixements 
entre professionals i 
estudiants del sector, 
la recerca aplicada 
en l’àmbit forestal i 
el desenvolupament, 
la demostració i la 
transferència de 
tecnologia (R+DT) als 
representants del sector.

Programes de Treball: 
- Gestió del medi 
forestal - Valorització 
de productes i 
serveis forestals - 
Política forestal i 
desenvolupament rural 
- Protecció dels recursos 
naturals
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Institut de 
Recerca 
Biomèdica de 
Lleida (IRB-
Lleida)

Xavier 
Matias-Guiu

Av. Alcalde 
Rovira Roure, 
80 25198 
Lleida 

info@irblleida.cat 973 70 22 01 973702201 www.irblleida.org L’IRB-Lleida és un 
Institut de Recerca en 
el qual participen la 
Universitat de Lleida i 
l’Institut Català de la 
Salut. Està compromès 
en avançar en la 
recerca biomèdica com 
a mitjà per millorar la 
salut de la població i 
facilitar una activitat 
assistencial òptima 
en situacions de 
malaltia. La interacció 
entre els professionals 
d’ambdues institucions 
ha de permetre 
sinèrgies que facilitin 
aquesta tasca.

Àrees de treball: - 
Estrés en sistemes 
biològics - Models 
cel·lulars i moleculars 
de patologies humanes 
- Neurociència - 
Medicina i terapeútica 
experimental - Medicina 
clínica 

Parc Científic 
i Tecnològic 
Agroalimentari 
de Lleida 
(PCITAL)

Santiago 
Planas de 
Martí

Parc de 
Gardeny, edifici 
23A, oficina 19 
25071 Lleida

parc@pcital.es 973 27 29 22 973 26 71 61 www.pcital.es/ El PCiTAL és una aposta 
estratègica i ambiciosa 
per a Lleida que fixa 
els seus valors en la 
innovació, la qualitat, 
l’especialització, el 
dinamisme, el prestigi 
científic i acadèmic 
i, clarament, en una 
vocació de lideratge 
versemblant. El PCiTAL 
neix amb la intenció 
de convertir-se en 
una de les principals 
plataformes científiques 
i tecnològiques en 
l’àmbit agroalimentari 
de tot l’estat espanyol 
i ésser un pol 
d’innovació, capaç 
d’atreure empreses de 
base tecnològica.

El parc és un bon 
instrument per: - 
Reforçar els grups 
de recerca de la 
Universitat de Lleida, 
la interacció entre 
aquests i atreure nous 
investigadors. - Reforçar 
la competitivitat del 
teixit empresarial de 
l’àrea d’influència de 
Lleida mitjançant el 
foment de la innovació, 
la prestació de serveis 
R+D+i la demanda i la 
difusió dels resultats 
d’aquesta innovació a 
les empreses. - Captar 
noves activitats 
empresarials d’alt valor 
afegit. - Crear nous llocs 
de treball qualificats 
i noves sortides 
professionals per als 
joves universitaris.
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Centre de 
Recerca en 
Computació de 
Ponent (CCP)

Cèsar 
Fernàndez 
Gamon

Av. Jaume II, 
69. E 25197 
Lleida 

secretaria@vpct.udl.cat 973 70 25 00 973 003 591 http://www.udl.
cat/recerca/anella.
html

El CCP es crea amb dues 
divisions operatives 
clarament definides: 
D’una banda, articula 
i coordina la recerca 
bàsica i/o aplicada 
duta a terme pels 
grups de recerca que 
l’integren (CCPRecerca) 
i a més continuarà 
donant suport a les 
implementacions dels 
resultats d’aquesta 
recerca en Programari 
Lliure (PL). De l’altra, 
destina recursos 
a la transferència 
de tecnologia i 
coneixement dins 
l’àmbit del programari 
lliure (CCPOpenSource), 
continuant els projectes 
ja endegats pels grups 
i proporcionant una 
estructura marc per 
emprendre’n de nous

Centre de 
Recerca en 
Producció 
Animal (CIPA)

Fernando 
López Gatius

Av. Alcalde 
Rovira Roure, 
80. 25198 
Lleida

secretaria@vpct.udl.cat 973 70 25 00 973 003 591 http://www.udl.
cat/recerca/anella.
html

El centre té com 
a principal missió 
desenvolupar 
línies de recerca en 
aspectes relacionats 
amb: Sistemes de 
producció animal 
intensius i extensius; 
Qualitat i seguretat 
dels productes de la 
ramaderia; Recerca 
sobre l’aplicació de 
productes zoosanitaris/
farmacèutics; Benestar 
animal; Millora 
genètica; Nutrició 
animal; Reproducció 
animal. El Centre està 
també destinat a jugar 
un paper fonamental 
en l’àmbit de la 
producció animal per 
impulsar la millora 
del nivell científic 
i tecnològic de la 
societat, particularment 
de Lleida i comarques.



55Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2008/2009

Centre 
d’Estudis 
Jurídics 
Europeus 
i Mediació 
(CEJEM)

Antoni 
Vaquer Aloy 
Josep Maria 
Tamarit 
Sumalla 
Gemma 
Filella Guiu 
Fidel Molina 
Luque

Avda Jaume 
II, 73. 25001 
Lleida

secretaria@vpct.udl.cat 973 70 25 00 973 003 591 http://www.udl.
cat/recerca/anella.
html

El CEJEM es configura 
com a un espai de 
recerca al voltant de la 
temàtica de la mediació 
i la resolució de 
conflictes en diferents 
contextos socials, amb 
un abordatge intern i 
transdisciplinar entre 
les ciències jurídiques, 
econòmiques i les 
ciències socials 
humanes. El centre 
es configura també 
com un espai de 
formació, informació 
i difusió. Un objectiu 
prioritari del centre és 
formar investigadors 
i convertir-se en un 
punt de referència 
amb relació a les 
temàtiques en qüestió, 
incrementant el 
nombre de tesis i de 
projecte de recerca 
competitius.

Línies de recerca: 
Els processos 
d’harmonització del dret 
públic i privat a l’Unió 
Europea: el seu impacte 
en el dret regional 
i comunitari i els 
sistemes sancionadors 
La mediació com a 
mecanisme alternatiu de 
resolució de conflictes i 
la seva articulació amb 
el sistema de justícia 
estatal Immigració, 
estrangeria, educació 
intercultural / inclusiva 
i inserció económico-
social
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Centre de 
Recerca en 
Tecnologies 
per a la 
Sostenibilitat 
(CRETESOS)

Lluísa F. 
Cabeza 
Fabra

Av. Jaume II, 
69. E 25197 
Lleida 

secretaria@vpct.udl.cat 973 70 25 00 973 003 591 http://www.udl.
cat/recerca/anella.
html

Centre de recerca 
multidisciplinar 
amb l’objectiu de 
facilitar l’accés a 
tecnologies avançades 
per incrementar la 
recerca, la innovació i 
la competitivitat de les 
empreses dels sectors 
relacionats. L’objectiu 
del Centre és realitzar 
recerca amb un especial 
èmfasi en l’aplicació 
de nous coneixements 
i noves tecnologies en 
el món empresarial 
en l’àmbit de la 
sostenibilitat. Aportar 
nous coneixements en 
el camps de l’estalvi 
energètic, la utilització 
d’energies renovables 
i de l’aplicació de 
maquinaria industrial 
de nous automatismes 
que la facin més 
eficient i precisa. També 
treballa en camps 
com la interacció 
persona-ordinador, 
processament de la 
senyal i l’aprenentatge 
col·laboratiu mediat per 
ordinador.

Centre d’Estudis Porcins 

President: Sr. Enric Colom i Sandiumenge 
Carretera Vella de Balaguer, s/n 25138 Torrelameu 
Tel. 34 973 19 12 93 Fax 34 973 19 02 43 
http://www.elcep.net

Consorci de l’Estany d’Ivars-Vila-Sana 

President: Conseller de Medi Ambient: Honorable Sr. Francesc Bal-
tasar i Albesa

Vicepresident: President de la Diputació: Il·lustrísim Sr. Jaume Gi-
labert i Torruella
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.cat/estany/
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CENTRES ADSCRITS

INEFC-Centre de Lleida

Director: Sr.Cristòfol Salas i Santandreu
Partida de la Caparrella, s/n
25192 LLEIDA
Tel. 34 973 27 20 22
Fax 34 973 27 59 41 
A/e: aalonso@inefc.es

Activitats realitzades

1. Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre:

•	 “Bàdminton: perfeccionamient I”, organitzat pel Sr.Fernando 
de Andrés.

•	 “Programes d’activitat física per a la qualitat de vida. Models 
d’intervenció didàctica”, organitzat per la Dra. Rosa Rodrí-
guez.

•	 “Hipologia. Iniciació als treballs peu a terra i llenguatge del 
cavall”, organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana.

•	 “Creació d’una empresa de serveis esportius”, organitzat pel 
Dr. Carlos Faleroni.

•	 “Aspectes tècnics del treball en natació”, organitzat pel Sr. 
Enric Ormo.

•	 “Acrosport”, organitzat per la Dra. Carlota Torrents.

•	 “Manteniment d’equipaments esportius”, organitzat pel Dr. 
Carlos Faleroni.

•	 “Exercici físic i prevenció de patologies d’esquena”, organitzat 
pel Dr. Xavier Peirau.

•	 “Programes educatius de rugby escolar (formació on line) ”, 
organitzat pel Dr. David Carreras.

•	 “Conceptes econòmics del sector de l’esport”, organitzat pel 
Dr. Carlos Faleroni.

•	 “Darreres tendències en programes de fitness”, organitzat pel 
Dr. David Carreras.

•	 “Escalada”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Iniciació a les acrobàcies aèries amb tela i trapezi”, organitzat 
per la Dra. Carlota Torrents.

2. Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre

•	 “Readaptació esportiva”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

•	 “Tècniques bàsiques d’ensinistrament d’un poltre muntat”, 
organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat Subirana.

•	 “Tècniques de seguretat en la neu”, organitzat pel Dr. Joan 
Fuster i pel Sr. Enrique Ballestero.

•	 “Ju jutsu: Defensa personal japonesa” organitzat pel Dr. Car-
los Faleroni.

•	 “Anatomia de superfície i estiraments analítics passius”, orga-
nitzat pel Dr. Xavier Peirau.

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

•	 “Electromioestimulació”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

•	 “Coreografia grupal de Hip Hop Funk”, organitzat per la Dra. 
Carlota Torrents.

•	 “Coreografia grupal d’acrobàcia, acrosport i expressió corpo-
ral: Gimnastrada 2009”, organitzat per la Dra. Carlota Tor-
rents.

•	 “Metodologia de l’entrenament de la resistència”, organitzat 
pel Sr. Rafael Marín.

•	 “Piragüisme nivell III”, organitzat pel Sr. Josep Charco.
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•	 “Esquí de fons III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Tècnic de vela lleugera”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Vela III”, organitzat pel Dr.Joan Fuster.

•	 “Descens de barrancs”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Treballs d’Hipologia peu a terra. Història del cavall”, organit-
zat pel Dr. Joan Antoni Prat.

•	 “Tècniques bàsiques d’ensinistrament d’un poltre peu a terra”, 
organitzat pel Dr. Joan Antoni Prat.

•	 “Percussió corporal (body percussion) ”, organitzat per la Dra. 
Carlota Torrents.

•	 “Fitness Aquàtic”, organitzat pel Dr. Alfredo Joven.

•	 “Tennis d’alt rendiment”, organitzat pel Dr. Antoni Planas.

•	 “Manteniment de piscines d’ús públic”, organitzat pel Dr. Car-
los Faleroni.

•	 “Gestió per a projectes en l’àmbit de l’esport”, organitzat pel 
Dr. Carlos Faleroni.

•	 “Legislació i normativa aplicable al manteniment d’equipa-
ments esportius”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

•	 “Organització i direcció d’activitats en un centre esportiu”, 
organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

•	 “La marxa nòrdica (Nòrdic Walking): una activitat física salu-
dable”, organitzat pel Sr. Enrique Ballestero.

•	 “Use english in sport sciences”, organitzat per la Dra Carlota 
Torrents.

•	 “Anàlisi quantitativa i qualitativa de la tècnica en natació”, 
organitzat pel Sr. Enric Ormo.

•	 “Coneixement i aplicació del reglament del futbol”, organitzat 
pel Dr. Emili Vicente.

•	 “Tècniques aplicades a la readaptació funcional esportiva i a 
l’entrenament esportiu”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

3. Activitats

•	 Al mes de juliol de 2008, van haver-hi canvis en l’executiva 
del centre, produït pel procés electoral. En aquest nou període 
els membres de l’Equip Directiu són:

- Director: Dr. Cristòfol Salas

- Sotsdirector d’Estudis de Llicenciatura i Professorat: Sr. Ra-
fael Marín

- Sotsdirector de Recerca i Postgrau: Dra. Rosa Rodríguez

- Sotsdirector de Suport i Innovació: Sr. Vicente Javaloyes

•	 Acte inaugural del curs acadèmic 2008-09 de l’INEF de Cata-
lunya. La lliçó inaugural “L’INEFC i els llicenciats davant dels 
reptes de l’esport a Catalunya i Espanya”, impartida pel Sr. 
Albert Soler i Sicilia, Director general d’esports del Consejo 
Superior de Deportes (24 d’octubre de 2008).

•	 Seminari Internacional “Jocs, Esports Tradicionals i Societats 
a Europa” (24 d’octubre de 2008), emmarcada dins la 
reunió d’hivern del comitè executiu de l’Associació Eu-
ropea de Jocs i Esports Tradicionals, de la qual l’INEFC-
Lleida és membre.

•	 Jornada de coordinadors i dinamitzadors de primària, que 
forma part del Pla Català de l’Esport a l’Escola. Aquest pla 
consisteix en que el coordinador de les activitats de cada 
centre tria entre dos i quatre dinamitzadors, que són els que 
l’ajudaran a l’hora d’organitzar les activitats. Van participar 
un total de 167 escolars de Primària, de 11 i 12 anys i d’uns 
60 centres escolars de les diferents comarques lleidatanes (21 
de novembre de 2009).
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•	 Jornada de Portes Obertes (20 de febrer de 2009).

•	 Xerrada i presentació del llibre “Guia imprescindible de la 
electromioestimulació”, a càrrec del Sr. Piti Pinsach, ponent 
internacional en matèria de fitness, entrenament personal i 
electroestimulació (24 de febrer de 2009).

•	 Xerrada-col·loqui sobre les “Sortides professionals en l’àmbit 
del rendiment”, en la qual van intervenir en Miquel Gomila, 
en Jorge Serna, en Jordi Martínez, en José Vicente Beltrán, en 
Quique Moya i en Lluís Cortés (17 de març de 2009).

•	 Presentació Màster Oficial “Director Esportiu”, a càrrec del Dr. 
David Carreras, director acadèmic del màster (17 de març de 
2009).

•	 Sessió informativa referent a les titulacions esportives a càr-
rec del Sr. Rafa Nebot, director de l’Escola Catalana de l’Esport 
(1 d’abril de 2009).

•	 Presentació de l’Associació d’Escalada Sostenible i de l’expo-
sició “Bones pràctiques mediambientals en l’entorn de l’es-
calada”, a la qual assistí el Sr. Josep Climent, representant de 
la Federació d’Entitats Excursionista de Catalunya (16 d’abril 
de 2009).

•	 Rodatge en la piscina del centre de Lleida de l’INEFC d’algu-
nes escenes del trailer promocional de la pel·lícula “Segundo 
Orígen” del director de cine Bigas Luna (17 d’abril de 2009).

•	 Roda de premsa per informar sobre l’activitat “Festa de la Ter-
ra” (21 d’abril de 2009).

•	 Conferència sobre “Coneixes els serveis més productius del 
teu sector?”, a càrrec del Sr. Joaquín Martínez, director tècnic 
de IAL Sport Management (21 d’abril de 2009).

•	 Presentació de l’Associació Catalana de Gestors Esportius (21 
d’abril de 2009).

•	 Presentació oficial dels 4 Màsters Oficials del centre de Lleida 
de l’INEFC: Màster en Dret Esportiu, Màster en Esport Sosteni-

ble i Benestar, Màster en Director Esportiu i Màster en Gestió 
Esportiva (22 d’abril de 2009).

•	 Desenvolupament de l’activitat “Festa de la Terra” en el Parc 
de la Mitjana de Lleida, activitat contextualitzada en el procés 
d’innovació educativa que duu a terme l’INEFC de Lleida des 
del curs 2005-2006, així com en la decisió presa pel Claustre 
del Centre al Maig de 2007 d’adscriure’s a La Carta del Terra, 
document recomanat per l’UNESCO per a la dècada de l’edu-
cació sostenible (2005-2014) (23 d’abril de 2009).

•	 Trobada de Minihandbol (26 d’abril de 2009).

•	 Col·laboració en la X Mostra de Dansa a Lleida 2009 (del 24 al 
29 d’abril de 2009).

•	 Organització del I Clínic d’Handbol ciutat de Lleida amb la im-
partició de les xerrades sobre “La formació tàctica del porter”, 
a càrrec del Sr. Perico García; i “La formació tècnic-tàctica 
individual d’atac”, a càrrec del Sr. Manolo Cadenas (29 d’abril 
de 2009).

•	 Jornada sobre “Dona i Esport”, acte inclòs dins el programa 
del Màster en Prescripció d’Exercici Físic (9 de maig de 2009).

•	 Celebració dels Campionats d’Espanya de Tir amb Arc, orga-
nitzats pel Club Tir amb Arc Pardinyes i la Federació Espanyola 
de Tir amb Arc, a les instal·lacions de l’INEFC-Lleida (del 16 al 
17 de maig de 2009).

•	 Jornades del programa europeu “Bienvieillir”amb una delega-
ció francesa (18 i 19 de maig de 2009).

•	 Jornada de MOVITRANSFER, mètode d’educació física creat 
pel professor argentí Alberto Masciano, el qual va impartir les 
sessions els dies 20 i 21 de maig de 2009.

•	 Entrega d’Orles als alumnes de la XXIV promoció de la Llicen-
ciatura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del Centre de 
Lleida de l’INEFC (23 de maig de 2009).

•	 Celebració del Torneig de Handbol Platja a les intal·lacions del 
centre de Lleida de l’INEFC (31 de maig de 2009).
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•	 Desenvolupament de les proves d’ingrés a l’INEFC-Lleida (dies 
29 i 30 de juny de 2009).

Escola Universitària de Relacions Laborals

Director: Sr. Ramon Borjabad Bellido
Gran Passeig de ronda, 55-57 Baixos
25006 Lleida
Tel. 973-248993
Fax. 973.221818
A/e: Capadministracio@eurl.es
http: www eurl.es

1. Activitats docents

Durant el curs 2008/2009, a més a més de la impartició de la do-
cència reglada als tres cursos de la Diplomatura en Relacions La-
borals, en la qual destaquem l´establiment de convenis de pràcti-
ques en empreses de la província de Lleida, la Escola ha col·laborat 
en l’oferta de matèries de lliure elecció de la UdL sota la tutela dels 
Departaments del Centre

2. Activitats de Recerca. Publicacions.

En aquest apartat destaquem la publicació de l´Anuari de la 
Fundació Ciutat de Lleida que com cada any compta amb la col-
laboració dels professors de l´Escola i centres propis de la UdL així 
com d´altres Universitats espanyoles i estrangeres.

L´ Escola ha celebrat Convenis de Col·laboració docent amb els 
següents professors:

•	 Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo, professor de la Facultat de 
Dret i Economía.

•	 Dr. Antonio Colom Gorgues, professor de l´ETSEA.

•	 Dr. Pere Sabaté Mir, professor de la Facultat de Dret i Econo-
mía.

•	 Sra. María Teresa Ribelles, professora de l´ETSEA.

•	 Sra. Mª Jesús Gomez Adillon, professora de la Facultat de Dret 
i Economía.

•	 Dra. Rosa Mª Perez Calvo, professora de la Facultat de Cien-
cies de l’Educació.

•	 Sra. Sandra Subarroca Bullich, professora de la Facultat de 
Ciencies de l’Educació.

Finalment, la Direcció ha participat en les següents activitats d’in-
formació i promoció dels estudis de Relacions Laborals en:

•	 La Jornada de Portes Obertes (UdL)

Escola Universitària de Turisme – Terres de Lleida

Director: Sr. Josep Maria Balcells Sesplugues
Pda. Caparrella s/n
25192 Lleida
Tel. 34 973 21 33 33
Fax. 34 973 28 90 06
informacio@eutl.org
www.eutl.org

Els estudis de Turisme a l’Escola Universitària de Turisme Terres de 
Lleida tenen com a objectiu formar professionals del món de l’em-
presa turística dotant-los de la millor preparació tècnica i humana 
per assumir tasques directives i de responsabilitat empresarial. 
Per fer-ho, en el programa d’estudis, incorporem coneixements 
clau en recursos humans, direcció comercial i màrqueting, direc-
ció financera i comptabilitat, tecnologies de la informació i de la 
comunicació, però també matèries humanístiques. El programa, 
amb una marcada vocació empresarial, permet escollir entre dos 
itineraris formatius amb la finalitat de capacitar els professionals 
de l’empresa per a entorns empresarials, multiculturals i interdis-
ciplinaris.

Inici del curs 2008/09

La incorporació dels estudiants de nou ingrés es va fer, com és 
habitual en els darrers anys, amb una visita a les instal·lacions 
de l’Hotel AC Lleida on van ser debuts pel director d’aquest esta-
bliment Sr. Ricard Borràs i pel Director de l’Escola de Turisme, Dr. 
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Josep Maria Balcells. El Director i els responsables dels diferents 
departaments de l’hotel van explicar als futurs diplomats les tas-
ques que duen a terme i les responsabilitats que tenen encoma-
nades cada un d’ells.

Inauguració de les noves instal·lacions a la Caparrella

Com a continuació del conveni de cessió a favor de la Universitat 
de Lleida dels espais que la Diputació Provincial té a la Partida de la 
Caparrella, la UdL i l’Escola Universitària de Turisme van subscriure 
el dia 21 d’octubre del 2008 el Contracte a precari entre la Univer-
sitat de Lleida i l’Escola Universitària de Turisme Terres de Lleida, 
en virtut del qual la UdL cedia a precari una part dels 1.060,60 m2 

que havia prèviament desocupat la Facultat de Ciències de l’Edu-
cació, ara al Campus de Cappont. A la signatura del Contracte hi 
van estar presents el Dr. Joan Viñas, Rector de la Universitat de 
Lleida, el President de la Diputació de Lleida, Sr. Jaume Gilabert, 
el vicerector d’Infrastructures, Dr. Pere Solà, el Director de l’Escola 
Universitària de Turisme, Dr. Josep Maria Balcells, i el President del 
Consell Rector de Terres de Lleida SCCL, Sr. Celestí Roca, titular de 
l’Escola de Turisme. 

A finals de novembre, es va procedir al trasllat de serveis i mobiliari 
a les noves instal·lacions sense que l’activitat acadèmica i admi-
nistrativa es veiés alterada.

Cursos i Conferències 

Al llarg del present curs acadèmic, s’han organitzat 10 activitats 
(cursos i conferències) sobre temes afins a la Diplomatura de Tu-
risme i que es consideren d’interès pels alumnes i que són d’actu-
alitat per a la professió. L’objectiu es formar, informar però també 
crear un fòrum de debat amb els professionals del sector turístic 
sobre temes d’interès.

Les activitats presentades durant el curs 2008/09 han estat les 
següents:

•	 La Via del Segre (de Perpinyà a Lleida pel Camí de Sant Jaume)

•	 Enoturisme: Per les Rutes del cava

•	 El protocol o l’art del saber estar

•	 Turisme i Patrimoni Industrial

•	 El turisme de neu i muntanya i els recursos hídrics

•	 FITUR: principal fira monogràfica del sud d’Europa dedicada 
al Turisme

•	 Vigència del viatge de motivació religiosa

•	 Els Camins de la Història: ruta turística per les fortificacions 
de la Vall de Segre

•	 L’Estany d’Ivars-Vilasana i la gestió turística del territori

•	 Els viatges i la fotografia: regles bàsiques

Particular rellevància pel seu caràcter internacional i èxit de públic 
ha tingut el curs Vigència del viatge de motivació religiosa, en el 
que han participat, entre altres institucions, el Consorci Segre-Ri-
alp, l’Associació d’Amics del Camí de St. Jaume de Ponts i comarca, 
i l’Association Roussillonaise et de la Catalogne Française “Les amis 
du Chemin de Saint Jacques de Compostelle”.

Convenis amb empreses i institucions 

Així mateix, l’Escola Universitària de Turisme potencia vincles i 
acords amb el món empresarial i amb les institucions Lleidatanes. 
Actualment, compta amb una important xarxa d’empreses i insti-
tucions públiques i privades que col·laboren amb el seu projecte 
educatiu. Així, l’alumne pot realitzar estades en diferents empreses 
durant la carrera, de 500 (un total de 15 crèdits), de manera que 
té una primera experiència laboral en finalitzar els estudis. Entre 
els convenis signats o renovats dins dels programes de pràctiques 
durant el present curs acadèmic hi figuren les següents empreses:

Hotels:
Hotel Lleida
Hotel Papa Luna (Peñíscola)
Hotel NH
Hotel Abba Formigal
Prestige Hotels Group
Hotel Els Avets
Hotel Villa Cortés (Tenerife)
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Hotel Pino Alto (Montroig)
Cal Rotés (Linyola)
Parador de La Seu d’Urgell
Parador de Arties

Agències de Viatges:
Halcon Viatges
Viatges Vincit (Barcelona)
Viatges Iltrida
Atesa
Noelia Tours (Fraga)
Barceló Viatges
Viatges Iberia
Viatges Marsans
Viatges Cos
V. Glauka (Monzón)

Ajuntaments:
Ajuntament de Bellpuig
Ajuntament d’Artesa de Segre

Fires:
Fira de Sant Miquel

Oficines de Turisme
O. T. Ordino (Andorra)
O. T. Guissona

Càmpings:
Càmping Serra de Prades

Consell Comarcals:
C. C. de La Segarra
C. C. de les Garrigues

Patronats:
Patronat Municipal d’Iniciatives de Pons
Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”
Turisme de Lleida
Turisme de Sitges

Altres:
Associació cultural Sant Gaietà (Aitona)
Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume de Ponts i Comarca.
Observatori Astronòmic del Montsec

Aquests convenis s’afegeixen als més de 100 en vigor per a la rea-
lització de pràctiques i comprenen àmbits tan diversos com ara la 
hoteleria, la intermediació turística, les empreses de transport de 
viatgers, l’administració local, comarcal i autonòmica, els museus 
i la producció serveis, etc.

La mobilitat dels estudiants i professors

L’Escola de Turisme posa particular èmfasi en les tècniques i les 
actituds necessàries per facilitar al futur professional de l’empresa 
turística l’adaptació i el correcte enteniment de l’entorn interna-
cional, globalitzat i contínuament canviant del món empresarial i 
dels negocis turístics. Això ho hem aconseguit a través d’una im-
portant contribució dels continguts internacionals al pla d’estudis, 
la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses multinacionals i 
internacionals, el programa d’intercanvi amb universitats europe-
es (Programa ERASMUS) i amb l’exigència d’un alt nivell d’anglès, 
francès i alemany empresarial i turístic.

Durant el present curs acadèmic, nou estudiants de diferents na-
cionalitats han participat en els programes de mobilitat del nostre 
centre un dels quals en el marc del programa ANVIES-CRUE amb 
universitats mexicanes. 

Cal destacar, així mateix, que la responsable de mobilitat de l’Es-
cola de Turisme, la professora del Departament d’Idiomes Carme 
Farré, ha participat a la trobada internacional de coordinadors de 
programes de mobilitat, representant a la Universitat de Lleida, 
organitzada per University of Applied Sciences, Vaasa, Finlàndia, 
durant els dies 28, 29 i 30 de setembre de 2008.

Visites, assistència a Fires i actes culturals amb 
participació de l’alumnat

Els alumnes han participat durant el curs acadèmic en les següents 
activitats organitzades per l’Escola:
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Visita a empreses
Club de Golf Lleida
Hotel Finca Prats
Bodegues Raimat
Centre de Fauna Vallcalent
Fàbrica de Cervesa San Miguel
Museu de Lleida Diocesà i Comarcal
Hípica Champion Horse
Seu Vella
Observatori Astronòmic del Montsec
Saló Internacional de Turisme de BCN
Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR)

Publicacions

El doctor Josep Maria Balcells, Director de l’Escola de Turisme i 
professor del Departament de Tècniques Turístiques, ha format 
part de la Comissió Tècnica i de l’equip de redacció de l’Estudi per 
a la Projecció Internacional de Lleida i les comarques de l’Alt Pi-
rineu i l’Aran, encarregat pel Patronat Catalunya-Món i coordinat 
per la Càtedra d’Estudis Urbans, Territorials i Ciutats Intermèdies, 
de la UdL.

La doctora Àngels Ribes del Departament d’Idiomes ha participat 
en les següents publicacions:

a) Capítols de llibres:

•	 “Honoré de Balzac (1799-1850)”, en Giné, Marta (ed.): Francia 
mira la Guerra de la Independència. La Guerra en la Literatura 
francesa del siglo XIX, Milenio, Pagès editors, Lleida, 2008, pp. 
131-135.

•	 “Honoré de Balzac”, en Giné, Marta (éd.): La Guerre d’Indé-
pendance dans la littérature française. L’épisode napoléonien 
chez Balzac, Stendhal, Hugo…, L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 
107-110.

•	 “Santiago Rusiñol, traductor d’Alphonse Daudet”, en Actes del 
Col·loqui Santiago Rusiñol, del Modernisme al Noucentisme, 
Barcelona i Sitges, 12-14 abril 2007 (pendent de publicació).

•	 “Santiago Rusiñol à Montmartre: scènes de la vie bohème”, en 
Actas del Congreso Internacional Texte et Société, Universitat 
de Lleida, 25-27 abril 2007, Publicacions UdL, 2009.

•	 “La guerra de la Independencia en la literatura francesa”, en 
Actas del Congreso internacional XII Encuentros compluten-
ses en torno a la traducción, Universidad Complutense de Ma-
drid, 17-19 abril 2008 (pendent de publicació).

•	 “El paso del naturalismo al espiritualismo en la revista La Ilus-
tración española y americana (1891-1899)”, en Actas del XVII 
Congreso Internacional APFUE Texte, Genre, Discours, Univer-
sidad de Salamanca, 7-9 maig 2008 (pendent de publicació).

b) Articles revistes:

•	 “Alphonse Daudet et le Naturalisme en Catalogne”, Le Petit 
Chose nº 97, 2008, pp. 119-128.

Traduccions: 

•	 “Traducción: El Verdugo de Balzac”, en Giné, Marta (ed.): 
Francia mira la Guerra de la Independencia. La Guerra en la 
Literatura francesa del siglo XIX, Milenio, Pagès editors, Lleida, 
2008, pp. 137-150.

Participació en congressos i Jornades. Presentació de 
ponències i comunicacions

La professora Carme Farré del Departament d’Idiomes ha format 
part del Comitè organitzador del The 6th International Symposium 
on Cultural Gerontology, celebrat a la Universitat de Lleida a finals 
d’octubre del 2008.

El Doctor Josep Maria Balcells ha format part del Comitè Orga-
nitzador del congrés Presència de la religió en l’oferta turística de 
les Terres de Lleida, celebrat el 27 d’abril del 2009 al municipi de 
Tiurana (La Noguera).

La doctora Àngels Ribes del Departament d’Idiomes de l’Escola ha 
presentat comunicacions en els següents congressos: 
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•	 “Les Repas: un regard satirique sur cette société en miniature, 
dans Numa Roumestan”, Col·loque Satire et Polémique dans 
l’œuvre d’Alphonse Daudet, Fontvieille (Francia), 23-24 mayo 
2009.

•	 “La recepción comparada de Alphonse Daudet en La Ilustra-
ción Española y Americana y en L’Avenç (1882-1893)”, Colo-
quio internacional Las relaciones entre las literaturas ibéricas, 
Universitat Pompeu Fabra, 18-20 juny 2009.

El doctor Josep Maria Balcells ha presentat la ponència Impacte 
socioeconòmic del Camí de Sant Jaume en els trams consolidats, en 
el Congrés Presència de la religió en l’oferta turística de les Terres 
de Lleida, celebrat el 27 d’abril del 2009 al municipi de Tiurana (la 
Noguera).

Jornada Universitat/empresa 

L’Escola Universitària de Turisme ha celebrat el dia 14 de maig del 
2009 l’anual jornada Universitat — Empresa, durant la qual els 
representants de les empreses convidades (la majoria Directors-
Gerents o responsables de Recursos Humans de les grans cadenes 
hoteleres de l’Estat) han informat els estudiants de Turisme sobre 
les respectives politiques d’inserció laboral en les seves respectives 
empreses, així com dels perfils professionals que més s’hi adapten.

La novetat d’enguany és que, un cop acabades les presentacions, 
els alumnes candidats a alguna de les places ofertades han pogut 
mantenir entrevistes personals amb els empresaris, lliurar-los el 
seu currículum o concretar una futura entrevista. 

Aquesta Jornada constitueix també una oportunitat perquè els 
futurs professionals reforcin els seus coneixements en allò que re-
alment necessita el mercat laboral, doncs són les pròpies empreses 
qui millor i de més a prop coneixen les necessitats del seu sector.

Entre les empreses que han participat a l’acte estan:

•	 AC Hoteles;

•	 NH Hoteles;

•	 Empresa Estatal de Paradores de España;

•	 Iltrida Viatges-AVASA; Fira de Lleida;

•	 Departament de Medi Ambient de la Generalitat;

•	 Diputació de Lleida, Patronat Intercomarcal de Turisme;

•	 Hoteles Catalonia;

•	 etc.

Relacions amb altres empreses

L’Escola Universitària de Turisme ha subscrit un conveni de col-
laboració amb l’escola de vol i companyia aèria Top Fly amb seu 
al aeroport de Sabadell. En virtut d’aquest conveni, l’Escola de Tu-
risme podrà impartir ensenyaments aeronàutics un cop finalitzi el 
procés d’homologació per part de la Dirección General de Aviación 
Civil (Ministerio de Fomento).

Centres i departaments
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INFRAESTRUCTURES
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Al llarg del curs 2008/09, la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres previstes en el Pla Plurianual d’inversions del Departament d’In-
novació, Universitats i Empresa i ha executat convenis amb altres administracions públiques per a la dotació de noves infraestructures i la 
millora de les existents.

Dins del conjunt d’actuacions desenvolupades, cal destacar la reobertura del bar de l’Edifici de Rectorat, l’obertura de l’aparcament exterior 
del Campus de Cappont per a la Comunitat Universitària, la inauguració de l’Estabulari i la Sala de Dissecció de la Facultat de Medicina, la 
inauguració de l’Edifici 5 de Serveis i Recerca de l’ETSEA i la primera fase de la urbanització de l’ETSEA.
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AVALUACIÓ

Processos externs

Avaluació de titulacions

En base al document elaborat per la European Association of Qua-
lity Assurance in Higher Education (ENQA) traduït al català per 
AQUCatalunya (disponible a www.aqucatalunya.org i a www.udl.
cat/organs/vicerectors/vqp/avaluació), l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES) comporta l’adopció d’un sistema de qualitat de 
les titulacions basada en la garantia de la mateixa per part de la 
pròpia Universitat, que ha d’habilitar estructures i procediments 
per a dur a terme aquesta funció. Queda per a les agències exter-
nes l’acreditació d’aquests procediments i estructures de Qualitat. 
Aquest marc normatiu ha donat lloc al programa AUDIT (veure 
més endavant), que s’ha estat dissenyant experimentalment en 
alguns centres de la nostra Universitat. Del que resta de les ava-
luacions del Plan Nacional, únicament es desenvolupen les que la 
Direcció General d’Universitats ha exigit als centres adscrits per tal 
d’autoritzar les seves noves titulacions d’EEES. Així, s’ha finalitzat 
l’avaluació de l’Escola de Relacions Laborals, http://www.udl.cat/
organs/vicerectors/vqp/avaluacio.html,i s’ha iniciat la de l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Cal remarcar que 
l’Oficina de Qualitat de la UdL ha estat designada per la direcció 
de l’INEFC per tal de facilitar l’avaluació dels dos centres catalans 
d’INEFC: el de Barcelona i el de Lleida.

Inserció laboral

AQUCatalunya ha realitzat la tercera enquesta telefònica per a 
l’anàlisi de la inserció dels titulats de les universitats catalanes. 
Aquesta iniciativa, triennal, és un referent a l’Estat no només per 
haver estat la primera sinó també per la seva qualitat i l’interès 
dels seus resultats, major a cada edició doncs ara ja és un període 
de 9 anys el que es pot avaluar comparativament. A l’igual que en 
les anteriors edicions, http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/
avaluacio/insercio.html, el responsable de la participació de la UdL 
en la mateixa, Dr Pere Enciso, n’està elaborant un informe relatiu 
a les dades d’interès per a la UdL, que serà publicat properament. 
En una interpretació molt general, dels resultats de l’enquesta es 
desprèn que la UdL no presenta biaixos significatius en els seus 

resultats respecte a les altres universitats catalanes, pel que fa als 
indicadors d’inserció utilitzats. Podeu trobar els resultats de l’en-
questa 2008 a www.aqucatalunya.org.

Avaluació de seguiment de la EUA

La UdL va ser avaluada seguint el protocol d’avaluació institucio-
nal de la EUA (European University Association) l’any 2005, i ja ho 
havia estat, amb el mateix protocol, el 1999 (llavors, l’organització 
de les universitats europees es deia CRE —Conferencia de Rectors 
d’Europa—). El protocol preveu una revisió als 4 anys dels canvis 
produïts en la Universitat com a conseqüència de les recomana-
cions emanades del informe anterior: http://www.udl.cat/organs/
vicerectors/vqp/avaluacio/eua.html.

La visita del Comitè Extern (CEA) fou els dies 19 a 22 de maig i, du-
rant la mateixa, les persones que l’integren es van entrevistar amb 
diferents grups, en particular, amb aquells amb responsabilitats 
en el govern de la Universitat. Podeu trobar l’informe elaborat pel 
Comitè Intern (CEI) a: http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/
avaluacio/eua.html.

Avaluació dels programes pilot d’adaptació a l‘EEES

Finalitzades ja les avaluacions de les titulacions de 3 anys, resta en 
actiu el programa experimental de Medicina, que està complint els 
terminis previstos, si bé a la pràctica se solaparà amb la implemen-
tació de la titulació adaptada i verificada, que està previst iniciar 
el curs 2009-2010.

Les titulacions participants en les dues convocatòries realitzades i 
les seves avaluacions les podeu trobar a www.udl.cat/organs/vice-
rectors/vqp/avaluació.

Avaluació del servei de biblioteques

El darrer informe, de l’any 2006, està disponible a http://www.bib.
udl.cat/serveis/AQU.html.
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Processos d’avaluació propis UdL

Avaluació de l’activitat docent del professorat

El procediment d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
s’ha iniciat aquest any amb l’aplicació del manual certificat el 
2008 per AQUCatalunya, i, per tant, sense canvis importants en 
la seva aplicació. Aquesta es la seva sisena aplicació, la qual cosa 
comporta que la major part dels qui optin a aquest quinquenni, ja 
hauran estat avaluats el 2002-2003, el que sens dubte facilitarà 
el procés.

La repetició del marc normatiu, amb els mínims canvis tècnics in-
closos per la CAU, i l’experiència dels participants fan preveure 
que aquest procés entra en una etapa de normalització que ha de 
permetre destinar esforços a la millora i simplificació del procedi-
ment i a l’elaboració de plans de millora derivats dels resultats del 
procediment.

Certificació personal de la qualitat docent

A partir de les indicacions metodològiques d’AQUCatalunya, s’ha 
obert una convocatòria de sol·licituds de certificació de l’activitat 
acadèmica realitzada (mínim 3 anys). Els criteris i indicadors per 
a la valoració de la mateixa són els mateixos que els del procés 
de valoració per a l’obtenció del complement docent. Donat que 
aquest certificat té aplicació com a substitutiu del quinquenni au-
tonòmic per aquells professors que no han estat mai avaluats o 
que no el tenen actiu, essent que tot el professorat, excepte el 
d’incorporació més recent ha tingut ja l’oportunitat d’haver-ho es-
tat, es preveu una minva important de la participació fins arribar a 
la seva extinció, o manteniment per alguns casos molt particulars, 
en pocs anys.

Enquesta de satisfacció dels estudiants

El formulari generat a partir del procés d’avaluació Delphi resta 
fixat com a referent d’avaluació de la satisfacció de l’estudiant en 
el primer cicle, i es preveu la seva utilització també en els graus 
adaptats a l’EEES. Els resultats obtinguts en els diferents projectes 
pilot sobre les formes de lliurament del mateix confirmen la neces-

sitat del lliurament presencial en els darrers dies de classe, bé sigui 
a través de becaris, bé pel propi professor, en un centre.

Durant aquest curs, s’ha posat a punt i aplicat el lliurament elec-
trònic dels resultats al professor a través del Campus Virtual, 
procediment que encara no ha estat avaluat, si bé no ha generat 
queixes per part dels interessats.

També s’ha estat avançant en el lliurament electrònic de l’en-
questa, que s’ha aplicat experimentalment en el Màster en agents 
d’igualtat d’oportunitats.

La incorporació de noves metodologies i estratègies formatives 
amb l’EEES ha comportat la diversificació d’instruments de valo-
ració, donat que l’enquesta esmentada no valora adequadament 
ni els objectius ni les circumstàncies d’aquestes noves estratègies. 
Així s’estan desenvolupant enquestes per l’avaluació del pràcti-
cum, dels tutors d’empresa i dels professors, i d’altres estan en 
projecte.

També com a conseqüència de les noves característiques de la 
docència de Màster en l’EEES s’han dissenyat noves enquestes 
adaptades, algunes d’elles amb seccions específiques que en com-
porten una proporció considerable.

L’aplicació dels sistemes de qualitat definits en el protocol de AU-
DIT comporten, a més, la realització d’enquestes al final de la titu-
lació, tant a grau com a màster. Apart del disseny d’una enquesta 
adient per al moment de mostreig, ha calgut habilitar un nou pro-
cediment de lliurament, a través de les secretaries dels centres, en 
el moment de la recollida del títol. També contempla la realització 
d’una enquesta als professors, que està en fase d’elaboració.

L’avaluació de l’opinió de l’estudiant en les activitats de desenvo-
lupament professional continuat, que estan en fase d’organització 
entorn al nou Centre de Formació Continuada, suposarà a la seva 
vegada un esforç de disseny adaptat als objectius dels diferents 
processos formatius i a les disponibilitats d’aquest nou tipus d’es-
tudiantat que encara no s’ha encetat.

En resum, l’aplicació dels protocols de qualitat i transparència que 
formen part de les directrius de qualitat de l’EEES, juntament amb 
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la diversificació estratègica i metodològica que afecta a la forma-
ció en aquest entorn ha obert enormement el ventall de les eines 
d’anàlisi de l’opinió de l’estudiant, passant d’una única enquesta 
i un mecanisme bàsic de lliurament a més de 12 models bàsics 
d’enquesta i de 5 mecanismes de lliurament. Apart de la càrrega de 
treball que això suposa, cal confiar també que suposarà una molt 
millor valoració de la percepció de la qualitat de la formació per 
part de l’estudiant.

Aplicació del protocol de qualitat als programes de 
formació

S’està procedint a l’aplicació del procediment d’avaluació de la 
qualitat per a les activitats de formació de postgrau que inclou 
un protocol de seguiment d’aquestes activitats. El procediment 
aplicat aquest any, que conclou amb la realització de l’informe 
de titulació per part del coordinador de la mateixa, es continuarà 
amb l’avaluació dels informes realitzats i la realització d’un infor-
me de millora que ha de ser la referència de les accions de millora 
projectades i finançades a través del apartat C del pressupost dels 
centres (apartat estratègic). Amb l’entrada de les titulacions del 
EEES i l’aplicació del programa AUDIT, aquests informes cobraran 
una rellevància singular, ja que seran la base pel seguiment extern 
de la titulació per part de les agències avaluadores.

Pel que fa a l’avaluació de la qualitat de la planificació dels estudis 
oficials d’EEES, els protocols (programa VERIFICA) de les agències 
de qualitat compleixen amb escreix els requisits exigibles per una 
planificació de manera que es farà us d’aquests processos i de la 
documentació que comporten per tal de garantir la qualitat de la 
planificació.

Creació del sistema intern de gestió de la qualitat (SIGQ)

L’aplicació dels criteris de l’ENQA vigents en tot l’EEES, que inclo-
uen el principi que cada universitat ha de disposar de un siste-
ma de qualitat per garantir els processos formatius que gestiona 
ha portat en el nostre país a la creació per part d’AQUCatalunya, 
d’ACSUG (Agència gallega) i ANECA d’un marc de referència dels 
sistemes de qualitat operativitzat en el programa AUDIT (www.
aneca.es/active/docs/audit_doc01_guidiseno_070621.pdf) que 
comporta l’operativització d’una sèrie de principis (veure taula) 
a través de la creació d’una sèrie de processos d’aplicació tant a 

nivell de centre com de universitat (processos comuns) que tenen 
com a objectiu garantir la qualitat i la transparència dels processos 
de formació, així com la participació dels grups d’interès interns i 
externs. Aquests processos han d’estar definits en un manual que 
ha de ser certificat per una agència de qualitat, i comporten entre 
altres aportacions, la necessitat d’elaborar un informe de gestió de 
la qualitat de la Universitat i un informe de millores proposades 
sobre la documentació d’aprovació de la titulació (VERIFICA), basat 
en els informes de titulació. Comporta també la necessitat de dis-
posar, per a cada titulació, d’una pàgina web estructurada en base 
a una informació predeterminada.

A nivell català, s’han establert dues convocatòries d’aprovació dels 
manuals. A la de 2009 la UdL presenta els manuals de 2 centres 
(EUI i EPS) i a la de 2010 hi presentarà els dels 5 centres restants, 
la qual cosa comporta l’elaboració d’aquests durant el curs 2009-
2010.

 

PLANIFICACIÓ

Processos externs

Finançament per objectius (abans Contracte-Programa UdL-
DURSI)

El contracte-programa que durant uns anys es signava entre cada 
universitat i el DURSI i que reflectia els objectius estratègics de 

PRINCIPIS DE QUALITAT ACADÈMICA (AUDIT)

Política i objectius de qualitat
Disseny de l’oferta formativa
Desenvolupament de la formació i altres actuacions orientades 
als estudiants
Personal acadèmic i de suport a la formació
Recursos materials i serveis
Resultats de la formació
Informació pública
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la institució ha estat substituït, juntament amb les altres vies de 
finançament variable, per un catàleg de 8 indicadors determinats 
pel DIEUE (veure requadre), els quals suposen un major finança-
ment en funció de la millora en els valors obtinguts cada any. La 
UdL aplicarà aquests mateixos indicadors en el càlcul de l’apartat 
B del pressupost dels centres (35%).

Processos de planificació propis UdL

Plans Estratègics dels Centres

En l’actualitat, els plans estratègics que resten per publicar (Lletres 
i Dret i Economia) es troben en fase avançada d’edició.

Pla Estratègic de la UdL

El Pla Estratègic General, a partir de la valoració de l’entorn espai-
temporal de la UdL, consolida un model emprenedor d’universitat, 
altament vinculada a l’entorn i compromesa amb l’evolució que 
suposa la consecució de l’EEES i l’estratègia de Lisboa, i adoptant 
una estratègia de diferenciació sectorial, principalment en la for-
mació i recerca en el sector agroalimentari, però també amb impli-
cacions importants en Territori, Patrimoni i Cultura i Salut i Educa-
ció. La implicació de l’entorn ha estat iniciada amb la consulta del 
document a les autoritats territorials, així com als parlamentaris 
locals, detectant-se en tots els casos una resposta molt positiva.

Anteriorment disposàvem d’una edició resumida del Pla Estratègic 
General que ha estat àmpliament difosa entre la comunitat uni-
versitària i ara ja està publicat el document del Pla Estratègic Ge-
neral —juntament amb el Pla de Recerca—. Podeu trobar les dues 
edicions —resumida i general— a la plana principal: www.udl.cat/
organs/vicerectors/vqp.

La coincidència d’objectius entre el PEG de la Universitat i el pro-
grama ministerial de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) ha 
induït al rectorat a una decidida implicació en aquest programa, 
dotat inicialment d’un pressupost important, ja que el CEI a nivell 
de la UdL es podia convertir fàcilment en el Pla Operatiu del PEG, 
del que aquest continua mancat. Tanmateix, l’actitud poc decidi-
da del Ministeri i els canvis esdevinguts darrerament indueixen a 
pensar en una pèrdua de força de les inversions en el CEI.

Amb motiu d’aquesta participació en el CEI, que treballa amb una 
visió 2015, i tenint en compte l’escenari de crisi en què estem en 
l’actualitat, s’ha procedit a una revisió de l’anàlisi PEST i la direcció 
de l’organització (missió, visió 2015 i fites), que serà inclosa en 
l’edició del PEG.

PROMOCIÓ DE LA CULTURA CORPORATIVA 
DE QUALITAT

Registre d’observacions

El Registre d’Observacions, amb la marca de Correu Obert, ha estat 
funcionant correctament durant tot el curs, al servei dels estudi-
ants de tots els nivells de formació de la UdL. El seu nivell de fun-
cionament es pot considerar mitjà-baix, amb una mitjana de 16 
observacions al mes i amb un temps de resposta mitjà inferior a la 
setmana, encara que algunes respostes es retarden excessivament.

El Registre d’Observacions s’està incloent en els sistemes de quali-
tat de titulacions, centres, i el SIGQ com l’eina principal de registre 
de l’opinió de l’estudiantat: www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/
correu_obert.html.

Programa de finançament estratègic

El nou disseny pressupostari iniciat pel 2009, que contempla una 
àmplia part variable en el pressupost dels centres, dividida en dos 
partides, una lligada als indicadors d’objectius del DIEUE que su-
posa el 35%, i l’altra el que deriva del Pla de Finançament Estra-
tègic que suposa un 15 %, ha reduït considerablement la partida 
destinada a aquest darrer. També han canviat els conceptes a fi-
nançar. Així, en la versió anterior del Pla es finançaven accions dels 
plans estratègics dels centres, les millores derivades de les propos-
tes dels processos d’avaluació institucional i accions lligades al Pla 
Estratègic General, mentre que a partir d’aquest any es finançaran 
únicament les accions de millora previstes en els plans de millora 
derivats dels informes anuals de titulació, de manera que, a l’igual 
que la figura del coordinador de titulació, es lliguen al procés de 
planificació, seguiment i avaluació de les titulacions, tal com es 
preveu en el SIGQ. Així es dissenya tot un seguit de recursos i 
processos lligats a una visió global de la millora continua de les 
titulacions, l’actuació de la qual, a més de coherència, pot donar 
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millor eficiència a aquestes actuacions, a l’hora que es concentren 
els passos administratius per a la seva gestió: www.udl.cat/organs/
vicerectors/vqp/millora.html.

Programa de coordinadors de programa formatiu (abans de 
titulació)

Durant el present curs, s’ha redefinit la figura del coordinador de 
titulació: http://www.udl.cat/organs/vicerectors/vqp/millora/coor-
dinacio_de_titulacio.html, que, pel fet de aplicar-se també al màs-
ter i a altres tipus de programes formatius de gran format, passa a 
dir-se programa de coordinadors de programa formatiu.

L’especial rellevància que adquireixen les activitats de gestió de les 
titulacions en l’EEES (programa AUDIT de qualitat, coordinació de 
programes i recursos complexes, etc) ha portat a una important 
millora del reconeixement, tant econòmic com a nivell de valora-
ció de la dedicació (hores de DPPA). A més, en virtut de la creixent 
importància de les tasques a realitzar i la seva importància per al 
funcionament de les titulacions, el nou programa de coordinadors 
contempla que totes les titulacions han de tenir un coordinador 
i, en alguns casos, un cap d’estudis. El nou programa manté la 
dependència orgànica de Qualitat funcional del centre, i reassigna 
funcions al coordinador en base a les previstes pel SIGQ.

Datawarehouse

Durant el curs present, s’han dut a terme actuacions de reparació 
i millora del Datawarehouse que s’havia conclòs el 2007, de cara 
a la seva utilització com a font d’informació dels cada cop més 

nombrosos processos d’avaluació de titulacions. Així, s’hi ha inclòs 
l’enquesta d’opinió, la qual cosa ha permès el lliurament electrònic 
de resultats als professors, així com nous indicadors.

En l’actualitat s’està planificant una segona fase que hauria de 
permetre l’aprofitament d’una part de l’enorme flux de dades que 
han de suposar la implantació de la e-administració, com la unifi-
cació dels processos de planificació docent i la gestió per proces-
sos, programes tots ells en marxa en aquests moments. L’ambició 
del projecte dispara els costos, però resulta indubtable que amb 
un Datawarehouse amb la riquesa i fiabilitat de les dades que es 
pretén, la UdL disposarà de l’eina que necessita per a dur a terme 
una gestió basada en un seguiment d’indicadors orientats sobre la 
base d’un disseny de processos, la qual cosa permetrà una trans-
parència, orientació i precisió característics del que s’anomena un 
quadre de comandament integral, l’eina de gestió més eficaç que 
actualment es pot dissenyar.

El procés ha estat encomanat a una empresa de competència con-
trastada en aquests processos, que requereixen l’homogenització 
no tant sols de dades que es troben en arxius de formats diferents, 
sinó també dels criteris de definició i inclusió de casos en una 
determinada categoria, coherents al llarg de les sèries temporals.

Protocol d’informació sistemàtica als llocs de decisió

El protocol d’informació sistemàtica als càrrecs ha estat inclòs en 
els informes pre-elaborats del Datawarehouse.
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1. ESTUDIANTAT

El curs acadèmic 2008-09, s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 8.811 estudiants. D’aquests, 7.578 són estudiants d’alguna 
de les titulacions de primer i segon cicle que s’imparteixen actualment als centres propis i adscrits de la Universitat de Lleida, 520 són estu-
diants de màsters, que també s’imparteixen als centres propis i adscrits, i 270 són alumnes dels cursos de doctorat.

Resum de la matrícula oficial de primer, segon i tercer cicle *

ESTUDIANTAT Dones Homes Total
Centres Propis    

Estudiantat de 1r Cicle 2.779 2.095 4.874
Estudiantat de 2n Cicle 969 800 1.769
Graus 77 79 156
Màsters Oficials (2n cicle) 278 202 480
Graduat Senior (Títol Propi) 32 29 61
Estudiantat de 3r Cicle (Doctorat) 143 127 270
Mobilitat 124 102 226
TOTAL CENTRES PROPIS 4.402 3.434 7.836

Centres Adscrits    
Estudiantat de 1r Cicle 234 282 516
Estudiantat de 2n Cicle 122 297 419
Màsters Oficials (2n cicle) 8 32 40
TOTAL CENTRES ADSCRITS 364 611 975
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.766 4.045 8.811

*Dades de matricula abril de 2009

Tal com mostra la taula anterior, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 7.836 estudiants en els centres propis de la UdL, mentre que 
els 975 alumnes matriculats en els centres adscrits.

Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 5.390 estudiants s’han matriculats en estudis de primer cicle, 
2.188 alumnes s’han matriculat en estudis de segon cicle i 270 s’han matriculat en estudis de doctorat.

Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs 2008-09, s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 4.766, suposen 
un 54% del total d’estudiants, per sobre dels 4.045 homes.
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle, per centres *

CENTRES Dones Homes Total
Centres Propis    

ETSEA 562 851 1.413
EU d’ Infermeria 225 38 263
EU Politècnica 163 756 919
Facultat de Ciències de l’Educació 1.212 270 1.482
Facultat de Dret i Economia 858 707 1.565
Facultat de Lletres 270 167 437
Facultat de Medicina 535 185 720
Graduat Senior (Títol Propi) 32 29 61
Mobilitat 124 102 226
TOTAL 3.981 3.105 7.086
Màsters oficials (2n cicle) 278 202 480

Centres adscrits    
INEFC 203 508 711
Turisme “Terres de Lleida” 59 19 78
EU de Relacions Laborals 94 52 146
TOTAL 356 579 935
Màsters oficials (2n cicle) 8 32 40
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.623 3.918 8.541

*Dades de matricula abril de 2009
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Resum de la matrícula oficial de primer cicle per ensenyaments en centres propis *

ENSENyAMENTS CENTRES PROPIS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Diplomatures i Enginyeries Tècniques
Ciéncies Empresarials 429 435 864 429 435 864
Educació Social 186 29 215 186 29 215
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries 27 46 73 27 46 73
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin. 25 58 83 25 58 83
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen. 49 27 76 49 27 76
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals 11 43 54 11 43 54
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals 90 231 321 90 231 321
ET Forestal Esp. Indústries Forestals 6 16 22 6 16 22
ET Industrial Esp. Mecànica 41 302 343 41 302 343
ET Informàtica de Gestió 28 94 122 28 94 122
ET Informàtica de Sistemes 13 163 176 13 163 176
Infermeria 225 38 263 225 38 263
Mestre Educació Especial 94 11 105 94 11 105
Mestre Educació Física 81 93 174 81 93 174
Mestre Educació Infantil 193 1 194 193 1 194
Mestre Educació Musical 72 24 96 72 24 96
Mestre Educació Primària 163 35 198 163 35 198
Mestre Llengua Estrangera 123 18 141 123 18 141
Treball Social 239 48 287 239 48 287
Arquitectura Tècnica 62 130 192 62 130 192
Nutrició Humana i Dietètica 103 19 122 103 19 122
TOTAL 2.260 1.861 4121 2.260 1.861 4121

*Dades de matricula abril de 2009
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Resum de la matrícula oficial en llicenciatures i màsters*. Ensenyaments centres propis

LLICENCIATURES          
Dret 116 66 182 166 89 255 282 155 437
Filologia Anglesa 34 10 44 39 12 51 73 22 95
Filologia Catalana 19 2 21 7 5 12 26 7 33
Filologia Francesa 0 0 0 3 1 4 3 1 4
Filologia Hispànica 27 2 29 15 0 15 42 2 44
Geografia 1 2 3 8 4 12 9 6 15
Història 2 4 6 13 36 49 15 40 55
Història de l’Art 6 2 8 28 5 33 34 7 41
Medicina 253 102 355 179 64 243 432 166 598
Dret/Ciències Empresarials 13 8 21 41 29 70 54 37 91
Biotecnologia 48 36 84 46 14 60 94 50 144
TOTAL 519 234 753 545 259 804 1064 493 1557

MÀSTERS          
Màster en Millora Genètica Vegetal    7 16 23 7 16 23
Màster European Forestry    7 19 26 7 19 26
Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental    5 17 22 5 17 22
Màster en Gestio de Sòls i Aigües    9 3 12 9 3 12
Màster en Recerca en Sistemes de Producció Agroalimentària    13 15 28 13 15 28
Màster en Recerca en Sistemes i Productes Forestals    7 16 23 7 16 23
Màster en Protecció Integrada de Cultius    16 13 29 16 13 29
Màster en Gestió i Innovació de la Indústria Agroalimentària    10 3 13 10 3 13
Màster en Patrimoni Cultural i Desenvolupament Local    19 9 28 19 9 28
Màster en Llengües Aplicades    16 1 17 16 1 17
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones:Àmbit Rural    21 4 25 21 4 25
Màster en Desenvolupament i Cooperació Internacional    13 6 19 13 6 19
Màster en Psicologia de l’educació-MIPE*      UB   UB
Màster en Estudi de les Dones Gènere i Ciutadania*      UB   UB
Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement    7 4 11 7 4 11
Màster en Migracions i Mediació social    14 6 20 14 6 20
Màster en Enginyeria de Programari Lliure    9 28 37 9 28 37
Màster en Interacció Persona-Ordinador    9 17 26 9 17 26
Màster en Ciències de la Infermeria (coordinat per la UdL)    81 12 93 81 12 93
Màster Sanitat i Producció Porcina    15 13 28 15 13 28
TOTAL    278 202 480 278 202 480

*Dades de matricula abril de 2009
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Resum de matrícula oficial de primer i segon cicle, per ensenyaments. Centres adscrits

ENSENyAMENTS CENTRES ADSCRITS 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament 
 D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Diplomatures          
Relacions Laborals 94 52 146    94 52 146
Turisme “Terres de Lleida” 59 19 78    59 19 78
TOTAL 153 71 224    153 71 224
Llicenciatures          
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 81 211 292 122 297 419 203 508 711
TOTAL 81 211 292 122 297 419 203 508 711

Màsters          
Màster en Dret Esportiu    8 32 40 8 32 40
TOTAL    8 32 40 8 32 40
TOTAL 234 282 516 130 329 459 364 611 975

*Dades de matricula abril de 2009

Resum de la matrícula oficial dels estudiants matriculats en el 1r curs dels estudis de 2n cicle*

ENSENyAMENTS Places dogc Dones Homes Total
Administració i Direcció d’Empreses 60 17 12 29
Ciència i Tecnologia dels Aliments 30 9 5 14
Enginyeria Agronòmica 80 16 41 57
Enginyeria de Forests 80 11 36 47
Psicopedagogia 60 15 4 19
Comunicació Audiovisual 50 8 3 11
Enginyeria en Informàtica 40 2 20 22
Ciències del Treball 40 12 6 18
Filologia Francesa 14 2 0 2
TOTAL 454 92 127 219

*Dades de matricula abril de 2009
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Resum de la matrícula oficial per ensenyaments de 1r cicle, 1r i 2n cicles i únicament 2n cicle*

ENSENyAMENTS CENTRES PROPIS I ADSCRITS Dones Homes Total
Diplomatures i Enginyeries Tècniques (1r cicle) 2.413 1.932 4.345
Llicenciatures (1r i 2n cicle) 1.267 1.001 2.268
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de 2n cicle) 424 541 965
Graus 77 79 156
Màsters oficials (2n cicle) 286 234 520
Graduat Senior (Títol Propi) 32 29 61
Mobilitat 124 102 226
TOTALS 4.623 3.918 8.541

*Dades de matricula abril de 2009

Total alumnes matriculats als estudis de 2n cicle a les universitats catalanes 2008-2009

NOMBRE DE PLACES, SOL·LICITANTS, ASSIGNATS I MATRICULATS
Denominació del títol Localitat Places Sol·licitants

Catalunya Resta de l’estat Estrangers UE Estrangers fóra UE Total
Universitat de Lleida
Títols homologats
Administració i direcció d’empreses Lleida 60 42 42
Ciència i tecnologia dels aliments (UB-UAB-UdL) Lleida 30 13 1 1 15
Ciències del treball Lleida 40 26 2 28
Comunicació audiovisual Lleida 50 15 1 16
Enginyeria agronòmica Lleida 80 41 10 1 52
Enginyeria de forests Lleida 80 18 21 2 41
Enginyeria informàtica Lleida 40 25 4 29
Filologia francesa Lleida 14 1 1 2
Psicopedagogia Lleida 60 33 33
TOTAL TÍTOLS HOMOLOGATS 454 214 39 1 4 258
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NOMBRE DE PLACES, SOL·LICITANTS, ASSIGNATS I MATRICULATS
Denominació del títol Localitat Places Assignats

Catalunya Resta de l’estat Estrangers UE Estrangers fóra UE Total
Universitat de Lleida
Títols homologats
Administració i direcció d’empreses Lleida 60 42 42
Ciència i tecnologia dels aliments (UB-UAB-UdL) Lleida 30 13 1 1 15
Ciències del treball Lleida 40 26 2 28
Comunicació audiovisual Lleida 50 15 1 16
Enginyeria agronòmica Lleida 80 41 10 1 52
Enginyeria de forests Lleida 80 18 21 2 41
Enginyeria informàtica Lleida 40 25 4 29
Filologia francesa Lleida 14 1 1 2
Psicopedagogia Lleida 60 33 33
TOTAL TÍTOLS HOMOLOGATS 454 214 39 1 4 258

NOMBRE DE PLACES, SOL·LICITANTS, ASSIGNATS I MATRICULATS
Denominació del títol Localitat Places Matriculats

Catalunya Resta de l’estat Estrangers UE Estrangers fóra UE Total
Universitat de Lleida
Títols homologats
Administració i direcció d’empreses Lleida 60 21 21
Ciència i tecnologia dels aliments (UB-UAB-UdL) Lleida 30 13 1 1 15
Ciències del treball Lleida 40 18 1 19
Comunicació audiovisual Lleida 50 11 11
Enginyeria agronòmica Lleida 80 41 10 1 52
Enginyeria de forests Lleida 80 18 21 2 41
Enginyeria informàtica Lleida 40 16 2 18
Filologia francesa Lleida 14 1 1 2
Psicopedagogia Lleida 60 16 16
TOTAL TÍTOLS HOMOLOGATS 454 155 35 1 4 195

Aquestes dades són provisionals a la matriculació del 2n quatrimestre
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Distribució per comarques dels estudiants provinents de la província de Lleida

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Alt Urgell 88  88
Alta Ribagorça 27  27
Cerdanya 7  7
Garrigues 226 11 237
Noguera 444 3 447
Pallars Jussà 107 1 108
Pallars Sobirà 44  44
Pla D’Urgell 381 8 389
Segarra 124 1 125
Segrià 3366 126 3492
Solsonès 42  42
Urgell 286 6 292
Vall D’Aran 31  31
TOTAL 5.173 156 5.329

Distribució per comarques dels estudiants provinents de Catalunya

 1r i 2n cicle 3r cicle Total
Alt Camp 43 1 44
Alt Empordà 24 1 25
Alt Penedès 25 25
Alt Urgell 88 88
Alta Ribagorça 27 27
Anoia 107 1 108
Bages 85 2 87
Baix Camp 89 89
Baix Ebre 69 69
Baix Empordà 18 18
Baix Llobregat 85 85
Baix Penedès 37 37
Barcelonès 216 12 228
Bergueda 36 36
Cerdanya 7 7
Conca de Barberà 36 36
Desconeguda 1747 82 1829
Garraf 13 1 14
Garrigues 226 11 237
Garrotxa 13 13
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Gironès 54 54
Maresme 55 2 57
Montsià 53 53
Noguera 444 3 447
Osona 37 1 38
Pallars Jussà 107 1 108
Pallars Sobirà 44 44
Pla De L’estany 1 1
Pla D’Urgell 381 8 389
Priorat 5 1 6
Ribera D’Ebre 46 1 47
Ripollès 11 11
Segarra 124 1 125
Segria 3366 126 3492
Selva 25 1 26
Solsonès 42 42
Tarragonès 102 8 110
Terra Alta 13 13
Urgell 286 6 292
Vall D’Aran 31 31
Valles Occidental 80 80
Valles Oriental 29 29
TOTAL 8.327 270 8.597

Distribució per províncies dels estudiants procedents d’Espanya

1r i 2n cicle 3r cicle Total
Alava 5 5
Albacete 5 5
Alicante 43 43
Almeria 2 2
Asturias 8 1 9
Avila 1 1 2
Badajoz 2 2
Baleares 131 1 132
Barcelona 838 22 860
Burgos 7 7
Castellon De La Plana 82 1 83
Ciudad Real 1 1
Cordoba 1 1
Coruña (La) 13 1 14
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Cuenca 3 3
Desconegut/extranger 579 45 624
Euskal Herria 1 1
Girona 163 2 165
Gran canaria 11 11
Granada 1 1
Guadalajara 1 1
Guipúzcoa 26 1 27
Huelva 5 5
Huesca 431 8 439
Jaén 2 2
La rioja 23 23
Leon 5 5
Lleida 5298 160 5458
Lugo 6 6
Madrid 15 15
Malaga 2 1 3
Murcia 16 16
Navarra 32 32
Orense 2 2
Palencia 2 2

1r i 2n cicle 3r cicle Total
Pontevedra 14 14
Salamanca 3 3
Santa Cruz De Tenerife 8 1 9
Santander 5 5
Santiago 0 2 2
Segovia 3 3
Sevilla 3 3
Soria 28 28
Tarragona 492 13 505
Teruel 24 24
Toledo 2 2
Valencia 58 4 62
Valladolid 10 1 11
Vizcaya 11 11
Zamora 1 1 2
Zaragoza 77 3 80
TOTAL GENERAL 8502 269 8771
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Distribució per països dels estudiants estrangers

1r i 2n cicle 3r cicle Total
Albania 1 1 2
Alemania 15 15

Andorra 28 1 29
Angola 1 1
Arabia saudi 0 1 1
Argelia 8 1 9
Argentina 23 8 31
Australia 1 1
Bangladesh 3 3
Birmania 1 1
Bolivia 7 7
Bosnia Herzegovina 1 1
Brasil 13 1 14
Bulgaria 2 2 4
Camboya 1 1
 1r i 2n cicle 3r cicle Total
Camerun 2 2
Canada 1 1
Chile 0 7 7
China 24 1 25
Colombia 22 3 25
Costa Rica 3 3
Cuba 7 7
Ecuador 9 9
Egipto 6 1 7
Eslovaquia 3 3
Eslovenia 2 2
Espanya 7905 261 8166
Estados Unidos de America 5 5
Estonia 2 2
Etiopia 1 1
Francia 20 1 21
Ghana 2 2
Grecia 8 8
Guatemala 4 4
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Guinea Ecuatorial 2 2
Holanda 4 4
Honduras 1 1
Hungria 6 3 9
India 3 1 4
Indonesia 2 2
Irlanda 1 1
Italia 47 2 49
Iugoslavia 1 1
Kenia 1 1
Kuwait 1 1
Letonia 2 2
Libano 3 3
Lituania 5 5
Mali 1 1
Malta 2 2
Marruecos 19 19
Mauritania 1 1
 1r i 2n cicle 3r cicle Total
Mexico 59 5 64
Moldavia 1 1
Noruega 1 1
Paraguay 1 1
Peru 11 11
Polonia 23 23
Portugal 65 3 68
Reino Unido 3 1 4
Republica Checa 12 12
Republica Dominicana 3 3
Ruanda 1 1
Rumania 41 2 43
Rusia 4 4
Salvador (El) 1 1
Senegal 1 1
Sèrbia 1 1
Suecia 1 1
Tanzania 1 1
Togo 0 1 1
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Tunez 8 8
Turquia 17 17
Ucrania 6 6
Uruguay 2 1 3
Venezuela 8 1 9
Zimbabwe 1 1
TOTAL GENERAL 8.504 310 8.814

Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2007/2008

ENSENyAMENTS Dones Homes Total
CENTRES PROPIS

Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle) 6 5 11
Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) 9 1 10
Ciències Empresarials 76 44 120
Dret 16 18 34
Itinerari Curricular Conjunt de la Llicen. en Dret i de la Diplo. en C. Empr 3 1 4
ENSENyAMENTS Dones Homes Total
Educació Social 31 5 36
Enginyeria Agronòmica (2n cicle) 44 39 83
Enginyeria de Forests (2n cicle) 15 28 43
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries 4 7 11
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 2 6 8
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 11 8 19
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 0 2 2
ET Forestal Explotacions Forestals 13 20 33
ET Forestal Indústries Forestals 0 3 3
ET Industrial Especialitat Mecànica 3 25 28
ET Informàtica de Gestió 5 18 23
ET Informàtica de Sistemes 1 32 33
Filologia Anglesa 8 1 9
Filologia Catalana 1 0 1
Filologia Hispànica 2 1 3
Geografia 0 1 1
Història 6 6 12
Història de l’Art 11 2 13
Infermeria 55 8 63
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Medicina 54 21 75
Nutrició Humana i Dietètica 17 2 19
Mestre Educació Especial 28 1 29
Mestre Educació Física 21 22 43
Mestre Educació Infantil 48 1 49
Mestre Educació Musical 22 4 26
Mestre Educació Primària 42 10 52
Psicopedagogia (2n cicle) 13 6 19
Treball Social 40 6 46
Ciències del Treball 11 5 16
Enginyeria en Informàtica 5 13 18
Comunicació Audiovisual 6 6 12
Mestre Llengua Estrangera 21 3 24
Màster en Ciències de la Infermeria (coord. UdL) 11 3 14
Màster en Recerca de Sist. de Produc. Agroalimentària 9 11 20
Màster en Recerca de Sistemes i Productes Forestals 1 1 2
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones: Àmbit Rural 13 0 13
Màster en Psicologia de l’educació- MIPE 1 0 1
ENSENyAMENTS Dones Homes Total
Màster en Sanitat i Producció Porcina 7 13 20
Màster en Enginyeria de Programari Lliure 1 4 5
Màster European Forestry 1 2 3
Màster en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió Ambiental 4 6 10
Màster en Millora Genètica Vegetal 5 4 9
TOTAL 703 425 1128
CENTRES ADSCRITS    
Relacions Laborals 16 6 22
Turisme “Terres de Lleida” Lleida 13 2 15
Turisme Manresa 18 0 18
Ciències de l’Activitat Fìsica i l’Esport 30 74 104
TOTAL 77 82 159
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 780 507 1.287
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Titulats universitaris per branques. Curs acadèmic 2007/2008

RELACIÓ DE TITULATS PER BRANQUES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES Dones Homes Total

CENTRES PROPIS    
Administració i Direcció d’Empreses 6 5 11
Ciències Empresarials 76 44 120
Dret 16 18 34

Itinerari curricular conjunt de la Llicenciatura en Dret i de la Diplomatura en Cienc. 
Empresarials 3 1 4
Educació Social 31 5 36
Treball Social 40 6 46
Mestre Educació Especial 28 1 29
Mestre Educació Física 21 22 43
Mestre Educació Infantil 48 1 49
Mestre Educació Musical 22 4 26
Mestre Educació Primària 42 10 52
Mestre Llengua Estrangera 21 3 24
Psicopedagogia 13 6 19
Ciències del Treball 11 5 16
TOTAL 378 131 509

CENTRES ADSCRITS    
Relacions Laborals 16 6 22
Turisme “Terres de Lleida” Lleida 13 2 15
Turisme Manresa 18 0 18
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 30 74 104
TOTAL 77 82 159
ENSENYAMENTS TÈCNICS (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Enginyeria Agronòmica 44 39 83
Enginyeria de Forests 15 28 43
ET Agrícola Explotaciones Agropecuàries 4 7 11
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria 2 6 8
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries 11 8 19
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 0 2 2
ET Forestal Explotacions Forestals 13 20 33
ET Forestal Indústries Forestals 0 3 3
ET Industrial Especialitat Mecànica 3 25 28
ET Informàtica de Gestió 5 18 23
ET Informàtica de Sistemes 1 32 33
Enginyeria en Informàtica 5 13 18
TOTAL 103 201 304
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CIÈNCIES EXPERIMENTALS (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Ciència i Tecnologia dels Aliments 9 1 10
TOTAL 9 1 10
HUMANITATS (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Filologia Anglesa 8 1 9
Filologia Catalana 1 0 1
Filologia Hispànica 2 1 3
Geografia 0 1 1
Història 6 6 12
Història de l’Art 11 2 13
Comunicació Audiovisual 6 6 12
TOTAL 34 17 51
CIÈNCIES DE LA SALUT (CENTRES PROPIS) Dones Homes Total
Infermeria 55 8 63
Nutrició Humana i Dietètica 17 2 19
Medicina 54 21 75
TOTAL 126 31 157
MÀSTERS OFICIALS Dones Homes Total
Màster en Ciències de la Infermeria (coord.UdL) 11 3 14
Màster en Recerca de Sist.de Produc.Agroalimentària 9 11 20
Màster en Recerca de Sistemes i Productes Forestals 1 1 2
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a les Dones: Àmbit Rural 13 0 13
Màster en Psicologia de l’educació-MIPE 1 0 1
Màster en Enginyeria de Programari Lliure 1 4 5
Màster en Sanitat i Producció Porcina 7 13 20
Màster European Forestry 1 2 3
Màster en Planificació Integrada per al Desenvolupament Rural i la Gestió 
Ambiental 4 6 10

Màster en Millora Genètica Vegetal 5 4 9
TOTAL 53 44 97
TOTALS 780 507 1.287
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Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota d’accés de l’última assignació Universitat de Lleida. 
Convocatòria Juny 2008 PAU-LOGSE 

Estudiants de nou accés (per vies) d’estudis de 1r i 2n cicle. Curs 2008-2009
Matrícula segons vies Matrícula

Matrícula 
Discapacitats/ 
Esportistes alt 

nivell

3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 4

Codi Nom del centre d’estudi i població Via 0 Via 1 Via 2 Via 4 Via 5 Via 7 Via 8 Via 9 

Total 
matrícula 
(3a fins 

3h ambdós 
inclosos)

1 60601 Dret (Lleida) 61 6 4 10 2 2 85  
2 60602 Filologia anglesa (Lleida) 15 2 1 7  25 1
3 60603 Filologia catalana (Lleida) 7 1 5  1 14
4 60605 Filologia hispànica (Lleida) 7 3 1 11
5 60606 Ciències de l’activitat física i de l’esport (Lleida) 92 1 2 13 12 1 121
6 60607 Medicina (Lleida) 111 1 1 2 5 5 3 128
7 60611 Biotecnologia (Lleida) 37 6 2 1 46
8 60623 Turisme “Terres de Lleida” (Lleida) 7 4 2 13
9 60630 Ciències empresarials (Lleida) 118 2 48 29 6 1 204 1
10 60631 Educació social (Lleida) 42 2 17 8 2 2 73
11 60636 ET informàtica de gestió (Lleida) 13 8 4 1 26
12 60637 ET informàtica de sistemes (Lleida) 18  8 1 2 29
13 60640 Relacions laborals (Lleida) 9 6 4 6 2 3 30
14 60641 Infermeria (Lleida) 50 1 2 25 7 3 3 91
15 60642 Mestre -educació especial (Lleida) 21 2 10 10 1 44
16 60643 Mestre -educació física (Lleida) 27 2 13 15 2 2 61
17 60644 Mestre -educació infantil (Lleida) 34 1 2 15 14 3 2 71  
18 60645 Mestre -educació musical (Lleida) 22 1 7 9 1 1 41  
19 60646 Mestre -educació primària (Lleida) 44 1 13 8 3 2 71  
20 60647 Treball social (Lleida) 40 32 9 5 4 90  
21 60654 ET industrial -mecànica (Lleida) 47 1 24 14 7 93  
22 60655 Mestre -llengua estrangera (Lleida) 24 9 13 1 2 49  
23 60656 Dret /Ciències empresarials (Lleida) 17 1 2 1 21  

24 60657
ET forestal -explotacions forestals /indústries 
forestals (Lleida)

24 1 1 28 9 3  66

25 60658 ET agrícola -totes les especialitats (Lleida) 35 1 4 5  45  
26 60659 Nutrició humana i dietètica (Lleida) 29 2 2 8 1 1 43  
27 60660 Arquitectura tècnica (Lleida) 24 1 1 12 10 3 51  
28 61001 Ciència i salut animal, Grau en (Lleida) 40 1 9 9 1 60  

29 61002
Geografia i ordenació del territori, Grau en /
Història, Grau en /Història art, Grau en (Lleida)

28 4 2 7 1 42

TOTAL 1.043 6 44 322 1 242 52 34 1.744 2
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PAU LOGSE. Curs Acadèmic 2007/2008. PAU LOGSE 2008

PAU - Alumnes lliures

Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Juny 39 34 23 67,65% 11 32,35%

Setembre 28 23 12 52,17% 11 47,83%

Total Univ. 67 57 35 61,40% 22 38,60%

PAU - Alumnes Batxillerat Estrangers

Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Juny 0 0 0  0  

Setembre 0 0 0 0  

Total Univ. 0 0 0  0  

PAU (total Universitat)

Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %

Ordinaris 1703 1686 1425 84,52% 261 15,48%

Lliures 67 57 35 61,40% 22 38,60%

Estrangers 0 0 0 0  

Total Univ. 1770 1743 1460 83,76% 283 16,24%

Nota: Les dades de PAU Aprovats i Suspesos es calculen sobre el nombre d’alumnes Presentats
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Majors de 25 anys

Proves d’accés a la universitat per als més grans de 25 anys    maig 2008

 Matriculats Presentats Aprovats Suspesos

Opció Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

1 Cientificotecnològica 7 4 11 7 4 11 0 0 0 7 4 11

2 Ciències de la Salud 10 14 24 8 14 22 4 5 9 4 9 13

3 Humanitats 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1

34 Humanitats - CC Socials 29 32 61 27 31 58 15 15 30 12 16 28

345 Humanitats - CC Socials - Arts 3 4 7 3 4 7 0 1 1 3 3 6

35 Humanitats - Arts 1 3 4 1 3 4 1 3 4 0 0 0

4 Ciències Socials 18 39 57 15 34 49 11 18 29 4 16 20

45 Ciències Socials - Arts 17 17 34 13 15 28 7 3 10 6 12 18

5 Arts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 87 113 200 76 105 181 39 45 84 37 60 97

Total %
Matriculats 200 100,00%

Presentats 181 90,50%

Aprovats 84 46,41%

Suspesos 97 53,59%
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2. PERSONAL ACADÈMIC

a. Document de Política de Personal Acadèmic, DPPA

S’ha realitzat la quarta edició del Document de Política de Perso-
nal Acadèmic, DPPA, corresponent al curs 2007/08. Posteriorment, 
s’ha realitzat, amb la participació de tota la comunitat universi-
tària, una revisió en profunditat d’alguns dels seus apartats per 
adaptar-lo a les noves titulacions, dins del marc de l’EEES i, a més, 
per dotar-lo amb nous instruments per a la gestió del PDI. Entre 
d’altres aspectes, les modificacions introduïdes estableixen i flexi-
bilitzen els criteris de dedicació docent del professorat i dels de-
partaments en funció de la resta d’activitats acadèmiques, a l’hora 
que permeten disposar de criteris objectius per a la planificació 
acadèmica de cada curs i la impartició de docència entre diferents 
departaments. El nou text, després d’haver estat aprovat pel Con-
sell de Govern de Novembre de 2008, s’ha començat a aplicar el 
curs 2008/09. 

Formant part del DPPA, s’ha aprovat el Procediment per a la Im-
partició de Docència d’un Departament per Part de Professorat 
d’altres Departaments.

b. Convocatòries Públiques de Professorat

b.1 Concursos d’Accés als cossos docents universitaris. 

Normativa de Concursos d’Accés

S’ha aprovat la Normativa de concursos d’Accés a places de pro-
fessorat dels Cossos Docents Universitaris, adaptant-la a la nor-
mativa vigent arran de l’entrada en vigor de la LOMLOU.

Promocions de PDI

S’han aprovat dues convocatòries específiques de Concurs d’Accés 
a places de PDI-Funcionari, 8 de Catedràtic/a d’Universitat i una de 
Titular d’Universitat, corresponents a Promocions de Professorat.

b. 2 Convocatòries de professorat contractat 

S’han realitzat dues convocatòries ordinàries per a la contractació 
de Professorat (convocatòries 52 i 53). En el conjunt d’aquestes 

convocatòries, un total de 12+4 places de Professorat Agregat 
s’han acollit al Programa Jaume Serra-Húnter. Durant el curs 
2008/09, un total de 5+3 investigadors/es amb contracte Ramon y 
Cajal hauran tingut accés a places de Professorat Agregat.

En total, s’han ofertat en convocatòries públiques 102 places de 
professorat contractat, de les quals 44 a temps complet i 58 a 
temps parcial, corresponent a reconversió i restitució de places 
vacants, tant vacants temporals com, també, vacants definitives, 
estabilització d’investigadors Ramon y Cajal en el marc del Pro-
grama Serra-Hunter (8), estabilització i promoció de professorat 
lector i interí (7), places de noves titulacions, corresponents al 
desplegament dels nous ensenyaments de Biotecnologia, Nutrició 
Humana i Dietètica, Arquitectura Tècnica i Ciència i Salut Animal 
(19) i places resultants de l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (13). A més, s’inclouen places corresponents a professo-
rat amb intensificació per recerca (2 TP) i per substitució de càrrecs 
acadèmics (1TP) així com per a restitució de places vacants i places 
desertes (17 TC i 32 TP).

c. Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador  
en règim laboral

S’ha fet el seguiment i aplicació del Primer Conveni Col·lectiu del 
PDI Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya, havent-se 
reunit en diverses ocasions la Comissió Paritària del Conveni.

d. Programa Doctora Martina Castells d’Ajuts al Professorat 
a Temps Complet per a la Finalització de Tesis Doctorals

S’ha realitzat la cinquena i sisena convocatòria del Programa.

e. Programa de Formació de Personal Docent i Investigador 
Propi

S’ha aprovat el Programa de Formació de Personal Docent i Inves-
tigador Propi de la Universitat de Lleida. L’objecte del Programa 
que és la formació, tant docent com investigadora, de persones 
que puguin afrontar amb èxit els processos d’acreditació a alguna 
les figures inicials de professorat a temps complet en determi-
nats àmbits de coneixement on hi ha una mancança de persones 
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amb les acreditacions adients per a optar a places de professorat 
a temps complet.

f. Programa d’Incentivació de la Jubilació Voluntària Antici-
pada del PDI Funcionari

Des de l’aprovació del Programa, el maig de 2008, una total de 7 
professors/es han sol·licitat acollir-s’hi; 6 estan adscrits a la Facul-
tat de Ciències de l’Educació i 1 a la Facultat de Lletres.

g. Normatives de Professorat Emèrit

S’ha aprovat el document que regula les Retribucions del Profes-
sorat Emèrit.

S’ha aprovat la modificació de la Normativa de Professorat Emèrit 
de la Universitat de Lleida.

Estructura del Personal Acadèmic 

DEPARTAMENTS CU CEU TU TEU PATP PATC LECTOR
H D H D H D H D H D H D H D

Aegern 3 0 0 0 4 2 1 5 9 5 0 0 0 0
Anglès i Lingüística 0 0 0 0 4 5 0 2 1 5 0 0 0 0
Cmb 5 0 0 1 1 5 0 0 7 3 0 0 1 1
Cirurgia 3 0 0 0 4 0 0 0 25 6 0 0 1 0
Didàctiques Específiques 0 0 0 1 0 1 2 5 8 8 0 0 0 0
Dret Privat 3 1 0 0 2 5 0 1 6 0 1 0 0 1
Dret Public 6 0 0 0 5 5 0 1 11 2 0 0 0 0
Economia Aplicada 1 0 0 0 3 3 1 2 5 2 0 0 0 0
Enginyeria Agroforestal 2 0 0 0 9 1 6 2 19 1 0 0 0 0

Filologia Catalana i Comunicació 1 0 1 0 7 3 0 2 7 9 0 0 2 0
Filologia Clàssica,Francesa i Hisp. 4 3 0 0 4 5 1 2 2 1 0 0 0 0
Geografia i Sociologia 2 0 2 0 4 2 1 2 8 4 0 0 0 0
Història 4 1 0 0 5 3 0 1 2 1 0 0 0 0
Història De L’art i Història Social 3 1 0 1 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Hortofruc.,Botànica i Jardineria 0 1 1 0 5 3 3 1 6 1 0 0 0 0
Infermeria 0 0 0 0 0 0 2 11 9 34 0 0 0 0
Informàtica i Enginyeria Industrial 0 0 1 0 6 2 3 3 26 0 0 0 1 2
Matemàtica 0 0 1 0 8 3 1 2 5 1 0 0 0 0
Medi Ambient i Ciències Del Sòl 3 1 0 0 7 3 7 0 14 3 0 0 1 0
Medicina 1 1 0 0 7 1 0 2 45 16 0 0 0 0
Medicina Experimental 3 0 1 0 5 3 0 0 9 3 0 0 1 0
Pedagogia i Psicologia 1 0 2 1 3 6 1 5 16 12 0 0 1 1
Producció Animal 3 0 4 0 2 1 0 1 4 1 0 0 0 1
Producció Vegetal i C. Forestal 8 2 3 1 5 6 3 1 4 1 0 0 2 0
Química 3 0 0 1 5 2 2 0 5 1 0 0 2 1
Tecnologia D’aliments 2 2 1 1 5 4 2 1 4 3 0 0 2 0
TOTAL 61 13 17 7 117 77 37 52 258 123 1 0 14 7
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DEPARTAMENTS COL·LAB. AGREG. CATEDR EMERIT VISITANT INVES. INV.EF TOTAL
H D H D H D H D H D H D H D

Aegern 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Anglès i Lingüística 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
Cmb 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 5 3 9 50
Cirurgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Didàctiques Específiques 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28
Dret Privat 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 23
Dret Public 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Economia Aplicada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Enginyeria Agroforestal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 48
Filologia Catalana i Comunicació 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34
Filologia Clàssica,Francesa i Hisp. 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Geografia i Sociologia 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 34
Història 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 4 2 28
Història De L’art i Història Social 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
Hortofruc.,Botànica i Jardineria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 24
Infermeria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
Informàtica i Enginyeria Industrial 9 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 7 1 67
Matemàtica 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Medi Ambient i Ciències Del Sòl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 42
Medicina 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77
Medicina Experimental 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 33
Pedagogia i Psicologia 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 61
Producció Animal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 21
Producció Vegetal i C. Forestal 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 47
Química 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26
Tecnologia D’aliments 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 37
TOTAL 25 16 22 17 0 2 2 1 2 0 9 9 31 35 955
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Personal Docent i Investigador - Any 2009
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3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Àmbit personal d’Administració i Serveis

Actualització de l’estructura organitzativa de la UdL, la Relació i el 
Catàleg de Llocs de Treball de la UdL. El Consell de Govern de 26 
de febrer i el Consell Social de 8 de maig de 2009 van aprovar la 
modificació de la relació de llocs de treball del PAS. Les principals 
modificacions que s’han introduït són:

•	 S’han reestructurat diversos serveis de la UdL per tal d’adap-
tar-los als requeriments actuals i futurs: vicerectorats, Àrea 
Econòmica, Gestió Acadèmica, Servei d’Informació i Atenció 
Universitària, Oficina d’R+D+I, Oficina de Relacions Internaci-
onals, ICE, Oficina de Qualitat, Servei Lingüístic, Centre Dolors 
Piera, i serveis de campus.

•	 S’han creat 30 llocs de treballs de PAS, 27 per estabilització de 
personal, 6 de nova creació i 3 amortitzacions.

•	 S’han creat 19 llocs de treball de superior categoria, que per-
metrà al PAS funcionari promocionar verticalment o horit-
zontalment.

•	 S’han creat 14 llocs de treball de superior categoria del PAS 
laboral que permetrà promoció o ascens al personal d’aquest 
col·lectiu.

S’ha signat un acord pluriennal d’accions adreçades al PAS laboral, 
que s’executaran els anys 2009-2011. Aquest acord ha estat apro-
vat pel Consell de Govern de 26 de febrer i el Consell Social de 8 
de maig de 2009. Les principals actuacions que es recullen són:

•	 Estabilització de personal amb contractes d’obra o servei (6 
places).

•	 Promoció professional, via promoció interna o ascens (15 
places).

•	 Transformació de places (6 places).

•	 Millores retributives en 43 llocs de treball.

S’ha signat un acord pluriennal d’accions adreçades al PAS funci-
onari, que s’executaran durant els anys 2009-2011. Aquest acord 
ha estat aprovat pel Consell de Govern de 27 de març febrer i el 
Consell Social de 8 de maig de 2009. Les principals actuacions que 
es recullen són:

•	 S’ha definit la formació necessària per a la promoció a l’escala 
administrativa i de gestió.

•	 Promoció interna a 30 places d’administratiu i a 2 del cos de 
gestió.

•	 Es planifiquen els processos d’accés a l’escala auxiliar admi-
nistrativa i d’ajudant de biblioteca.

•	 Millores retributives en 61 llocs de treball.

En la Mesa General d’Universitats s’ha aprovat l’acord d’unificació 
de la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida 
familiar i laboral per al personal al servei de les universitats públi-
ques catalanes. Aquest acord ha suposat per al PAS:

•	 Ampliació de 4 a 5 dies en cas de defunció d’un familiar en 
municipi diferent.

•	 Ampliació del permís de maternitat en 2 setmanes en cas de 
discapacitat.

•	 Reducció de la jornada per cura de fill menor de 8 anys.

•	 Reducció de la jornada per cura de discapacitat sense activi-
tat retribuïda.

•	 Ampliació de 5 a 10 dies del permís per naixement.
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Personal d’administració i serveis (30/04/2009)

 Funcionaris Funcionaris Laborals Laborals Personal Total
   interins   contractats Eventual  
 H D H D H D H D H D  
Consell Social 1 1  1      1 4
Rectorat  4  1      1 6
Protocol i Rel.Externes  1    1     2
Comunicació      2     2
Vicerectors 1 10 1 3       15
Gerència  3       2  5
Secretaria General  2  1       3
Registre  1         1
Assessoria Jurídica 3          3
Arxiu i Gestió Documents  2         2
Síndic de Greuges  1         1
Àrea Econòmica 1 10  1  2    1 15
Àrea Relacions Internacionals i Cooperació  1         1
Relacions Internacionals     2 2     4
Centre Cooperació Internacional      3     3
Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions  1   22 7 2  1  33
Institut de Ciències de l’Educació 1 3  1   5 1   11
Oficina de Qualitat  2  2  1 1    6
Oficina de Suport R+D+I          1 1
Administració Oficina R+D+I  4 2 4  2     12
Centre Transferència Tecnologia      2     2
Estructura Suport Tècnic R+D+I     4 16  3   23
Servei de Microscopia Electrònica     1      1
Servei de Reproducció d’Imatge     3      3
Servei d’Arqueologia      1     1
Oficina Tècnica d’Infraestructures  3   6 1     10
Prevenció Riscos Laborals      2     2
Servei de Biblioteca i Documentació 2 26  6 3 10  3   50
Servei de Personal  11  3       14
Servei d’Extensió Universitària 1 3  2       6
Servei de Gestió Acadèmica 1 10  4       15
Serveis de Publicacions     2   2   4
Serveis Culturals     1      1
Universitat d’Estiu      1 2    3
Servei Lingüístic  1   1  1 1   4
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Servei d’Esports     2 1     3
Campus Rectorat 1          1
Gestió Acadèmico-Docent 3 1         4
Gestió Econòmica 1 1  1       3
Direcció Centre  1     2    3
Departaments 2 4         6
Serveis Campus     8 5     13
Campus ETSEA  1         1
Gestió Acadèmico-Docent  4 1 2       7
Gestió Econòmica  3         3
Direcció Centre  2         2
Departaments  7   2 8     17
Serveis Campus     1 6  1   8
Finca Agrària     2      2
Campus Ciències de l’Educació           0
Gestió Acadèmico-Docent  4  1       5
Gestió Econòmica  1         1
Direcció Centre 1   1  1     3
Departaments  2         2
Serveis Campus     2 3     5
Campus Ciències de la Salut 1          1
Gestió Acadèmico-Docent 2 2         4
Gestió Econòmica 1 1         2
Direcció Centre  2         2
Departaments 1 4   1 2  2   10
Serveis Campus     5 4  1   10
Campus Cappont 1          1
Gestió Acadèmico-Docent  9  2       11
Gestió Econòmica  1  2       3
Direcció Centre  2   1      3
Departaments 3 3   2      8
Serveis Campus     5 5 1 1   12

TOTAL 28 155 4 38 76 88 14 15 3 4 425
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Taula resum de la distribució per unitats i per tipus de contracte del PAS de la UdL
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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 Soci-

als, Ciències de la Salut, Humanitats.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C 

Ciències Socials, D Humanisticolingüística.
•	 Prova d’accés per als més grans de 25 anys.

ETSEA

Llicenciatura en Biotecnologia

Estructura: primer i segon cicle
Durada 4 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 216
•	 Optatius: 54
•	 Lliure elecció: 30
•	 Crèdits totals: 300

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària.
•	 CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per als 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 als 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 als 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
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Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Humanitats.
•	 Opció COU: D Humanisticolingüística.
•	 CFGS: Interpretació del llenguatge de signes.
•	 Prova d’accés per als més grans de 25 anys.

Grau d’Història

Durada 4 anys
Crèdits

•	 Formació bàsica: 75
•	 Obligatoris: 105
•	 Optatius: 42
•	 Pràctiques externes: 9
•	 Treball final de grau: 9
•	 Crèdits totals: 240 

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials.
•	 Opció COU: C Ciències Socials, D Humanísticolingüís-

tica.
•	 Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per als més grans de 25 anys.

Grau d’ Història de l’Art

Durada 4 anys
Crèdits

•	 Formació bàsica: 75
•	 Obligatoris: 105
•	 Optatius: 42
•	 Pràctiques externes: 9
•	 Treball final de grau: 9
•	 Crèdits totals: 240

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials.
•	 Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüís-

tica.
•	 CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés.
•	 Ensenyaments artístics: Només els que hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per als més grans de 25 anys.

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Durada 4 anys
Crèdits

•	 Formació bàsica: 75
•	 Obligatoris: 105
•	 Optatius: 42
•	 Pràctiques externes: 9
•	 Treball final de grau: 9
•	 Crèdits totals: 240

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 als més grans de 25 anys.

Facultat de Medicina

Llicenciatura en Medicina

Estructura: primer i segon cicle
Durada 6 anys, dividits en 6 quadrimestres, 6 trimestres i 9 mesos 

de rotació
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 458
•	 Optatius: 12
•	 Lliure elecció: 52
•	 Crèdits totals: 522

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut.
•	 Opció COU: B Biosanitària.
•	 CFGS: Audiopròtesis.
•	 Prova d’accés per als més grans de 25 anys.
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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 
•	 Cal haver superat el primer cicle de qualsevol llicenci-

atura 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 
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 74
•	 Optatius: 40,5
•	 Lliure Elecció: 14
•	 Crèdits totals: 128,5

Accés
•	 Des de qualsevol títol de primer cicle (diplomatura o equi-

valents) o superant el primer cicle de qualsevol llicencia-
tura o equivalents amb complements de formació. No ha 
de cursar aquests complements de formació qui hagi su-
perat el primer cicle de les llicenciatures de Comunicació 
Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques.

Escola Universitària d’Infermeria

Ciències Sanitàries – Infermeria (2n cicle). Títol Propi

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys

Crèdits
•	 Troncals: 78
•	 Obligatoris: 33
•	 Optatius: 24
•	 Lliure elecció: 15
•	 Crèdits totals: 150

Accés
•	 Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estu-

diants que tenen algun del títols següents: Infermeria, 
Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Podologia, Logopè-
dia, Nutrició i Dietètica Humanes i Òptica i Optometria. 
També poden accedir-hi els estudiants que hagin supe-
rat, com a mínim, el primer cicle d’algunes d’aquestes 
llicenciatures: Medicina, Farmàcia, Veterinària, Odonto-
logia.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Enginyeria Agronòmica (2n cicle)

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 108 (variable segons la titulació 
de procedència)

•	 Optatius: 27 (variable segons la titulació de procedèn-
cia)

•	 Lliure elecció: 15
•	 Crèdits totals: 150
•	 Projecte final de carrera: sí (15 crèdits)

Accés
•	 Directe per a qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria 

Agronòmica o d’Enginyeria de Forests.
•	 Directe per a qui tingui la titulació d’ETA en Explota-

cions Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardi-
neria, ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en 
Explotacions Forestals o ETF en Indústries Forestals.

•	 Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Cons-
truccions Rurals ha d’haver superat els complements 
de formació següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia 
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Vegetal i Botànica i 12 crèdits en Fonaments Químics 
de l’Enginyeria.

Enginyeria de Forests (2n cicle)

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 135 (segons titulació de proce-
dència)

•	 Optatius: (segons titulació de procedència)
•	 Lliure elecció: 15
•	 Crèdits totals: 150
•	 Projecte final de carrera: sí (15 crèdits)

Accés
•	 Directe per a qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria 

Agronòmica o d’Enginyeria de Forests.
•	 Directe per a qui tingui la titulació d’ETA en Explota-

cions Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardi-
neria, ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en 
Explotacions Forestals o ETF en Indústries Forestals.

•	 Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Construc-
cions Rurals han d’haver superat els complements de 
formació següent: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Ve-
getal i Botànica i 12 crèdits en Fonaments Químics de 
l’Enginyeria.

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n ci-
cle)

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 106,5 (segons la titulació de pro-
cedència)

•	 Optatius: 28,5 (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’Engi-

nyeria Agronòmica, Enginyeria de Forests o Enginyeria 
Química, o haver superat els estudis d’ETA en Indústri-
es Agràries i Alimentàries, ETA en Hortofructicultura i 
Jardineria, ETA en Explotacions Agropecuàries, ETA en 
Indústries Forestals o ET en Química Industrial. D’acord 
amb l’OM de 17/12/99 (BOE 24/12/99), també tenen ac-
cés els estudiants que estiguin en possessió del títol de 
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica, així com els 
diplomats en Ciències del Mar.

Grau en Ciència i Salut Animal

Durada 4 anys
Crèdits

•	 Formació bàsica: 60
•	 Obligatoris: 120
•	 Optatius: 30
•	 Pràctiques externes: 15
•	 Treball final de grau: 15
•	 Crèdits Totals: 240

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut.
•	 Opció COU: B Biosanitària.
•	 CFGS i FP-2: Gestió i organització d’empreses agrope-

cuàries (convalidació parcial).
•	 Prova d’accés per als més grans de 25 anys.

Facultat de Ciències de l’Educació

Llicenciatura en Psicopedagogia

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys
Crèdits

•	 Troncals: 74,5
•	 Optatius: 36
•	 Lliure elecció: 13,5
•	 Crèdits totals: 124

Accés
•	 Poden accedir a aquests estudis de segon cicle, amb 

complements de formació, els estudiants que han supe-
rat el primer cicle d’alguna de les titulacions següents: 
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llicenciatura en Psicologia o llicenciatura en Pedagogia. 
També hi poden accedir, amb complements de forma-
ció, els estudiants que tenen algun dels títols següents: 
mestre, en les diverses especialitats, o diplomat en Edu-
cació 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
•	 Poden accedir a aquest estudis de segon cicle els estudi-

ants que hagin superat el primer cicle de la llicenciatura 
en Economia (i que tinguin aprovats 9 crèdits de l’as-
signatura d’Economia de l’Empresa) o el primer cicle de 
la Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses. 
També hi poden accedir els estudiants que tinguin el 
títol de diplomat en Ciències Empresarials (i que tinguin 
aprovats 4 crèdits de l’assignatura de Microeconomia i 
4 crèdits de l’assignatura de Macroeconomia).

Llicenciatura en Ciències del Treball (2n cicle)

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 60
•	 Optatius: 46,5
•	 Lliure elecció: 13,5
•	 Crèdits totals: 120

Accés
•	 Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els es-

tudiants que hagin superat el primer cicle d’algunes 
d’aquestes llicenciatures: Dret, Economia, Adminis-

tració i Direcció d’Empreses, Psicologia, Sociologia, 
Ciències Polítiques i de l’Administració o Humanitats. 
També hi poden accedir els estudiants que estiguin 
en possessió d’algun dels títols següents: Relacions 
Laborals, Treball Social, Gestió i Administració Públi-
ca, Ciències Empresarials, Educació Social o Turisme. 
Cada estudiant, en funció dels estudis de procedència, 
ha de cursar una sèrie de complements de formació es-
pecífics. Aquests complements es poden cursar simultà-
niament al llarg dels dos cursos acadèmics.

Escola Politècnica Superior

Enginyeria en Informàtica (2n cicle)

Estructura: segon cicle
Durada 2 anys
Crèdits

•	 Troncals: 72
•	 Optatius: 36
•	 Lliure elecció: 12
•	 Treball de fi de carrera: 18 (inclòs amb els cr. troncals)
•	 Crèdits totals: 120

Accés
•	 Diplomats en Informàtica o enginyers tècnics en Infor-

màtica de Sistemes o de Gestió. També els qui hagin 
superat el primer cicle de l’enginyeria en Informàtica.

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
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•	 Lliure elecció: 22,5
•	 Crèdits totals: 225
•	 Projecte final de carrera: sí

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 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.

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicul-
tura 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 Sa-

lut.
•	 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.

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 Sa-

lut.

•	 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.

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agrà-
ries 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 Sa-

lut.
•	 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.

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions 
Forestals

Estructura: primer cicle
Durada 3 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 180
•	 Optatius: 22,5
•	 Lliure elecció: 22,5
•	 Crèdits totals: 225
•	 Projecte final de carrera: sí

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària.
•	 CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per a més grans de 25 anys.
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Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries Fo-
restals

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 Sa-

lut.
•	 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.

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 més grans de 25 anys.

Escola Universitària Politècnica

Arquitectura Tècnica

Estructura: primer cicle
Durada 3 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 180
•	 Optatius: 21
•	 Lliure elecció: 24
•	 Treball de fi de carrera: 15 (inclòs amb els cr. Troncals)
•	 Crèdits totals: 240

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària.
•	 CFGS i FP-2: Només els qui hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per a més grans de 25 anys.

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 (inclòs amb els cr. obligatoris)
•	 Crèdits totals: 215

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 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.

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Estructura: primer cicle
Durada 3 anys
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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 (inclòs amb els cr. obligatoris)
•	 Crèdits totals: 215

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 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.

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 (inclòs amb els cr. troncals)
•	 Crèdits totals: 225

Accés 
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut.
•	 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: 139,5
•	 Optatius: 31,5
•	 Lliure elecció: 19
•	 Crèdits totals: 190

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.
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•	 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.

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

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.
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•	 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.

Facultat de Medicina

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica

Estructura: primer cicle
Durada 3 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 151,5
•	 Optatius: 18
•	 Lliure elecció: 18
•	 Crèdits totals: 187,5

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 més grans de 25 anys.

ITINERARI CURRICULAR CONJUNT

Facultat de Dret i Economia

Itinerari Curricular Conjunt Llicenciatura en Dret i Diplomatura en 
Ciències Empresarials

Durada 5 anys
Crèdits

•	 Troncals: 227
•	 Obligatoris: 100,5
•	 Crèdits totals: 327,5

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències Socials, 

Ciències de la Salut.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària,  

C. Ciències Socials.
•	 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.
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Diplomatura en Relacions Laborals

Estructura: primer cicle
Durada 3 anys, dividits en 6 quadrimestres
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 174
•	 Optatius: 12
•	 Lliure elecció: 21
•	 Crèdits totals: 207

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària,  

C Ciències Socials, D Humanisticolingüística.
•	 CFGS i FP-2: només els que hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per a més grans de 25 anys.

Diplomatura en Turisme

Estructura: primer cicle
Durada 3 anys
Crèdits

•	 Troncals i obligatoris: 144
•	 Optatius: 36
•	 Lliure elecció: 20
•	 Crèdits totals: 200

Accés
•	 Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut.
•	 Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària,  

C Ciències Socials, D Humanisticolingüística.
•	 CFGS i FP-2: Només els que hi tenen accés.
•	 Prova d’accés per a més grans de 25 anys.

Programes de doctorat Departament Dones Homes Total
0001 Enginyeria Enginyeria Agroforestal; Informàtica i Enginyeria 

Industrial; Matemàtica
4 13 17

0002 Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris Prod.Veg. i Ciènc.Forestal; Hortofruct.,Botànica i Jardin.; 
Química; Prod.Animal, i Tecn. d’Aliments

9 14 23

0005 Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques Medicina; Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina 
Experimental

20 13 33

0101 Medi Ambient i Ciències del Sòl Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 1 1

0103 Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització Filologia Catalana i Comunicació 3 0 3

0177 Gestió Avançada d’Empreses en una Economia 
Globalitzada

Dret Públic; AEGERN 1 2 3

0202 Medicina i Cirurgia d’Urgència Cirurgia 8 5 13

0303 Electroquímica. Ciència i Tecnologia Química 2 0 2

0304 Història, Història de l’Art i Patrimoni Cultural. Models 
i Itineraris

Història; Història de l’Art i Història Social 1 0 1

0307 Nova Legislació i Jurisprudència del Dret Civil Català Dret Privat 5 7 12

0308 Organització i Administració d’Empreses AEGERN 0 1 1

0377 La Gestió Avançada d’Empreses en una Economia 
Globalitzada

Dret Públic; AEGERN 0 2 2
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0401 La Construcció Europea: Societat, Cultura, Dret i 
Educació

Anglès i Lingüística, Didàctiques Específiques, Dret Públic, 
Economia Aplicada, Filologia Catalana i Comunicació, 
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, Història, 
Història de l’Art i Història Social, Geografia i Sociologia i 
Pedagogia i Psicologia.

17 23 40

0402 Recerca Clínica en Medicina Medicina 30 8 38

0403 Personalitat, Desenvolupament i Comportament 
Anormal

Pedagogia i Psicologia 2 1 3

0405 Dones, Gènere i Estudis Culturals Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 1 1 2

0501 Sòls, Aigua i Medi Ambient Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 4 4

0502 Estudis Filològics Interdisciplinaris Filologia Catalana i Comunicació 1 1 2

0503 Change and Diversity in English Studies Anglès i Lingüística 3 0 3

0504 Sistema de Justícia Penal Dret Públic 2 2 4

0506 Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg 
del Cicle Vital

Pedagogia i Psicologia 3 1 4

0507 Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament 
Professional

Didàctiques Específiques 3 5 8

0801 Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària Producció Animal; Enginyeria Agroforestal; 
Hortofruticultura, Botànica i Jardineria; Medi Ambient 
i Ciències del Sòl; Producció Vegetal i Ciència Forestal; 
Química; Tecnologia dels Aliments.

10 6 16

0803 Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida Geografia i Sociologia 2 1 3

0804 Doctorat en Gestió Multifuncional de Superfícies 
Forestals

Producció Animal; Enginyeria Agroforestal; 
Hortofruticultura, Botànica i Jardineria; Medi Ambient i 
Ciències del Sòl; Producció Vegetal i Ciència Forestal; 

3 3 6

0805 Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació Informàtica i Enginyeria Industrial 0 6 6

0806 Doctorat en Salut Infermeria 6 1 7

0807 Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura Història 1 0 1

9835 Producció Vegetal Producció Vegetal i Ciència Forestal 1 0 1

9836 Tecnologia d’Aliments Tecnologia dels aliments 0 1 1

9839 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts, Mètodes i Anàlisis 
Historiogràfics

Història 1 1 2

9840 Teoria del Text i el seu Context Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 3 2 5

9844 Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat Pedagogia i Psicologia 1 0 1

9847 Millennium Studies in English Language, Literatures 
and Linguistics

Anglès i Lingüística 0 1 1

9852 La Projecció de l’Ordenament Jurídic en la Persona i el 
Patrimoni i la seva Tutela Jurisdiccional

Dret Privat 0 1 1

TOTAL 143 127 270
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OFERTA DE FORMACIÓ CONTINUADA 2008/2009

Cursos de Màster Departament Coordinador/a Crèdits

Màster en hipologia: el cavall com a mitjà de 
revitalització de les persones majors

Fundació UdL Joan Antoni Prat-Subirana 60

Màster MBA Fundació UdL Manuel Ruiz González 45
Ciencias Médicas Aplicadas al Deporte: 
“Prescripción de Ejercicio Físico”

INEF Dr. Roman Solà 15

Fiscalitat Empresarial Dret Públic Dra. Ma. Luisa Ochoa 45
Medicina i Cirurgia
d’Urgències

Cirurgia Dr. Ramon Nogué 40

Formació en immigració, llengua i treball social Fundació Universitat de Lleida Dra. Dolors Mayoral 40
Hipologia Extern (INEFC) Dra. Isabel del Arco Bravo 60 
Treball de fi de mestratge amb Gestió de Focs 
Forestals 

Producció Vegetal i Ciència Forestal Dr. Domingo Molina 6

Cursos de Postgrau Departament Coordinador/a Crèdits
Postgrau en Direcció de Màrqueting AEGERN Manuel Ruiz González 10
Postgrau en Direcció Estratègica AEGERN Manuel Ruiz González 10
Postgrau en Direcció de Personal AEGERN Manuel Ruiz González 10
Postgrau en Direcció Financera AEGERN Manuel Ruiz González 10
Cooperació al Desenvolupament Centre de Cooperació Internacional Dra. Núria Camps 10
Estudis sobre educació, llengua i treball social amb 
adults immigrants

Geografia i Sociologia Dra. Dolors Mayoral 20

Formació en estudis sobre la immigració Geografia i Sociologia Dra. Dolors Mayoral 20
Cuidatges infermeria al pacient neurològic Infermeria Dra. Pilar Jürschik Giménez 15
Atenció integral al pacient amb ferides cròniques Infermeria Joana Barberà Cortada 15
Atenció al malalt al final de la seva vida Infermeria José María Martínez Barriuso 15
Diplomat en Sanitat Cirurgia Dr. Pere Godoy Garcia 25
Postgrau en educació emocional (6a edició) Pedagogia i Psicologia Dra. G. Filella

Dra. A. Soldevila
Dra. M. J. Agulló

12

Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió 
Municipal i Territorial (8a edició)

Geografia i Sociologia Dra. Carme Bellet i Sra. Montse 
Guerrero

16

XV Curs de Postgrau Nutrició i Dietètica Clíniques Medicina Dr. Ángel Rodríguez Pozo 16
Tècnic en integració laboral Geografia i Sociologia Dr. Ramon Julià Traveria 25
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Cursos d’Especialització Departament Coordinador/a Crèdits

Novel Technologies in solar heating and cooling for 
buildings: PCM and PV/T

MACS Dr. Joan Ignasi Rosell 3

Farsite_2: Simulación georeferenciada de fuegos forestales PVCF Dr. Domingo Molina Terrén 3.5
Incendios forestales en la interfaz monte casas PVCF Dr. Domingo Molina Terrén 3
Quemas prescritas PVCF Dr. Domingo Molina Terrén 3.5
Piro-ecología y simulación de fuegos forestales PVCF Dr. Domingo Molina Terrén 5
Planificación y Estrategias Fiscales Dept. de Dret Públic Dra. Ma. Luisa Ochoa 11
Procedimiento Tributario y Nuevas Tecnologías Dept. de Dret Públic Dra. Ma. Luisa Ochoa 11
Fiscalidad de las Personas Físicas Dept. de Dret Públic Dra. Ma. Luisa Ochoa 11
Fiscalidad de los Empresarios Dept. de Dret Públic Dra. Ma. Luisa Ochoa 11
Atenció prehospitalària urgent a la muntanya Infermeria Dra.Pilar Jürschik 6
Cures bàsiques al pacient amb dependència. Pacient 
geriàtric.

Infermeria Joana Barberà Cortada 5

XIII Curs sobre tècniques de reconeixement de plàntules i 
diàspores de males herbes.

Hortofructicultura, Botànica 
i Jardineria

Dr. Jordi Recasens Guinjuan 2,5

V Curs sobre identificació de males herbes en cultius d’estiu Hortofructicultura, Botànica 
i Jardineria

Dr. Jordi Recasens Guinjuan 1,5

Análisis del comportamiento del fuego forestal en extinción: 
Técnico Analista

Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Curso básico defensa contra incendios forestales – Mimam Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Farsite_1: Simulación georeferenciada de fuegos forestales Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Técnico de brigada helitransportada Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Ecografía para medicina de urgencias Cirurgia Dr. Ramon Nogué 3,5
Dret i Noves Tecnologies Dret Privat Dra. Paloma de Barrón 4
Educació afectiva i sexual Infermeria Sr. Salvador Sáez 5
Valoración económica de la gestión del riesgo de los 
incendios forestales

Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Hipologia Pedagogia i Psicologia Dra. Isabel del Arco 9
V Curs Programació de Regs Medi Ambient i Ciències del 

Sòl
Dr. Josep M. Villar Mir 2

VIIè Curs sobre Simulació de sistemes agrícoles amb 
Cropsyst

Medi Ambient i Ciències del 
Sòl

Dr. Josep M. Villar Mir 3

Uso tecnificado del fuego (quemas prescritas) Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 8
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Meteorología y fuego forestal Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Incendios forestales a California: La Interfaz Casas y Bosque. 
Viaje de Estudios

Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 8

Incendios Forestales en la interfaz Monte Casas Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Prevención de Riesgos laborales en Trabajos de defensa 
contra Incendios Forestales

Producció Vegetal i Ciència 
Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 5

Escola Business Angels Facultat de Dret i Economia Dr. José L. Gallizo Larraz 4
Dolor musculoesquelético. Infiltraciones guiadas por 
ecografía

Cirurgia Dr. Antonio Montero 1

Postcollita i procés industrial en fruites i hortalisses Tecnologia d’Aliments Dra. Immaculada Viñas 10

Cursos d’Extensió Universitària Departament Coordinador/a Crèdits
Incendios forestales en la interfaz monte casas PVCF Dr. Domingo Molina Terrén 3
Cooperació al Desenvolupament Centre de Cooperació 

Internacional
Dra. Núria Camps 10

Atenció prehospitalària urgent a la muntanya Infermeria Dra. Pilar Jürschik Giménez 6
Cures bàsiques al pacient amb dependència. Pacient geriàtric Infermeria Joana Barberà Cortada 5
Formació per a cuidadores i cuidadors familiars Infermeria Pilar Allende Monclús 3
Gestión de la empresa familiar AEGERN Dr. Manuel Ruiz 1,2
Liderazgo organizacional AEGERN Dr. Manuel Ruiz 2
V Curs Programació de Regs Medi Ambient i Ciències 

del Sòl
Dr. Josep M. Villar Mir 2

Incendios Forestales en la interfaz Monte Casas Producció Vegetal i 
Ciència Forestal

Dr. Domingo Molina Terrén 3,5

Qualitat i seguretat en els aliments Tecnologia d’Aliments Dr. Vicent Sanchis 10
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LA INVESTIGACIÓ A LA UDL DURANT EL 
CURS 2008-09

Aquest any, la recerca que es realitza a la UdL ha tingut diversos 
reconeixements externs que cal destacar. En primer lloc, la UdL 
ha estat reconeguda per rànquings externs com la segona millor 
Universitat en relació al doctorat (Informe 2008 de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo) i la novena millor en recerca (rànquing 
elaborat per SCIMAGO sobre la base de dades Scorpus). L’any 2009, 
la Generalitat ha obert la primera convocatòria ICREA Acadèmia, 
que reconeix l’excel·lència de professorat de les Universitats Cata-
lanes; dos professors de la nostra Universitat, un en l’àmbit de la 
Història de l’Art (el prof. Joaquim Company) i l’altre en l’àmbit de 
la Tecnologia dels Aliments (la prof. Olga Martín).

Respecte als projectes competitius atorgats, destaca el presentat a 
la convocatòria de “European Research Advanced Grants”, projecte 
liderat per l’ICREA Dr. Christou, en el qual intervenen investigadors 
i institucions de prestigi de diversos països, comunitaris i extraco-
munitaris, i que ha dotat amb 2,5 millions de euros. També destaca 
el projecte finançat pel Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
conjuntament amb el Fondo Regional de Tecnología Agropecua-
ria (Fontagro), projecte també internacional liderat per l’ICREA Dr. 
Slafer i dotat amb 500.000 U.S. $.

Aquestes fites han estat conseqüència de la investigació que la 
UdL continua portant a terme dins diferents tipus de grups d’in-
vestigació i a través de fons obtinguts principalment de convoca-
tòries competitives, entre les quals, pel volum d’ingressos i nom-
bre de projectes que representen, es troben les del Pla Nacional 
d’I+D+I del Ministeri de Ciència i Innovació.

En l’últim curs acadèmic, les sol·licituds liderades per la Universitat 
de Lleida han estat 39, de les quals s’han aprovat 24 projectes, la 
qual cosa representa una taxa d’èxit del 61,5%, que es manté res-
pecte la del curs anterior (62%), i que es equivalent a la prevista 
pel MICINN com a mitjana de projectes estatals aprovats, 62%. 
Aquest any, el grup més nombrós de projectes concedits correspon 
a l’àmbit d’humanitats, amb 9 projectes, seguits de 6 en l’àmbit de 
Ciències de la Salut, 5 en l’àmbit agroalimentari i 4 en els àmbits 
de les tecnologies corresponents a la EPS. Mitjançant convocatò-
ries competitives d’altres Ministeris (Sanitat i Consum; Indústria, 

Turisme i Comerç) i de la Generalitat de Catalunya (Departament 
d’Innovació, Universitats i Empreses), i també liderats per la UdL, 
aquest curs acadèmic 2008-09, han resultat valorats favorable-
ment 11 nous projectes d’investigació, als quals cal afegir 2 més 
subvencionats amb fons europeus, 2 Accions Cost i un finançat 
pel BID-Fontagro. A més a més, aquest any la Universitat de Lleida 
ha iniciat una línia de subvenció amb fons propis a 6 projectes 
d’agricultura ecològica. Una bona part dels projectes inclouen la 
participació addicional de personal investigador d’altres centres o 
universitats de diversos països. De la mateixa manera, aquest curs 
2008-09, la Universitat de Lleida col·labora activament en 7 nous 
projectes competitius d’altres Universitats o centres d’investigació.

En els projectes aprovats en la darrera convocatòria del Plan Na-
cional, participen més homes (65%) que dones (35%), i també són 
molts més els homes que els dirigeixen (75%) que les dones (25%), 
la direcció de projectes del Plan Nacional en la convocatòria an-
terior, 2007, era substancialment inferior, només el 12%. La parti-
cipació dels homes en tots els projectes actius l’any en curs és del 
60%, i de dones el 40%; aquesta proporció és gairebé la mateixa 
quan s’observa el nombre d’articles ISI en què participen homes 
(62%) i dones (38%), això es manté respecte als resultats de la re-
cerca, sigui com articles ISI, com Llibres i capítols d’investigació, o 
bé comunicacions i ponències a Congressos: en el 58-61% d’aquest 
outputs participen homes i en el 38-42% participen dones.

El nombre de tesis doctorals llegides durant el curs 2008-09, 
comptabilitzades des de l’ 1 de Juny de 2008 fins al 31de maig 
de 2009 han estat 53, nombre que representa una estabilització 
respecte a l’any anterior. Del conjunt de tesis doctorals que es lle-
geixen en un període determinat, s’atorguen premis extraordinaris 
de doctorat a aquells qui un tribunal específic per a cada àmbit 
considera oportú. Aquest curs acadèmic s’ha atorgat un premi 
extraordinari de doctorat en cadascun dels següents àmbits: Ci-
ències Experimentals, Medicina i Cirurgia, Enginyeria Agronòmica, 
Tecnologia d’Aliments, Filologia Anglesa, i Economia.

Grups de recerca

Fins a la data actual, els 83 grups d’investigació de la UdL seguei-
xen estant classificats com en el curs anterior i atenent a diferents 
categories, si bé la Generalitat va obrir una nova convocatòria de 
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Grups de Recerca Consolidats, Emergents i Singulars (SGR 2009), 
vàlida per un període de 5 anys comptats des de l’inici del 2009, 
que s’ha de resoldre el mes de juny i que pot afectar a la conside-
ració a la UdL del conjunt dels grups de recerca. Els grups conso-
lidats de tipus A, reconeguts per la Generalitat de Catalunya, són 
grups grans amb una llarga trajectòria i ben establerts; de la ma-
teixa manera, els grups B, reconeguts com a consolidats per la UdL, 
tenen unes característiques relativament semblants. D’altra banda, 
els grups catalogats com C, preconsolidats, i com D, emergents de 
la UdL, solen ser grups amb menor nombre d’investigadors o de 
formació més recent. Els grups E són els grups estables de la UdL. 

Grups de recerca: classificació en funció del tipus

Com pot observar-se en la figura, els grups es reparteixen en els 
àmbits temàtics de les ciències, les ciències socials, les ciències de 
la vida, les ciències mèdiques i de la salut, les humanitats i l’engi-
nyeria i arquitectura.

Grups de recerca: classificació en funció de l’àmbit

La majoria del personal funcionari i contractat a temps complet: 
catedràtics d’universitat, titulars d’universitat i d’escola universi-
tària, catedràtics d’escola universitària, catedràtics i agregats con-

tractats, investigadors postdoctorals, Ramon i Cajal i ICREA, lec-
tors o col·laboradors formen part de grups d’investigació tipificats. 
D’altra banda, si bé un gran nombre d’associats a temps parcial no 
formen part dels grups d’investigació per realitzar la major part de 
la seva activitat professional en entitats externes, una mica més 
d’un 20% d’aquests professors associats també participen de les 
activitats dels grups. El repartiment del PDI en les diferents cate-
gories dels grups i la seva adscripció als grups pot veure’s en la 
figura i en l’histograma següents:

Grups de recerca: adscripció del PDI i becaris predoctorals 
en funció del tipus de grup

Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca

CU: professor catedràtic d’universitat; PCD: professor contractat doctor; CEU: 
professor catedràtic d’escola universitària; TU: professor titular d’universitat; 
TEU: professor d’escola universitària; LECT: professor contractat lector; INV: 
investigador contractat (ICREA, Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i altres); ASS: 
professor associat; COL: professor contractat col·laborador; VIS: professor 
visitant; EME: professor emèrit; BEC: becari predoctoral (DURSI, MEC, UdL i altres).

Consolidats
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A la disgregació per sexes dels grups de recerca que es mostra a 
les dos figures següents, pot veure’s que la proporció d’homes que 
són IP dels grups, 58 en total, està molt per sobre de la de dones, 
25 en total, encara que la participació de dones als grups es només 
lleugerament inferior a la d’homes. Aquest fet és especialment 
marcat als grups consolidats de la Generalitat.

Grups de recerca: investigadors principals per sexe

Grups de recerca: investigadors de la UdL per sexe
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Suport a la investigació i a la transferència 
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Atenent a les necessitats que precisa el PDI de la UdL, diferent 
en funció de la tipologia del grup a que pertany, la UdL realitza 
diferents convocatòries internes per a potenciar i incrementar la 
seva activitat investigadora. Els grups consolidats de tipus A i B 
disposen d’una ajuda genèrica que poden destinar a les activitats 
del grup que estimin més adequada, a més d’ajudes específiques 
tals com contribucions a organització de Congressos o Simposis, i 
de rebre puntuacions de preferència per a l’adjudicació de becaris 
predoctorales; addicionalment, els membres dels grups A i B que 
es troben en formació o han realitzat el seu doctorat recentment 
poden acollir-se també a ajudes reservades als grups C i D. Aquests 
grups C i D no disposen d’ajudes genèriques, però sí d’ajudes espe-
cífiques a la seva tipologia, tals com contribucions a les despeses 
de participació en Congressos, finançament d’estades temporals a 
l’exterior que potencien la seva relació amb altres investigadors, o 
ajuts pont per a la seva investigació en el cas que quedin tempo-
ralment sense disposició de recursos externs per a això.

Aquest curs acadèmic, es mantenen totes les ajudes de l’any an-
terior i, amb l’objectiu de impulsar a la UdL la realització de publi-
cacions de recerca de qualitat, s’ha obert a tots els investigadors 
de la UdL que publiquin articles a revistes referenciades, indepen-
dentment del grup a que pertanyin, una convocatòria addicional 
per a despeses derivades de la revisió lingüística dels articles. Una 
altra acció nova que se suma a les anteriors ha estat la convoca-
tòria d’Ajuts per a projectes competitius de la UdL: personal pre-
doctoral; amb la qual s’ajuda als alumnes amb millors expedients 
a disposar d’ajudes de 4 anys per realitzar la seva tesi doctoral, a la 
vegada que es dota als projectes competitius recentment aprovats 
amb un becari predoctoral del qual disposaran durant tot el temps 
de vida del projecte. La major part dels projectes d’investigació 
en producció i agricultura ecològica també disposen d’un becari 
predoctoral que es formarà i realitzarà la seva tesi doctoral en 
aquest àmbit. De moment, dos d’aquests becaris ja han iniciat els 
seus estudis.

La UdL fomenta les relacions del Personal Docent i Investigador 
amb grups externs de tots els països; per a això, existeixen convo-
catòries obertes a tots els tipus de grups per a acollir a professors 
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visitants. L’any 2008, es va acollir a 6 professors visitants. Igual-
ment, al llarg de l’any 2008 i fins a la data, la UdL ha finançat les 
estades de diversos mesos a l’exterior a 14 membres del PDI. Es pot 
observar en les figures que segueixen com els percentatges de re-
partiment en els àmbits que han abastat aquestes temàtiques són 
bastant paral·lels als percentatges de distribució dels grups per 
àmbits temàtics mostrada anteriorment, mentre que la destinació 
de les estades es reparteix majoritàriament per la Unió Europea i, 
per igual, entre Amèrica del Nord i del Sud.

Estades a fora d’Espanya per àmbits (superiors a un mes)

Humanitats 14%

Ciències Socials 14%

Ciències   14%

Ciències de la vida 14%

Ciències de la salut 7%

Enginyeria i arquitectura 36%

Estades a fora d'Espanya per àmbits
(superiors a un mes)

Destinació de les estades (superiors a un mes)

Amèrica del Nord 14%

América del Sud 14%

Unió Europea 71%

Destinació de les estades
(superiors a un mes)

L’impuls de la participació del PDI en Congressos és una altra de 
les accions de la UdL. Una part de la promoció de les activitats 
en Congressos es materialitza mitjançant el cofinançament que 
atorga als grups Consolidats de la Generalitat i de la UdL perquè 
organitzin Congressos; en l’any 2008 el nombre d’accions rela-
cionades amb aquesta organització (presidència de congressos, 
membres de comitè organitzador, membres de comitès científics o 
presidència de sessions temàtiques) ha estat de 90 activitats dife-
rents i dos terços d’aquestes han tingut lloc en congressos inter-
nacionals. L’altra part d’aquesta promoció consisteix en finançar 
els costos de participació en els congressos sempre que els sol-
licitants siguin personal en formació o membres dels grups menys 

consolidats. En aquest sentit, l’any 2008, els membres de la UdL 
han participat en 527 congressos, i d’aquestes participacions 71 
han estat conferències convidades, al voltant del 60% d’elles a 
congressos internacionals.

La UdL aposta per la formació d’investigadors. Per assegurar 
aquesta formació, a més de mantenir-se els programes de docto-
rat anteriors, s’ha començat la impartició del període de formació 
dels nous doctorats mitjançant màsters d’investigació, i en alguns 
casos aquests nous doctorats, igual que els anteriors d’on proce-
deixen, han rebut la menció de qualitat de l’ANECA.

OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I

L’oficina de suport és responsable de la transferència tecnològica 
dels resultats d’investigació de la Universitat. Per a dur a terme 
aquesta transferència, gestiona els projectes d’investigació con-
cedits mitjançant diverses fonts, incloent els europeus. També 
gestiona els convenis signats per la UdL amb diverses entitats, ins-
titucions o empreses i els Serveis Cientifico-Tècnics (SCT). Interna-
ment, l’Oficina proporciona suport als Departaments i als Grups 
d’Investigació de la UdL pel que fa a la creació i desenvolupament 
d’instruments de transferència (Empreses de base tecnològica, 
spin-offs, xarxes, etc.) i quant a la valoració externa dels resultats 
de la investigació (registres i patents, i la seva explotació).

L’oficina de R+D+I també dóna suport a la gestió de la investigació 
de l’Institut de Recerca Biomèdica i a la Fundació de la Universitat 
de Lleida.

L’Oficina de Suport a la R+D+i (ORDI) és la unitat responsable de:

•	 Difondre i comunicar convocatòries, tant públiques com pri-
vades, d’ajuts, subvencions, beques i premis.

•	 Gestionar projectes de recerca, convenis i serveis.

•	 Donar suport a la valorització dels resultats de la recerca (re-
gistre de patents i la seva explotació).
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•	 Transferir el coneixement a la Societat (empreses de base tec-
nològica, spin-offs, incorporació a xarxes tecnològiques, ...), 
una de les missions principals de la UdL juntament amb la 
docència i la recerca.

L’Oficina de Suport a la R+D+i també dóna suport a la gestió de la 
recerca de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB), a la Fundació de 
la Universitat de Lleida i al centre adscrit Institut Nacional d’Edu-
cació Física de Catalunya (INEFC).

Equip humà

Direcció Sra. Maribel Palau maribelpalau@oficinardi.udl.cat
Secretaria Sra. Núria Font nuria.font@700.udl.cat
Gestió Econòmica i Administrativa Sra. Magda Nicolás

Sra. Teresa Calderó
Sra. Pilar Artero
Sra. Mª José Bret
Sra. Sandra Garcia
Sra. Mireia Ariza
Sra. Imma Abascal
Sra. Montse Serradell
Sr. Albert Lanaspa
Sra. Sabina Quer

magda@oficinardi.udl.cat
maite@oficinardi.udl.cat
pilar@700.udl.cat
mjbret@oficinardi.udl.cat
sandra@oficinardi.udl.cat
mariza@oficinardi.udl.cat
imma@oficinardi.udl.cat
mserradell@oficinardi.udl.cat
alanaspa@oficinardi.udl.cat
info@oficinardi.udl.cat

Serveis Cientificotècnics Dr. José Salvador salvador@quimica.udl.cat
Promoció i Projectes Sra. Jorgina Roure

Sra. Carme Gallart
Sra. Anna Aguilà
Sra. Carme Agustí
Sra. Carme Carrera
Sra. Roser Mias
Sra. Cristina Badia
Sr. Miquel Beaumont

jorgina.roure@rectorat.udl.cat
cgallart@oficinardi.udl.cat
ana.aguila@oficinardi.udl.cat
carme@oficinardi.udl.cat
ccarrera@oficinardi.udl.cat
rmias@oficinardi.udl.cat
cristinabadia@700.udl.cat
mbeaumont@oficinardi.udl.cat

Organització i Sistemes d’Informació Sra. Belén de Pablo belen@oficinardi.udl.cat

1. Projectes, convenis i formació continuada

Responsables: 

Sra. Magda Nicolás (Gestió Econòmica)
Sra. Belén de Pablo (Gestió de la Informació)
Sra. Carme Gallart (Gestió de Contractes i Projectes EU)

Durant l’any 2008, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha gestionat 
prop de 8,5 M€ generats per les activitats de recerca i transfe-
rència de coneixement de la UdL. Tal com es mostra al quadre se-
güent, la principal font d’ingressos per a la UdL han estat els pro-
jectes obtinguts en convocatòries competitives (MEC, GENCAT), 
seguida dels convenis i serveis i finalment la formació contínua 
organitzada pels diferents Departaments o Centres.
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Ingressos per departaments. Exercici 2008

Unitat RDI  
Contractual

RDI  
Competitiva

Formació 
continuada

Altres Total

Administració d’empreses i GERN 181.831,76 18.618,87 0,00 0,00 200.450,63
Anglès i lingüística 0,00 69.630,80 0,00 0,00 69.630,80
Ciències mèdiques bàsiques 298.735,79 1.453.594,11 0,00 0,00 1.752.329,90
Cirurgia 0,00 0,00 28.792,67 0,00 28.792,67
Dret privat 19.416,00 0,00 0,00 19.416,00
Dret públic 60.248,34 40.462,40 13.520,00 0,00 114.230,74
Economia aplicada 79.094,57 0,00 0,00 79.094,57
Enginyeria agroforestal 168.925,38 83.436,90 152,00 2.500,00 255.014,28
Filologia catalana i comunicació 12.989,53 35.645,80 0,00 0,00 48.635,33
Filologia clàssica, francesa i hispànica 4.741,99 8.349,00 0,00 2.500,00 15.590,99
Geografia i sociologia 113.101,86 284.983,15 0,00 0,00 398.085,01
Informàtica i enginyeria industrial 82.885,93 297.765,50 0,00 0,00 380.651,43
Història 40.093,41 227.784,29 0,00 0,00 267.877,70
Història de l’art i historia social 22.137,24 68.728,15 0,00 0,00 90.865,39
Hortofructicultura, botànica i jardineria 105.312,31 134.883,60 10.634,50 0,00 250.830,41
Matemàtica 26.361,61 114.000,50 0,00 0,00 140.362,11
Medicina 0,00 0,00 20.793,43 0,00 20.793,43
Medicina Experimental 29.250,00 193.375,78 222.625,78
Medi ambient i ciències del sol 217.984,04 61.650,25 26.368,00 16.400,00 322.402,29
Pedagogia i psicologia 6.092,64 26.046,52 65.436,00 0,00 97.575,16
Producció animal 164.292,54 103.709,40 0,00 0,00 268.001,94
Producció vegetal i ciència forestal 332.725,66 1.312.205,53 38.457,00 0,00 1.683.388,19
Química 59,60 68.248,76 0,00 0,00 68.308,36
Tecnologia d’aliments 203.383,88 372.629,45 0,00 0,00 576.013,33
Xarxes IT 257.693,46 389.069,60 0,00 0,00 646.763,06
Serveis Cientificotècnics 206.144,01 206.144,01
Altres (Biblioteca, ORDI, SUIC-ME, V 
Activitats culturals, INEFC)

14.788,98 199.037,00 2.000,00 32.358,32 248.184,30

Total 2.648.290,53 5.563.855,36 206.153,60 53.758,32 8.472.057,81
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Resum ingressos de l’oficina de suport a la R+D+i

2005 2006 2007 2008
Ingressos projectes recerca subvencionats europeus i internacionals 763.889,10 2.103.957,27 297.201,27 249.888,45
Ingressos projectes recerca subvencionats nacionals 2.756.207,04 3.349.924,64 3.998.693,36 4.622.046,31
Ingressos projectes recerca subvencionats autonòmics 2.039.630,60 531.409,30 587.661,18 691.920,60
Ingressos per convenis amb empreses i institucions 1.692.010,86 2.312.085,35 2.935.747,82 2.442.146,52
Ingressos formació continuada ORDI 555.536,68 424.515,53 249.283,03 206.153,60
Altres ingressos 32.841,04 27.239,03 34.388,22 53.758,32
Ingressos dels  Serveis Científico-Tècnics 87.405,19 146.664,40 206.144,01
Total 7.840.115,32 8.836.536,31 8.249.639,28 8.472.057,81

Evolució ingressos (en milions d’euro)

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

2005

2006

2007

2008 Ingressos projectes recerca
subvencionats europeus i internacionals
Ingressos projectes recerca
subvencionats nacionals
Ingressos projectes recerca
subvencionats autonòmics
Ingressos per convenis amb empreses i
institucions
Ingressos formació continuada ORDI

Altres ingressos

Ingressos dels  Serveis Científico-
Tècnics
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2. Xarxes de transferència de tecnologia

2.1. Trampolí tegnològic

Responsable: Sra. Carme Agustí

El Trampolí Tecnològic de la UdL és una unitat de suport a la 
creació d’empreses de base tecnològica i a l’explotació de la 
propietat industrial i intel·lectual, incorporat l’any 2006 a la 
Xarxa de Trampolins Tecnològics del CIDEM.

Assumeix la missió d’ajudar els emprenedors de la UdL a por-
tar al mercat les seves invencions i el seu coneixement, sor-
gits de la recerca universitària (investigadors i doctorands) o 
d’idees dels estudiants i del personal de la institució.

Desenvolupa els següents serveis:

Assessorament en:

•	 Anàlisi de la viabilitat de la idea de negoci

•	 Assessorament en l’elaboració de pla de negoci

•	 Suport en l’obtenció de finançament

•	 Localització d’espais d’incubació

•	 Seguiment i tutoria dels projectes

•	 Protecció i explotació de la propietat industrial i intel·lectual

•	 Formació

•	 Promoció de les tecnologies i empreses creades

Resultats 2008

1. Promoció, sensibilització i formació

Les accions que s’han desenvolupat s’emmarquen bàsicament en 
l’àmbit de l’emprenedoria i la protecció de resultats de la R+D+i, 

i van des de la promoció dels projectes i serveis de la UdL fins a 
l’execució de jornades, passant per la participació en concursos 
universitaris:

•	 “El Trampolí Tecnològic de la UdL: unitat de suport a la creació 
d’empreses de base tecnològica”, dins l’assignatura “Els en-
ginyers i el seu entorn socioprofessional” (Escola Politècnica 
Superior UdL, 11/02/2008).

•	 Roda de premsa i difusió en diversos mitjans de la tecnolo-
gia “Sistema robotitzat per disminuir els costos i els residus 
contaminants a les granges de producció porcina” (Trampolí 
Tecnològic, 11/04/2008).

•	 “Com finançar un projecte empresarial innovador. Què cal 
saber sobre els fons de capital risc” (Trampolí Tecnològic, 
25/04/2008).

•	 Participació en la Jornada “Emprenedors i Innovació” (Dept. 
D’AEGERN-UdL, Patronat de Promoció Econòmica de la Dipu-
tació de Lleida, 13/05/2008).

•	 Seminari: “Patents i marques” (Trampolí Tecnològic, Fòrum 
Empresa, 15/05/2008).

•	 Patrocini de la Jornada R+D+i “Innovar per competir” (Parc 
Científic i Tecnològic. 

Agroalimentari de Lleida, Trampolí Tecnològic, Patronat de Promo-
ció Econòmica de la Diputació de Lleida, CEEILleida, 17/09/2008).

•	 Jornada Tècnica en el marc de la Fira de Sant Miquel “Recerca 
i Tecnologies de la Universitat de Lleida a l’abast del sector 
agroalimentari” (Trampolí Tecnològic, 29/09/2008).

•	 “Propietat industrial i projectes de base tecnològica en l’en-
torn universitari” (Màster en Interacció Persona Ordinador-
UdL, 30/09/2008 i 01/12/2008).

•	 BIT! I Beca a la Innovació Tecnològica de les Terres de Lleida 
(Trampolí Tecnològic, CEEILleida, desembre 2008-abril 2009).
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2. Tutoria, assessorament i gestió en propietat industrial i 
intel·lectual

Les tasques que es desenvolupen se centren en informar als inves-
tigadors sobre la normativa i procediments de protecció i explota-
ció de resultats de la recerca, així com en la detecció i anàlisi de la 
viabilitat de la protecció, suport en la comercialització i acompa-
nyament en la negociació d’acords de llicència o cessió.

Resultats en detecció i protecció de tecnologies:

•	 Resultats detectats: 9

•	 Sol·licitud de patent nacional: 2. Departaments: Medi Ambi-
ent i Ciències del Sòl, i Medicina Experimental.

•	 Sol·licituds PCT (extensió internacional): 3. Departaments: 
Química, Enginyeria Agroforestal, Producció Vegetal i Ciència 
Forestal.

•	 Acords de llicència de tecnologia assolits: 2. Relatius a una 
patent i una varietat vegetal.

Per tal de maximitzar les possibilitats de transferència i explotació 
de les tecnologies protegides per la universitat, calen inversions 
addicionals que els aportin valor afegit per tal d’apropar-les als 
possibles adquirients. En aquest sentit, per primer cop, el 2008, 
s’han convocat ajuts per a valoritzar tecnologies (per part d’AC-
C1Ó, CIDEM/COPCA). Per part de la universitat de Lleida, 2 pro-
jectes han estat finançats del total de 5 presentats (energia solar, 
alimentació de precisió, bioestadística, accessibilitat TIC, i síntesi 
química).

3. Tutoria, assessorament i gestió en creació de spin-offs

Durant l’any 2008, s’han assessorat 9 propostes de negoci, tant 
procedents directament de la pròpia universitat com del seu en-
torn. Corresponen a projectes de diversos àmbits com les TIC, les 
tecnologies mèdiques, els sistemes d’energies sostenibles, etc.

Per altra banda, dos projectes incubats pel Trampolí han esdevin-
gut empresa:

•	 Trigen Solar (http://www.trigensolar.com)

La seva activitat és la fabricació, comercialització, instal·lació i 
tramitació legal de sistemes de generació elèctrica i tèrmica mit-
jançant la concentració solar, d´aplicació en entorns industrials, 
agropecuaris i en climatització (calefacció i aire condicionat).

•	 Use-it easy (http://www.useiteasy.com) 

La seva activitat es basa en la realització de projectes a mida per 
a fabricants de maquinària industrial dissenyant la interfaç d’ús 
d’aquestes màquines per tal de fer-les més fàcils d’usar, perme-
tent una ràpida adaptació o substitució de personal i una màxima 
seguretat i eficiència en la solució de problemes.

Al 2008, la Xarxa de Trampolins Tecnològics ACC1Ó (CIDEM/COP-
CA) va organitzar la vuitena edició del Concurs d’Idees de Negoci, 
una iniciativa que té l’objectiu de fomentar l’esperit emprenedor 
i la cultura de la innovació entre els diferents col·lectius univer-
sitaris. En aquesta edició, es van presentar 3 projectes de la UdL 
resultant un d’aquests finalista: Cupla Solutions. Aquest projecte 
es basa en el disseny i implementació d’una eina informàtica per 
al control, gestió i valoració dels pacients hipertensos via SMS i 
WEB (CIG-PH). 

Un dels serveis d’assessorament que, òbviament, més sol·liciten els 
emprenedors és el suport a l’obtenció de finançament. En aquest 
sentit, s’han concedit dos ajuts Gènesi (ACC1Ó) a projectes asses-
sorats pel Trampolí.

Finalment, cal destacar la creació d’UdLemprèn, una societat 
instrumental de la UdL concebuda per tal de facilitar la creació 
d’spin-offs i la participació del personal acadèmic de la universitat 
en les mateixes.

4. Promoció i difusió de la xarxa EEN

La Xarxa Enterprise Europe Network (EEN), és un node creat per 
tal de donar suport a la innovació i a la cooperació tecnològica 
transnacional a Europa, mitjançant diversos serveis. La Universitat 
de Lleida participa de la xarxa mitjançant el Trampolí Tecnològic.
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Un d’aquests serveis ofereix la promoció d’ofertes i demandes tec-
nològiques arreu d’Europa. L’any 2008, es van difondre a través de 
la xarxa 6 ofertes de tecnologia de la UdL.

Alhora, la xarxa organitza i facilita la participació de grups de 
recerca i emprenedors en trobades d’intercanvi tecnològic, en el 
marc de fires industrials europees, on participen en reunions per 
tal de cercar col·laboradors per a projectes, possibles adquiridors 
de tecnologia, etc. En aquest cas, 4 grups de la UdL han participat 
en trobades a Guimaraes, Barcelona i Dijon.

Per donar a conèixer els serveis que ofereix aquesta xarxa, el 
Trampolí Tecnològic va organitzar la jornada “El Servei Europeu de 
Transferència de Tecnologia (IRC)” (2/04/2008).

2.2. Xarxa d’innovació tecnològica (it)

Responsable: Sra. Carme Carrera

La Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica, 
Xarxa IT, està formada per un conjunt de proveïdors tecno-
lògics públics i privats, la majoria procedents de les univer-
sitats catalanes, caracteritzats per l’excel·lència reconeguda 
en R+D aplicada i una qualitat de serveis acreditada.

Els objectius principals de la xarxa IT són els següents:

Facilitar la transferència de tecnologia de les universitats cap a les 
empreses.

Fer arribar la demanda de les necessitats tecnològiques del sector 
privat al món de la ciència.

Oferir al món empresarial bons proveïdors d’R+D que ajudin a les 
empreses a desenvolupar els seus projectes de recerca potenciant 
així el mercat de la subcontractació d’R+D a Catalunya i incremen-
tant la capacitat d’innovació de les empreses.

Entre els serveis que ofereixen els centres de la Xarxa IT a les em-
preses cal destacar:

•	 Desenvolupament de projectes d’R+D en cooperació amb 
empreses.

•	 Foment i desenvolupament d’investigació cooperativa entre 
empreses.

•	 Col·laboració en la transferència de resultats d’investigació 
amb empreses i centres públics de recerca.

•	 Prestació de serveis tecnològics i d’assistència tècnica.

•	 Formació especialitzada en diferents àmbits tècnics.

•	 Els membres de la xarxa IT ofereixen facilitats i avantatges 
en l’obtenció de finançament públic per a la realització de 
projectes de R+D+i amb participació empresarial.

Centres de la Universitat de Lleida adscrits a la xarxa IT

•	 Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimenta-
ris (DBA)

•	 GREA Innovació concurrent

•	 GRIHO - Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordinador

•	 Centre NUTREN - Nutrigenomics
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Quadre resum dels centres de la xarxa IT de la Universitat de Lleida

Nom centre Director/a Any
incorporació

Àmbits Línies expertesa

Centre de 
Desenvolupaments 
Biotecnològics i 
Agroalimentaris 
(DBA)

Dra. Mercè Balcells 2005 Tecnologies de l’alimentació
Tecnologies químiques

Aprofitament i valorització de subproductes 
de la indústria agrària i agroalimentària.
Utilització de biocatalitzadors. Biotecnologia 
blanca.
Desenvolupament i aplicació de tècniques 
d’anàlisi química avançades: HPLC-EM, GC-
EM, RMN, FT-IR, ICP, i d’altres.

GREA Innovació 
concurrent

Dra. Lluïsa F. Cabeza 2007 Tecnologies energètiques
Tecnologies de disseny i 
producció industrial

Tecnologies energètiques: emmagatzematge 
d’energia tèrmica, optimització energètica 
d’edificis i processos industrials, aplicacions 
de l’energia solar i altres energies renovables.
Disseny i optimització mecànica: concepció i 
disseny de maquinària, muntatge i assaig de 
prototips.
Automatització i control: robòtica i 
electrònica, comunicació Bluetooth-PC i 
Bluetooth-mòbil, comunicació USB-PC

GRIHO - Grup 
de Recerca en 
Interacció Persona-
Ordinador 

Dr. Antoni Granollers 2007 Tecnologies de la informació 
i la comunicació

Aplicació de noves metodologies, tecnologies 
i desenvolupaments de sistemes interactius 
(SI).
Anàlisi i certificació de la qualitat de SI.
Adaptació dels SI a diferents plataformes, 
contextos d’ús i perfils d’usuaris.

Centre NUTREN-
Nutrigenomics

Dr. Manuel Portero
Dr. Reinald Pamplona
Dr. David de Lorenzo

2008 Tecnologies de l’alimentació
Biotecnologia i ciències de 
la salut

Detecció de propietats saludables en 
ingredients i aliments.
Suport a la validació d’al·legacions 
nutricionals.
Anàlisi de biodisponibilitat, digestibilitat i 
funcionalitat d’aliments.
Disseny d’aliments i de dietes personalitzades 
combinant la nutrigenòmica i la 
metabolòmica.
Assessorament i formació especialitzada en 
antioxidants i nutrigenòmica.
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Indicadors any 2008

Global Xarxa IT - UdL Global Xarxa IT
Nombre de centres 4 70
Pressupost atorgat Ajut Xarxa IT (€) 198.570 1.519.524
Ingressos totals (€) 1.247.430,22 58.675.588,51
Ingressos Finançament Públic (€) 673.599,46 36.807.491,79
Facturació amb Empreses (€) 573.830,76 21.868.096,72
Percentatge d’Ingressos Finançament Públic (%) 54% 62,73%
Percentatge de Facturació amb Empreses (%) 46% 37,27%
Spin-off constituïdes 0 6
Nombre patents internacionals sol·licitades 1 20
Personal Total 67 1.601
Personal Temporal 34,5 993
Clients R+D 23 542
Clients nous R+D 16 213
Projectes R+D 26 656

Dades: ACC1Ó CIDEM/COPCA.

Evolució Xarxa IT UdL. Període 2006-2008

2006 2007 2008
Nombre de centres 1 3 4
Percentatge de Facturació amb Empreses (%) 14,85% 36,30% 46,00%
Percentatge d’Ingressos Finançament Públic (%) 85,15% 63,70% 54,00%

Facturació amb Empreses (€) 25.283,00 225.028,87 573.830,76
Facturació Projectes R+D 19.820,00 182.100,00 515.125,00
Facturació Serveis 5.463,00 41.478,87 58.704,96
Altres - 1.450,00 -

Ingressos Finançament Públic (€) 144.980,00 394.892,75 673.599,46
Ajuts Recerca amb Empreses - 8.195,29 113.125,00
Ajuts Recerca sense Empreses 79.980,00 235.097,46 361.904,46
Ajut Xarxa IT 65.000,00 151.600,00 198.570,00

Ingressos totals 170.263,00 619.921,62 1.247.430,22

Dades: ACC1Ó CIDEM/COPCA.
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Accions de dinamització, jornades i altres activitats 
dels centres de la xarxa IT amb o sense participació 
empresarial:

1. Assistència a Brokerage events organitzats per la xarxa En-
terprise Europe Network o altres entitats, entrevistes bilaterals 
amb empreses d’àmbit nacional i internacional:

•	 GREA Innovació concurrent: Clean Energy Power (Stuttgart, 
Alemanya).

•	 DBA: Innovact (Reims, França), Bioenergy (Guimaraes, Portu-
gal), Expoquimia (Barcelona).

•	 DBA i NUTREN nutrigenòmics: Encuentros bilaterales de In-
novación y Tecnologías, organitzat per la Federación de In-
dustrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) en el marc de la fira 
Alimentaria (Barcelona).

2. Organització i participació en activitats divulgatives i for-
matives:

•	 Activitat divulgativa de Nutrigenòmica en el marc de l’Euro-
pean Open Science Forum (ESOF 2008, Barcelona), organitza-
da pel Centre NUTREN.

•	 Jornada Innovación y seguridad alimentaria: aditivos e in-
gredientes funcionales, organitzada conjuntament pel centre 
DBA i l’Associació de Fabricants i Comercialitzadors d’Additius 
i Complements Alimentaris (AFCA).

•	 Jornada Tècnica Recerca i tecnologies de la Universitat de 
Lleida a l’abast del sector agroalimentari, Fira de Sant Miquel, 
presentació de dues tecnologies del centre GREA Innovació 
concurrent: Utilització de biogàs en piles de combustible per 
a la indústria alimentària i Optimització del disseny d’una 
gamma de vibrocultivadors plegables.

•	 GREA Innovació concurrent: organització Workshops de 
l’Agència Internacional de l’Energia a Lleida i a Sevilla.

•	 NUTREN nutrigenòmics: organització d’una jornada sobre as-
pectes nutricionals de la xocolata, en col·laboració amb l’em-
presa Chocolates Brescó.

3. Altres:

•	 Organització d’una jornada de presentació del Servei Europeu 
de Transferència de Tecnologia, adreçada als grups de recerca 
que fan transferència de tecnologia i, en particular, als cen-
tres de la xarxa IT.

•	 Creació d’una pàgina web dedicada als centres de la xarxa IT 
dins de la web principal de la Universitat de Lleida.

3. Serveis cientificotècnics

Responsable: Dr. José Salvador i Carme Carrera

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) es van crear l’any 2005, fruit de 
l’agrupació d’unitats de suport a la recerca ja existents a la UdL 
i d’altres unitats de nova creació, amb l’objectiu d’oferir suport 
a la recerca dels propis grups de la Universitat de Lleida, d’altres 
universitats i institucions públiques de recerca i de les empreses. 
Els Serveis Cientificotècnics depenen organitzativament i estruc-
turalment del Vicerectorat de Política Científica i Tecnològica. Te-
nen un Director Científic (Dr. José Salvador) que és un professor/
investigador de la UdL, i cadascun dels serveis té un responsable 
que actua d’assessor científic i que també és membre del personal 
acadèmic i investigador de la UdL.

Dins del període 2008-2009, s’ha inaugurat el nou Estabulari de 
rosegadors que està ubicat al mòdul annex de la Unitat Docent 
de la Facultat de Medicina i és el segon més gran de Catalunya. 
L’equipament, que té capacitat per allotjar més de 60.000 ani-
mals, compta amb una superfície de 1.200 m2 distribuïda en dues 
plantes i inclou zones d’estabulació normals i per a animals lliures 
de patògens, laboratoris, quiròfans, sales de necròpsies, una àrea 
de quarantena, una zona de neteja i magatzem. Aquestes instal-
lacions d’alt nivell han de permetre avançar en la recerca biomè-
dica que realitzen els grups de recerca de la Universitat de Lleida 



140 Recerca i transferència tecnològica

i de l’IRB Lleida, i d’altres entitats públiques i privades. Aquests 
equipaments han suposat una inversió de 3,5 milions d’euros fi-
nançats amb fons públics.

També, dins del període 2008-2009, s’ha inaugurat l’edifici de ser-
veis del Campus de l’Escola Tècnica i Superior d’Enginyeria Agrà-
ria (ETSEA), on es traslladen les infraestructures existents i les de 
nova adquisició de la majoria dels SCT ubicats en aquest campus. 
Aquest edifici està finançat amb fons FEDER.

Serveis Cientificotècnics agrupats segons el seu àmbit científic

Àmbit Servei Responsable Ubicació
Estudis cel.lulars i 
de materials

Microscòpia electrònica
Citometria de flux separador
Microscòpia, morfometria i microfluorimetria
Micromorfologia i anàlisi d’imatges
Laboratori de cultius cel.lulars
Servei de malherbologia i botànica agroforestal

Dr. Josep Esquerda
Dr. Xavier Gómez
Dr. Jordi Calderó
Dra. Rosa Poch
Dra. Rosa Soler
Dr. Jordi Recasens

Facultat de Medicina
Facultat de Medicina- 
HUAV
Facultat de Medicina
ETSEA
Facultat de Medicina
ETSEA

Anàlisi química, 
estructural i 
microbiològica

Desenvolupament i aplicació de tècniques 
cromatogràfiques i d’espectrometria de masses
Servei de cromatografia de gasos i de líquid-líquid
Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)
Espectrofotometria UV-Vis / FT-IR
Anàlisi elemental i per espectroscòpia NIR
Servei de proteòmica i genòmica
Qualitat microbiològica en el sector agroalimentari
Anàlisi sensorial i físico-químic d’aliments
Anàlisi elemental per absorció atòmica de flama
Assaig en Planta Pilot de Processament d’Aliments
Laboratori de genòmica vegetal
Servei de liofilització i Laboratori de nutrició 
animal
Laboratori de calorimetria

Dr. Jordi Eras

Dr. Magí Riba
Dr. Ramon Canela
Dra. Mercè Balcells
Dr. Jaume Puy
Dr. Joaquim Ros i Dr. Enric Herrero
Dr. Antonio J. Ramos
Dra. Mª Paz Romero
Dra. Concepción Ramos
Dra. Olga Martín
Dra. Pilar Muñoz
Dra. Dolors Cubiló
Dra. Lluïsa F. Cabeza

ETSEA

ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
Facultat de Medicina 
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
ETSEA
Escola Politècnica 
Superior-Edifici CREA

Informació 
geogràfica, 
arqueològica i 
documental

Laboratori d’arqueologia
Servei d’Història, Documentació i Patrimoni
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)
Servei de cartografia, SIG i Teledetecció
Cartografia i SIG (Ciències Socials)
SIG i Teledetecció (Ciències Agràries i 
Mediambientals)

Dr. Emili Junyent / Sra. Carme Prats
Dra. Concepció Mir
Dr. Joaquim Company

Dr. Jesús Burgueño
Dr. José A. Martínez-Casasnovas

Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres

Facultat de Lletres
ETSEA
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Àmbit Servei Responsable Ubicació
Imatge i so Servei de Reproducció d’Imatge

Laboratori de musicologia
Servei d’Arxiu Digital Audiovisual

Sr. Xavier Goñi
Dr. Màrius Bernadó
Sr. Pep Oriol

Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres

Altres Taller mecànic
Taller electrònic
Estabulari de rosegadors
Servei de qualitat de vida i envelliment

Dr. Joan Roca
Dr. Jordi Palacín
Dra. Carme Piñol
Dr. Jaume March

Escola Politècnica Superior
Escola Politècnica Superior
Facultat de Medicina
Facultat de Medicina

La creació dels SCT ha facilitat la major capacitat de captació de 
recursos externs per incrementar tant les infraestructures com el 
personal de suport. L’any 2008, s’han incorporat com a personal 
laboral fix 3 dels 10 tècnics de suport que es van contractar els 
anys 2006 i 2007 en el marc del Programa Nacional de Potenciació 
de Recursos Humans del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003), cofinançats pel 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) i els ingressos generats 
per la pròpia activitat dels Serveis. Actualment, els SCT compten 
amb 23 tècnics de suport.

Pel que fa a les infraestructures, part de l’equipament incorporat 
recentment ha estat adquirit a través de convocatòries públiques. 
Els recursos obtinguts l’any 2008 han permès una inversió d’apro-
ximadament mig milió d’euros en equips d’altes prestacions i en 
equips auxiliars. Aquests equips estan ubicats a les instal·lacions 
dels diferents campus de la UdL on es troben els SCT i a la Plata-
forma de Serveis Tecnològics de l’edifici Ciència del Parc Científic i 
Tecnològic de Gardeny.

Principals equips adquirits durant l’any 2008

•	 Càmera CCD de rastreig lent pel Microscopi Electrònic de 
Transmissió (TEM ZEISS EM-910): permet l’emmagatzematge 
i processat de les imatges de microscòpia de transmissió elec-
trònica (TEM), així com la seva visualització on-line.

•	 Ultramicrotom EM UC6 per a la preparació de mostres per a 
microscòpia electrònica de transmissió.

•	 Equip de reflectografia d’infraroig (IR) amb complements: 
anàlisi de pintures sobre taula.

•	 Racks ventilats i conjunt de ventil·lació Touch Slim Line Plus 
per a l’estabulació de ratolins immunodeprimits en condici-
ons Specific Pathogen Free (SPF).

•	 Analitzador genètic per a seqüenciació automàtica d’ADN i 
anàlisi de fragments d’ADN.

•	 Microarenador.

•	 Microscopi estereoscòpic trinocular.

•	 Cromatògraf de gasos amb detector FID i dos injectors S/SL i 
PTV, preparat per a FAST Chromatography.

•	 Fotoreactor per a HPLC.

•	 Electrode selectiu de referència.

•	 Extractor per a fluïds supercrítics SFE.

•	 Extractor de disolvents a pressió ONE PSE.

•	 Detector d’ionització per pulsos de descàrrega d’Heli: ampli-
ació de les prestacions dels detectors de gasos convencionals 
utilitzats en cromatografia de gasos.

•	 Detector de fluorescència per a UPLC: detector per a acoplar 
al cromatògraf UPLC, adquirit el 2007.

•	 Detector de fotodiodes UV per a cromatografia HPLC.
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Ingressos generats per l’activitat dels SCT durant l’any 2008

A continuació, es presenten dades de facturació de les unitats dels 
SCT que han cedit totalment les seves infraestructures al Vicerec-
torat de Recerca, i que són gestionats per l’Oficina de suport a la 
R+D+i. L’any 2008, la facturació a clients externs representa el 
65,10 % de la facturació, mentre que l’any 2007 va representar el 
59,31 % de la facturació total.

Els clients interns dels SCT són els investigadors de la pròpia UdL, 
així com dels instituts i centres de recerca adscrits.

Facturació Import (€)
Clients externs (IVA inclòs) 235. 970, 71
Clients interns 124. 445, 51
Total 360. 416,22

Els departaments de la UdL que han contractat serveis interns du-
rant l’any 2008 són els següents:

•	 Departament d’Història de l’Art i Història Social

•	 Departament de Química

•	 Departament de Tecnologia dels Aliments

•	 Departament de Medicina Experimental

•	 Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

•	 Departament de Producció Animal

•	 Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

•	 Departament d’Enginyeria Agroforestal

•	 Departament de Geografia i Sociologia

•	 Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

•	 Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

•	 Departament d’Hortofruticultura, Botànica i Jardineria

•	 Departament d’Administració d’Empreses i Gestió Econòmica 
dels Recursos Naturals

•	 Departament de Filologia Catalana i Comunicació

•	 Departament d’Història

Evolució de la facturació dels SCT durant el període 2006-
2008

Facturació (€) 2006 2007 2008
Clients externs 
(IVA inclòs)

92.396,62 156.117,24 235.970,71

Clients interns 51.129,04 64.786,82 124.445,51
Total 143.525,66 220.904,06 360.416,22

4. Unitat d’assessorament a la presentació de 
projectes competitius R+D+I

4.1. Programes marc europeus

Responsable: Sra. Roser Mias (Gestió de Projectes Europeus i In-
ternacionals)

L’any 2008, la unitat de Projectes Europeus fa un pas endavant en 
la gestió i suport, incrementant i millorant les eines de promoció i 
potenciació de Projectes Europeus com es visualitza en els resul-
tats positius obtinguts en relació a l’any 2007.

Objectiu: 

La finalitat d’aquesta unitat és estimular i potenciar la participació 
dels nostres investigadors en projectes europeus i internacionals, 
donant el suport necessari a l’/la: 

•	 Informació de les convocatòries, ajuts i novetats europees

•	 Cerca de convocatòries i socis

•	 Anàlisi i avaluació de la idea inicial com a futur projecte
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•	 Assessorament tècnic en la interpretació de la documentació 
i revisió del pressupost

•	 Assessorament en les propostes, acords de subvenció, con-
sorci i altres tràmits amb la CE i els socis

Promoció:

Entre les activitats de promoció realitzades durant aquest any po-
dem citar:

•	 Organització de Jornades Tècniques per a la captació de pro-
jectes europeus. Entre elles hem de destacar:

- Jornades sobre tècniques d’aplicació de fitosanitaris i agri-
cultura de precisió entre la UdL i el grup francés “Comité 
d’Etude des Techniques d’Application des Produits Phyto-
sanitaires (CIETAP)”. Aquesta jornada va acollir 14 especia-
listes interdisciplinars de CIETAP i altres investigadors de la 
UdL.

•	 Assistència a Jornades Informatives (InfoDays) relacionades 
amb el 7è PM:

- Jornada de Medi Ambient (2ª Convocatòria). CDTI. Madrid.

- Jornada d’Alimentació, Agricultura i Pesca i Biotecnologia 
(3ª Convocatòria). CDTI. Madrid.

- Jornada d’Energia i Medi Ambient (Convocatòries del 
2009). SPEI. Barcelona. Entrevista individual amb el Natio-
nal Contact Point de Medi Ambient.

- Jornada sobre com escriure propostes ITN (2ª Convocatòria 
Programa PEOPLE). SPEI. Barcelona.

- Jornada Informativa en beneficio de Asociaciones de 
PYMES-2008. CDTI. Madrid.

- Jornada d’Alimentació, Agricultura i Pesca i Biotecnologia 
(Convocatòries 2009). SPEI. Barcelona.

- Reunió Informativa amb professionals externs experts 
en la revisió de propostes de Projectes Europeus (Write 
Science).

•	 Difusió de la informació setmanal de projectes europeus en el 
Butlletí RDInfo i en la web de la UdL. S’informa de les darreres 
novetats publicades en les diferents fonts i butlletins relacio-
nats amb l’entorn de Projectes Europeus.

•	 Assistència a reunions internes i externes d’informació, se-
guiment, i acompanyament dels investigadors de la UdL en 
projectes europeus, entre les que es poden citar:

- Reunions tècniques de gestió, planificació i negociació 
de pressupost pels projectes Interregs TRANSVERSALIS i 
CULTUR-PRO.

- Reunió amb el grup Agropolis International, per recolzar la 
participació del PCiTAL en un projecte Interreg correspo-
nent a la 2ª convocatòria del Projecte Interreg.

Gestions del programa marc:

Referent al nombre de projectes europeus gestionats a l’oficina, 
podem destacar diferents accions:

•	 Avaluació positiva de 3 projectes europeus corresponents al 
7è PM, presentats l’any 2007 i que actualment han estat con-
cedits. A continuació, es detallen els projectes concedits:

Convocatòries FP7-2007

Programa Instrument Àmbit Participació 
UdL

Finançament

Ideas ERC-  
Advanced
Grant 

Biotecnologia Coordinador 2.290.000 €

Cooperation LCP KBBE Soci 351.600 €

Cooperation LCP KBBE Soci 80.000 €

KBBE: Alimentació, Agricultura i Pesca i Biotecnologia.
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•	 Presentació de 20 projectes europeus en les convocatòries del 
7è PM publicades l’any 2008, amb un nivell d’èxit del 10 %, 
és a dir, dos projectes aconseguits segons es detalla a conti-
nuació:

Convocatòries FP7-2008

Convocatòria Programa Ambit Participació 
UdL

Finançament

FP7-PEOPLE-
ERG-2008

PEOPLE Història Coordinador 45.000 €

ERC-2008-AdG IDEAS Agricultura Soci 148.958 €

•	 Altres projectes es troben encara en fase de negociació i/o 
avaluació.

•	 Durant el 2008, s’ha produït un increment del nombre de par-
ticipació en projectes europeus, tant des de l’àmbit científic 
com el socioeconòmic i lingüístic.

Altres accions:

•	 El GREA, Grup de Recerca d’Energies Alternatives de l’Escola 
Politècnica Superior (EPS), aconsegueix un finançament de 
190.000 euros per a la creació d’una xarxa d’investigació del 
Programa COST.

Gestions del programa interreg:

•	 Dintre del grup de projectes Interreg acceptats pel Comitè 
Tècnic dels Pirineus (CTP), podem citar els 3 projectes cor-
responents al Programa de Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra, que ja es van iniciar el 2007. Aquesta con-
vocatòria estableix un 65% de finançament dels Fons FEDER i 
un 35% de cofinançament de la universitat.

1. El projecte TRANSVERSALIS, basat en el tema Universitat-
Ocupació, en el que la UdL es presenta en 3 accions, una 
d’elles coordinada per l’Oficina de Suport a la Recerca i el 
Departament de Pedagogia i Psicologia

2. El projecte CULTUR-PRO enfocat a la potenciació de les 
llengües transfrontereres, dirigit pel Servei Lingüístic

3. El projecte PYRMET que aporta nous coneixements en la 
metodologia d’anàlisi en aigües pirenaiques, dirigit pel De-
partament de Química

Gestions de projectes internacionals:

Entre els projectes internacionals més destacats, podem citar:

•	 L’aprovació de la primera fase del projecte coordinat per la 
UdL i dirigit pel grup de recerca d’Agronomia i millora de cul-
tius extensius del Departament de Producció Vegetal i Ciències 
Forestals de l’ETSEA, corresponent al “Programa Cooperativo 
para el Fondo regional de Tecnología Agropecuaria” (FONTA-
GRO), en el que participen el “Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maiz y Trigo” (CIMMYT), de Mèxic i la Facultad de 
Agronomia de la Universidad de Buenos Aires (F.A.U.B.), amb 
un pressupost a gestionar entre els participants de 500.000 €, 
aproximadament. L’objectiu d’aquest programa és finançar la 
investigació i innovació en el sector agropecuari.

4.2. Convocatòries del pla nacional

Responsable: Sra. Anna Aguilà

1. Accions de difusió i assessorament en la presentació de projec-
tes autonòmics i nacionals.

•	 Divulgació: durant el 2008, s’han realitzat accions de difusió 
d’informació de convocatòries competitives de recerca, mit-
jançant l’aplicació informàtica de gestió de la recerca (GREC) 
i del Butlletí informatiu de l’Oficina de Suport a la RDI. Con-
cretament, s’han difós 175 convocatòries competitives de re-
cerca, extretes de les publicacions dels diaris oficials estatal i 
autonòmic, i també de fonts d’informació de fundacions i altres 
entitats privades sense ànim de lucre oferents de finançament.

•	 Jornades per campus: en aquelles convocatòries amb elevat 
nivell d’afluència de participants o especial dificultat, s’han 
realitzat jornades informatives per campus, on s’han explicat 
les característiques tècniques i administratives en detall de la 
convocatòria així com els canvis respecte d’ anys anteriors.

•	 Assessorament personalitzat: en aquells casos en què ha es-
tat necessari, s’han realitzat mesures d’acompanyament en la 
preparació de projectes, tals com consultes específiques a l’or-
ganisme convocant, revisió de propostes i pressupostos, entre 
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altres. Així doncs, mitjançant reunions de treball amb els grups 
de recerca interessats, s’ha donat suport a la preparació de 
propostes de projectes nous o bé d’especial dificultat tècnica, 
acompanyant-los fins al moment del lliurament de la sol·licitud.

2. Gestió i presentació de sol·licituds.

L’Oficina de Suport a la RDI ofereix a la comunitat investigadora 
l’opció de revisió i tramesa de sol·licituds de projectes de recerca, 
és a dir, la coordinació amb els òrgans de govern per a la signa-
tura de sol·licituds, així com la revisió, registre i enviament de la 
documentació necessària exigida per l’organisme convocant per a 
participar a la convocatòria.

A continuació es detalla el número de sol·licituds presentades pels 
grups de recerca i investigadors de la Universitat de Lleida per tipus 
de convocatòria, i segons els seus resultats: concedides o denegades.

Sol·licituds de projectes nacionals de RDI presentades 
durant el 2008. Total: 111

Concedits Denegats Pendents
1
5
9

13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57

Sol·licituds de projectes d’RDI per tipus convocatòria

Recerca 
fonamental 
PN

TRACE PROFIT Àrees 
Estratègiq
ues PN

Projectes 
UdL

Altres
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Concedits
Denegats
Pendents

*TRACE: Programa de Transferència del Coneixement a l’Empresa convocat pel Ministeri de Ciència i Innovació. *PROFIT: 
Programa de Foment a la Investigació Tècnica convocat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
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Sol·licituds d’accions mobilitzadores per a la recerca. Total: 37 

*ARCS: Ajuts per a congressos i simposis de recerca finançats pel 
Departament d’Universitats, Innovació i Empresa

5. Accions de millora interna

1. Constitució d’un Consell d’Usuaris

Aquest any 2008, s’ha constituït per primera vegada el Consell 
d’Usuaris de l’Oficina de Suport a la Recerca.

La missió d’aquest Consell és donar suport a la Direcció de l’Ofi-
cina i, en base les demandes dels usuaris tant interns (PDI) com 
externs de la UdL (organitzacions dels sectors públic i privat), plan-
tejar accions de millora dels serveis que pot oferir, proposar noves 
accions a realitzar, així com ajudar a la promoció d’aquest servei 
universitari, com a punt de trobada universitat i entorn, i com a 
eina per facilitar la gestió de qualsevol projecte de transferència 
del coneixement entre ambdós.

El Consell d’Usuaris es reuneix mensualment, i està integrat pel 
rector, el president del Consell Social, el vicerector de Política Ci-
entífica, la vicerectora de Docència, el gerent, quatre professors de 
diferents àrees de coneixement, quatre persones representatives 
del teixit empresarial de l’àrea d’influència de la UdL, i per la direc-
tora de l’Oficina de Suport a la Recerca.

La seva composició pretén concentrar diferents punts de vista i 
realitats dels usuaris potencials dels serveis de l’Oficina, per tal 

d’arribar a decisions i compromisos objectius fruit de les diferents 
posicions i experteses.

2. Traspàs automàtic de la informació dels projectes RDi cap 
al Ministeri de Ciència i Innovació

El Ministeri de Ciència i Innovació, per portar a terme un control 
rigorós en la justificació de projectes, ha creat un aplicatiu telemà-
tic específic per carregar la memòria tècnica i el detall dels costos 
directes i indirectes del projecte.

L’Oficina de Suport a la RDi ha implementat la carrega massiva 
automàtica d’aquests costos directes, és a dir, les despeses impu-
tades directament al projecte a través d’un fitxer XML, seguint les 
instruccions i les pautes marcades pel Ministeri.

3. Desenvolupament del projecte “Nou sistema de gestió 
econòmica de la UdL”

L’Oficina de Suport a la RDi ha participat activament en el desen-
volupament del nou projecte “Nou sistema de gestió econòmica 
de la UdL”, juntament amb l’Àrea Econòmica i acompanyats amb 
els consultors d’INDRA. Aquest projecte s’ha dividit en dues fases.

D’una banda, s’ha fet un anàlisis exhaustiu de la situació actual 
de l’Oficina i s’ha elaborat un llistat de millores avaluant en cada 
acció la relació entre el grau de dificultat de desenvolupament i el 
benefici esperat. Les millores a curt termini han estat:

•	 Validació de nous tercers des de l’Oficina de Suport a la RDi

•	 Reducció del nombre de còpies dels documents administra-
tius

•	 Agilització en la tramitació de les liquidacions de viatge

•	 Preparació de les eines per a l’assessorament al PDI en la con-
tractació de personal

•	 Definir un directori de persones de l’ORDI, amb les seves tas-
ques i responsabilitats
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D’altra banda, un cop fet l’anàlisi, s’ha definit un model objectiu per 
a la UdL. Aquest document recull les directrius bàsiques que han de 
definir el nou model de gestió econòmica-financera de la UdL. Amb 
la implantació del nou Model de Gestió Econòmica es pretén:

•	 Identificar, gestionar i millorar els procediments de la Univer-
sitat de Lleida

•	 Adoptar mesures per a l’eliminació d’ineficiències

•	 Totes les accions del procediment s’orienten al client

•	 Guanya importància la gestió.

Consideracions generals per al nou sistema de gestió econòmica

4. Reestructuració web de l’apartat de Recerca

L’Oficina de Suport a la RDi juntament amb el Vicerectorat de 
Política Científica i Tecnològica i el Vicerectorat de Recerca han 
reestructurat la pàgina web de l’apartat de Recerca amb un nou 
disseny. Aquesta nova estructura es caracteritza per ser més ente-
nedora i més accessible per l’usuari final.

5. Contractació d’un nou servei d’informació on-line d’ajuts, 
subvencions, beques i premis

A principis de l’any 2009, s’ha contractat un servei per difondre 
totes les ajudes, subvencions, beques i premis publicats en els 
Diaris Oficials. Aquest butlletí incorpora informació rellevant pro-
cedent de fonts privades: obra social de Caixes d’estalvi i Bancs, 
fundacions, empreses, etc.
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6. Contractació dels Assessors Legals i Tributaris Rousaud 
Costas Duran

El servei que ofereix RCD, Assessors legals i tributaris, a la UdL se 
centra en l’assessorament jurídic en la totalitat de matèries que la 
Universitat requereixi, destacant les següents matèries:

•	 Assessorament en processos de transferència de tecnologia 
generada en el marc de projectes de recerca de la Universitat, 
al sector productiu.

•	 Assessorament en els projectes de recerca en col·laboració 
amb tercers en què participi algun membre o entitat de l’en-
torn de la UdL.

•	 Assessorament en el procés de creació d’Empreses de Base 
Tecnològica sorgides de la UdLPARC.

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari

El parc científic se sustenta sobre tres eixos:

•	 Al campus de Ciències de la Salut, a través de l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida. Aquest institut va aprovar, el 
novembre de l’any passat, la incorporació del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa a través de la Direcció Ge-
neral de Recerca, la qual cosa suposarà un impuls important.

•	 Al campus de’l ETSEA, s’està treballant en la constitució d’un 
consorci agroalimentari amb la participació del DIUE, del CSIC 
i de l’IRTA. A part de les obres de l’arboretum, s’està finalitzant 
un edifici de 600 metres quadrats i s’està finalitzant el pro-
jecte per construir un nou edifici de 2000 metres quadrats. 
Ambdós edificis seran el nucli de desenvolupament del con-
sorci de recerca agroalimentari abans indicat.

•	 A la zona de Gardeny, s’està acabant l’edifici H3 i s’han acon-
seguit recursos del Plan Avanza de l’antic Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç per valor de 12 milions d’euros, per a 
la construcció del centre experimental per a la producció au-
divisual multimèdia, digitalització i arxiu de continguts, que 

ha de permetre donar un impuls al sector de comunicació 
audiovisual.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

Objectius de la Fundació Universitat de Lleida

•	 Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el co-
neixement, la comunicació i les relacions entre la Universitat 
de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural.

•	 Promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de 
R+D+i i prestació de serveis entre la Universitat de Lleida.

•	 Promoure i projectar la Universitat de Lleida al seu entorn 
proper i a l’àmbit internacional.

•	 Promoure activitats de formació continuada.

•	 Potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de 
la Universitat de Lleida, podent participar en empreses, amb 
la finalitat d’utilitzar, difondre i treure profit d’aquests conei-
xements.

•	 Actuar com a centre d’informació i coordinació de les empre-
ses i entitats públiques que vulguin establir relacions amb la 
Universitat de Lleida.

•	 Facilitar l’accés al món laboral dels graduats, ja sigui en tre-
balls per compte propi o per compte d’altri.

•	 Facilitar la relació de l’estudiantat amb el món del treball per 
a la millora de la seva formació i adquisició d’experiència en 
activitats professionals.

•	 En general, col·laborar amb la resta de la Universitat de Lleida 
en la gestió de les activitats que aquesta té encomanades.

Activitats realitzades durant l’any 2008

•	 Gestió de formació continuada.

•	 Organització de reunions científiques i congressos.
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•	 Gestió de convenis i projectes R+D+i.

•	 Promoció de divulgació científica.

•	 Promoció d’activitats.

1. Gestió de formació continuada

•	 Màsters propis de la Universitat de Lleida.

•	 Acupuntura (desembre 2008 - juny 2010).

Dra. Isabel Giralt i Dr. Josep A. Carceller. Departament de Cirurgia

•	 Desenvolupament infantil i detecció precoç (octubre 2007 - 
juny 2008).

Dra. Maria A. Marsellés. Departament de Pedagogia i Psicologia

•	 Ciències Mèdiques aplicades a l’activitat física (octubre 2008 
- juny 2009). Dr. Roman Solà. Departament de Ciències Mè-
diques Bàsiques i Dr. Xavier Peirau. INEFC (centre de Lleida).

•	 Hipologia (octubre 2007 - juny 2008). Dra. Isabel del Arco. 
Departament de Pedagogia i Psicologia. Dr. Joan A. Prat Subi-
rana. INEFC (centre de Lleida).

Cursos de postgrau

•	 Atenció prehospitalària urgent (gener – abril 2008). Dra. Luisa 
Guitart. Departament d’Infermeria.

•	 Atenció amb persones amb dependència. Les ferides cròni-
ques (febrer – juny 2008). Dra. Joana Barberà. Departament 
d’Infermeria.

•	 Estudis sobre educació, llengua i treball social amb adults im-
migrants (febrer – juny 2009). Dra. Dolors Mayoral. Departa-
ment de Geografia i Sociologia.

Curs on-line

•	 Estudis sobre la immigració (octubre 2007 – febrer 2008). Dra. 
Dolors Mayoral. Departament de Geografia i Sociologia.

Curs on-line

•	 Sistemes d’informació geogràfica per a la gestió municipal i 
territorial (febrer – maig 2008). Dra. Carme Bellet i Sra. Mont-
serrat Guerrero. Departament de Geografia i Sociologia.

•	 Avaluació, diagnòstic i intervenció interdisciplinària en aten-
ció precoç (febrer – juny 2008). Dra. Maria Àngels Marsellés. 
Departament de Pedagogia i Psicologia.

•	 Atenció al malalt al final de la seva vida (gener – març 2008). 
Dr. Ramon Colell. Departament d’Infermeria.

•	 Cuidatges d’infermeria al pacient neurològic (octubre 2007 
– gener 2008). Dra. Pilar Jurschik. Departament d’Infermeria.

•	 Integració laboral de persones en risc d’exclusió social (de-
sembre 2008- gener 2009). Dr. Ramon Julià Traveria. Depar-
tament de Geografia i Sociologia.

Cursos d’especialització

•	 Ecografía para médicos de urgencias (febrer 2008). Dr. Ramon 
Nogué. Departament de Cirurgia.

•	 Ecografía para médicos de urgencias (maig 2008). Dr. Ramon 
Nogué. Departament de Cirurgia.

•	 Ecografía para médicos de urgencias (novembre 2008). Dr. 
Ramon Nogué. Departament de Cirurgia.

•	 Cures al pacient amb dependència (febrer – maig 2008). Dra. 
Joana Barberà. Departament d’Infermeria.

•	 Prevenció i atenció a la primera infància: àmbit sanitari (de-
sembre 2007 – gener 2008). Dra. Maria Àngels Marsellés. De-
partament de Pedagogia i Psicologia.

•	 Prevenció i atenció a la primera infància: àmbit educatiu (ge-
ner – febrer 2008). Dra. Maria Àngels Marsellés. Departament 
de Pedagogia i Psicologia.
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•	 Pautas para la reflexión y apuestas para la educación (febrer 
– abril 2008). Dra. Maria Ángeles Calero. Departament de Fi-
lologia Clàssica, Espanyola i Francesa.

2. Organització de reunions científiques i congressos

•	 CIDUI 2008 – Congrés Internacional Docència Universitària i 
Innovació (juliol 2008).

Institut de Ciències de l’Educació

•	 Simposium anual AVEDILA 2008 (setembre 2008). Dra. Carmi-
na Nogareda. Departament de Producció Animal.

•	 9th European Conference on Higher Agricultural Education, 
ECHAE (setembre 2008). Dr. Jaume Lloveras. ETSEA.

Aspectes quantitatius

Alumnes participants Impartició 
(hores)home dona total

Màsters 19 37 56 2.900
Postgraus 48 144 192 1.630
Cursos 
d’especialització

44 76 120 278

111 257 368 4.808

Evolució del nombre d’activitats de formació
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3. Gestió de convenis i projectes R+D+i

•	 Elaboració d’instruments de descripció del fons documental 
custodiat pel Servei d’Arxiu i gestió de Documents de la Uni-
versitat de Lleida. Dra. Pepita Raventós. Secretaria General.

•	 Acord marc de cooperació entre la Fundació ENRESA i la Fun-
dació Universitat de Lleida. Dr. Joan A. Prat Subirana. INEFC 
(centre de Lleida).

•	 Col·legi Oficial de Metges de Lleida – Universitat de Lleida. 
Dr. Josep A. Carceller. Departament de Cirurgia. Màster Acu-
puntura.
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•	 Pla de Formació de les Valls d’Àneu – Ajuntament Alt Àneu – 
Consell Cultural de les Valls d’Àneu – Fundació Universitat de 
Lleida. Dra. Sofia Isus. Departament de Psicologia i Pedagogia.

•	 INDRA Sistemas S.A – Fundación Adecco- Fundació Univer-
sitat de Lleida. Dr. Jordi Palacín. Departament d’Informàtica i 
Enginyeria industrial. 

•	 Institut Superior Empresarial 08 SL i la Fundació Universitat 
de Lleida. Dra. M. Lluïsa Ochoa. Departament de Dret Públic de 
la Universitat de Lleida.

•	 Club ciclista Graus – Fundació Universitat de Lleida. Dr. Joan 
A. Prat Subirana – INEFC (centre de Lleida).

•	 Fundación ANDROMEDA – Fundación Universitat de Lleida. 
Dr. Joan A. Prat Subirana. INEFC (centre de Lleida).

4. Promoció de divulgació científica

•	 La creació de la Universitat de Lleida 1991-1992. Aspectes ju-
ridicolaborals. Dr. Josep Moreno. Departament de Dret Públic.

•	 Mestrescoles i rectors de l’Estudi General de Lleida (1597- 
1717). Sr. Francesc Esteve.

•	 Cultures en acció: la vida quotidiana. Dra. Dolors Mayoral. 
Departament de Geografia i Sociologia.

5. Promoció d’activitats

Presència i organització d’actes de promoció a certàmens:

•	 EXPOFutura. Saló dels Màsters i Postgraus. Barcelona.

•	 Fira de Sant Miquel. Saló Nacional de la Maquinària Agrícola 
i Saló Internacional de la Fruita. Lleida.

Recerca i tecnologies de la Universitat de Lleida a l’abast del sector 
agroalimentari:

1. Aplicacions de l’energia solar en l’àmbit agropecuari. Dr. Joan 
Ignasi Rosell, responsable del Grup de Recerca en Energia Solar i 
Física d’Edificis.

2. Utilització de biogàs en piles de combustible per a la indústria 
alimentària. Dra. Lluïsa Cabeza. Directora del centre GREA Innova-
ció Concurrent. Universitat de Lleida.

3. Optimització del disseny d’una gamma de vibrocultivadors ple-
gables. Dr. Joan Roca. Cap de projectes del centre GREA Innovació 
Concurrent. Universitat de Lleida.

4. Repercussions en matèria de recerca a la Universitat de Lleida. 
Dr. Fernando López-Gatius i Dra. Carmina Nogareda. Departament 
de Producció Animal. ETSEA. UdL.

Compte d’explotació 2008 (ingressos)

Total (euros) 1. 174. 747,70.

Altres
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Compte d’explotació 2008 (despeses) 

Total (euros) 892.994,07.

Evolució dels comptes d’explotació anuals 
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Evolució dels marges (ingressos-despeses anuals)
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OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

Amb la finalitat d’internacionalitzar la UdL, durant aquest curs 
acadèmic, l’Oficina de Relacions Internacionals ha continuat fo-
mentant la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL en-
vers altres països, per una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS 
procedents d’altres institucions d’arreu del món, per l’altra.

A més, des de l’Oficina de Relacions Internacionals, també s’ha 
participat en el Programa de Cooperació Interuniversitària (PCI) i 
en els programes per a la incorporació d’estudiantat estranger de 
tercer cicle.

D’altra banda, durant el curs 2008/2009, s’ha continuat treballant 
en la posada en marxa de les accions previstes al nou programa 
Erasmus, ara inclòs dins el programa Lifelong Learning, s’ha as-
sistit a diverses fires internacionals i s’ha participat en el projecte 
Intercultural Communication Training for Administrative Staff of 
Universities - ICTAS. Convenis.

Programa Erasmus

Durant el curs 2008/2009, han estat en vigor un o més convenis 
Erasmus entre la UdL i 200 institucions d’ensenyament superior 
de 28 països europeus, 14 institucions més que el curs precedent. 
En relació amb el curs anterior, han entrat en vigor convenis amb 
18 institucions amb les que prèviament la UdL no tenia conveni, 
mentre que no han estat renovats els convenis amb 4 institucions. 
Aquests convenis permeten la mobilitat d’estudiantat, professorat 
i PAS.

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords 
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Erasmus 
durant el curs 2008/09

Alemanya (24)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquisgrà)
Universität Bayreuth (Bayreuth)
Freie Universität Berlin (Berlin)
Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin)
Ruhr-Universität Bochum (Bochum)
Rheinische Friedrich Wilhelms Universität (Bonn)
Technische Universität Clausthal (Clausthal)

Technische Universität Dresden (Dresden)
Fachhochschule Eberswalde (Eberswalde)
Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (Friburg)
Hochschule Fulda (Fulda)
Justus Liebig Universität Giessen (Giessen)
Georg-August Universität Göttingen (Göttingen)
Ruprecht- Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg)
Fachhochschule Hildesheim-Holzminden-Göttingen (Hildesheim)* 
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
Universität Kassel (Kassel)* 
Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Kiel)
Universität Koblenz-Landau (Coblença)
Technische Universität München (Munic)
Universität Potsdam (Potsdam)
Fachhochschule Lausitz (Senftenberg)
Eberhard Karls-Universität Tübingen (Tübingen)
Bergische Universität-Gesamthochschule (Wuppertal)
Àustria (4)
FH JOANNEUM - University of Applied Sciences (Graz) * 
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Technikum Kärnten (Spittal)
Universität für Bodenkultur Wien, BOKU (Viena)
Bèlgica (7)
EHSAL - European University College Brussels (Brussel·les)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Universiteit Gent (Gant)
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, KATHO (Kortrijk)
Katholieke Universiteit Leuven (Lovaina)
Université Catholique de Louvain (Lovaina)
Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut (Mons)
Bulgària (1)
Natsionalna Sportna Akademia ‘Vassil Levski’ (Sofia)
Dinamarca (3)
Ingeniørhøjskolen i København (Copenhagen) * 
Københavns Universitet (Copenhaguen)
Via University College (Horsens)
Eslovàquia (2)
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava)
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre (Nitra)
Eslovènia (1)
Univerza v Mariboru (Maribor)
Estònia (1)
Estonian University of Life Sciences, EMÜ (Tartu)
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Finlàndia (9)
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu, EVTEK (Espoo)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands svenska yrkehögskola (Hèlsinki)
Joensuun yliopisto (Joensuu)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti)
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu)
Turun Yliopisto (Turku)
VAMK, University of Applied Sciences (Vaasa)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)
França (40)
Université de Picardie (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers –FESIA (Angers)
Isab - Institut Supérieur d’Agriculture de Beauvais (Beauvais) * 
Université Victor Segalen (Bordeaux)
Université de Savoie (Chambery)
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand (Clermont-Ferrand)
Université de Technologie de Compiègne (Compiègne)
Université de Bourgogne (Dijon)
Université du Littoral Côte d’Opale (Boulogne sur Mer)
Ecole de Management de Normandie (Le Havre)
Université du Droit et de la Santé de Lille (Lilla)
Ecole Supérieure de Commerce International du Pas-de-Calais 
(Longuenesse)
Université de Limoges (Llemotges)
Université Claude Bernard (Lió)
Université Jean Moulin (Lió)
Institut de Recherche et d’Action Commerciale de Lyon, IDRAC (Lió)
Université de Montpellier I (Montpeller)
Université des Sciences et Techniques du Languedoc (Montpeller)
Université Paul Valéry (Montpellier III)
Institut Universitaire de Formation des Maîtres (Montpeller) * 
École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (Montpeller)
Université de la Sorbonne Nouvelle (París)
Université de Paris-Sorbonne, Paris IV (París)
Université René Descartes, Paris V (París)
Université de Paris-Nanterre, Paris X (París)
Université Paris-Sud 11 (París)
Université Paris 12 - Val de Marne (Créteil)* 
Agro Paris Tech - Institut des Sciences et Industries du Vivant et de 
l’Environnement (París)
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Pau)
Université de Perpignan Via Domitia (Perpinyà)

Université des Antilles et de la Guyane (Pointe à Pitre)
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 de Llenguadoc)
Université de Toulouse Le Mirail (Tolosa de Llenguadoc)
Université Paul Sabatier (Tolosa de Llenguadoc)
Institut National Polytechnique de Toulouse (Tolosa de Llenguadoc)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)
Grècia (4)
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Atenes) * 
Geoponiko Panepistimio Athinon (Atenes)
Harokopio Panepistimio (Atenes) * 
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Tessalònica)
Hongria (4)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)
Szegedi Tudományegyetem (Szeged) * 
Irlanda (2)
Institute of Technology Cork (Cork)
Institute of Technology Tralee (Tralee)
Itàlia (35)
Università degli studi di Bari (Bari)
ALMA MATER STUDIORUM - Università 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 Catania (Catània)
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 degli Studi di Milano - Bicocca (Milà)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Mòdena)
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 Palermo (Palerm)
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Università degli studi di Parma (Parma)
Università degli studi di Pavia (Pavia)
Università degli Studi di Perugia (Perugia)
Università degli studi di Pisa (Pisa)
Università degli Studi della Basilicata (Potenza)
Università degli studi di Roma La Sapienza (Roma)
Università deglis Studi di Roma Tor Vergata (Roma)
Università degli Studi Roma Tre (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 di Udine (Udine)
Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ (Urbino)
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola (Rezekne) * 
Lituània (2)
Kauno medicinos universitetas (Kaunas)
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas)
Malta (1)
Università tà Malta (Msida)
Noruega (3)
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (Ås)
Høgskolen i Hedmark (Elverum)
Høgskulen i Volda (Volda)
Països Baixos (4)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven)
Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Wageningen Universiteit (Wageningen)
Polònia (12)
Akademia Techniczno-Rolnicza (Bydgoszcz)
Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk)
Uniwersytet Jagielloñski (Cracòvia)
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Cracòvia) * 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w 
Krakowie (Cracòvia) * 
Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecin)
Uniwersytet Warszawski (Varsòvia)
Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego (Varsòvia)
Akademia Medyczna w Warszawie (Varsòvia)

Uniwersytet Wrocławski (Breslau) 
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Breslau)
Akademia Medyczna we Wrocławiu (Breslau) 
Portugal (11)
Universidade do Minho (Braga)
Instituto Politecnico de Bragança (Bragança)
Universidade de Coimbra (Coimbra)
Universidade de Evora (Evora)
Instituto Politécnico de Leiria (Leiria)
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa)
Universidade Tecnica de Lisboa (Lisboa)
Instituto Superior de Ciências Educativas (Lisboa) * 
Universidade do Porto (Porto) * 
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Santarem)
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)
Regne Unit (6)
University of Aberdeen (Aberdeen)
University of Wales / Prifysgol Cymru, Bangor (Bangor)
Cardiff University / Prifysgol Caerdydd (Cardiff)
Cranfield University (Silsoe) 
Lancaster University (Lancaster)
London Metropolitan University (Londres)
República Txeca (4)
Masarykova Univerzita v Brně (Brno)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (České Budějovice)
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)
Romania (5)
Universitatea ‘Babes-Bolyai’ din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca) * 
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea “Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatu-
lui din Timísoara (Timişoara)* 
Suècia (4)
Högskolan Dalarna (Falun)
Luleå Tekniska Universitet (Luleå)
Lunds Universitet (Lund)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)
Turquia (7)
Çukurova University (Adana)
Ankara Üniversitesi (Ankara)
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Atilim Universitesi (Ankara) * 
Mustafa Kemal University (Hatay)
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istambul)
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras)
Harran Universitesi (Sanliurfa)
Xipre (1)
Intercollege (Nicòsia)
Suïssa (2) **
Université de Genève (Ginebra)
Université de Lausanne (Lausana)

(*) Institucions amb les que no hi havia signat acord el curs anterior.
(**) Suïssa no participa oficialment al programa Erasmus.

Acords de cooperació bilateral

Durant el curs 2008/2009, la UdL ha signat 19 nous acords bi-
laterals de cooperació amb diverses institucions d’ensenyament 
superior. Durant aquest curs, també han expirat 5 acords bilaterals 
que no han estat renovats. En total la UdL té signats 90 acords 
bilaterals de cooperació amb universitats d’Àfrica, Amèrica, Àsia 
i Europa.

Universitats amb les quals la UdL té signats acords bilaterals 
de cooperació durant el curs 2008/2009

Alemanya (1)
Universität Koblenz-Landau
Algèria (1)
Université Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem
Argentina (15)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET) * 
Instituto de Formación e Investigación “Maestro Carranza”
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de Cuyo
Universidad de la Patagonia San Juan Bosco * 
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de la Patagonia Austral * 
Universidad Nacional de Lanús

Universidad Nacional de San Luis
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional del Nordeste Corrientes * 
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional Rio Cuarto
Brasil (3)
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Federal Santa Maria * 
Canadà (3)
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimen-
taire Canada
Université d’Ottawa – University of Ottawa **
Université de Montréal
Colòmbia (4)
Universidad de Antioquía
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Quindío
Costa d’Ivori (1)
Université de Cocody
Costa Rica (1)
Universidad de Costa Rica **
Cuba (3)
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”
Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” * 
Universidad de La Habana * 
El Salvador (1)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
Equador (3)
Escuela Politécnica Nacional * 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO
Universidad de Cuenca
Estats Units d’Amèrica (9)
Colorado State University
Iowa State University
Ohio State University *
Southern Illinois University Edwardsville
University of California, Davis
University of Georgia
University of Minnesota
University of Texas Health Science Center at Houston
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Western Michigan University ** 
Finlàndia (1)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)
França (3)
Institut National Polytechnique de Toulouse
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université Jean Moulin Lyon 3
Guatemala (1)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Guinea Equatorial (1)
Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Israel (1)
Ben-Gurion University of the Negev
Itàlia (1)
Università degli Studi di Salerno * 
Letònia (1)
Rezeknes Augstskola * 
Marroc (1)
Université Abdelmalek Essaâdi * 
Mèxic (15)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ** 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Universidad Autónoma de Baja California * 
Universidad Autónoma de Chapingo
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad Autónoma de Nayarit * 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad de Celaya
Universidad de Guadalajara
Universidad de La Salle
Universidad de las Américas - Puebla
Universidad de Monterrey
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Nicaragua (2)
Universidad Nacional Agraria
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
Perú (2)
Universidad Nacional del Santa
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo * 

Regne Unit (2)
Cranfield University
Lancaster University
Togo (1)
Université de Lomé * 
Tunísia (1)
Université du 7 Novembre à Carthage
Veneçuela (1)
Universidad de Los Andes * 
Xile (7)
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso * 
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Austral de Chile **
Universidad de Concepción * 
Universidad de La Frontera
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María
Xina, R.P. (3)
Sichuan Agricultural University
Tianjin Foreign Studies University
South China Botanical Garden
Xina, Hong Kong (1)
Hong Kong Institute of Education * 

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada. Dades 
a 15/04/2009.
(**) Convenis en procés de renovació.

Programa SICUE

Durant el curs 2008/09, la UdL ha mantingut 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 42 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 (IJLV)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat d’Alacant
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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
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
Comunitat Valenciana (no IJLV)
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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

Mobilitat

La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsica-
ment a l’entorn de dos programes: el programa Erasmus, que 
permet la mobilitat acadèmica d’estudiantat i professorat amb 
universitats europees, i el Programa de Mobilitat de la UdL, fruit 
dels diferents acords bilaterals que la UdL té signats amb diferents 
universitats, la majoria de fora del continent europeu. 

Mobilitat d’estudiantat

Dades globals de mobilitat internacional

Totes les dades són provisionals a data 26/05/2009.

Les dades per al curs 2008/2009 dels dos programes de mobilitat 
internacional gestionats des de l’ORI (programa Erasmus [estudis i 
pràctiques] i Programa de Mobilitat de la UdL) mostren una estabi-
litat a l’alça tant del nombre d’estudiants rebuts com dels enviats. 
Sumant estudiants enviats i rebuts s’ha assolit la xifra rècord de 
373 estudiants. En nombres absoluts, el centre que ha mogut més 
estudiantat ha estat l’ETSEA. Per països, Mèxic i Itàlia continuen 
sent els països amb els que hi ha més mobilitat.
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins els programes Erasmus (estudis i pràctiques) i de Mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d’estudiantat enviat dins els programes Erasmus estudis, Erasmus pràctiques i Mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i rebut dins els 
programes Erasmus (estudis i pràctiques) i de Mobilitat 
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Evolució del nombre d’estudiantat rebut dins els programes Erasmus i Mobilitat de la UdL

Estudiantat enviat i rebut per centres. Programes Erasmus i Mobilitat UdL. Curs 2008/2009
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Distribució per països de l’estudiantat participant als 
programes Erasmus i de Mobilitat de la UdL. Curs 
2008/2009

País Enviat Acollit Total
Mèxic 28 50 78
Itàlia 33 42 75
França 11 13 24
Polònia 4 20 24
Alemanya 10 9 19
Finlàndia 13 3 16
Xina 15 15
Rep. Txeca 7 6 13
Turquia 13 13
Regne Unit 9 2 11
Dinamarca 10 10
Xile 9 9
Portugal 2 6 8
Grecia 7 7
Països Baixos 3 4 7
Noruega 5 1 6
Suècia 4 1 5
Lituània 4 4
Bulgària 3 3
Estats Units 1 2 3
Hongria 3 3
Romania 3 3
Argentina 2 2
Canadà 2 2
Eslovàquia 1 1 2
Eslovènia 2 2
Letònia 2 2
Malta 2 2
Àustria 1 1
Bèlgica 1 1
Costa Rica 1 1
Estònia 1 1
Irlanda 1 1
Total 157 216 373

Països de destinació de l’estudiantat Erasmus (estudis i 
pràctiques) i de Mobilitat de la UdL. Curs 2008/2009

Països d’origen de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la 
UdL. Curs 2008/2009

Països de destinació de l'estudiantat Erasmus (estudis i 
pràctiques) i de Mobilitat de la UdL. Curs 2008/2009
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Programa Erasmus estudis 

Dades generals

Durant el curs 2008/2009, i d’acord amb les dades provisionals a 26/05/2009, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universitats europees 
109 estudiants i n’ha acollit 148 de diferents països europeus, més que en cap curs anterior. En conjunt, 257 estudiants han participat en el 
programa Erasmus estudis.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa Erasmus Estudis

Per centres, un 28,44% dels estudiants enviats a universitats europees són de l’ETSEA, mentre que la Facultat de Lletres (23,65%) i l’ETSEA 
(20,95%) són els centres que més estudiants estrangers han rebut. 

Programes Erasmus estudis. Comparativa estudiantat enviat - estudiantat acollit. Curs 2008/2009
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Per països, la UdL ha enviat estudiants a 16 països diferents i ha 
acollit estudiants procedents de 22. Itàlia continua sent el país 
d’on es reben més estudiants (el 28,38%) i on més se n’envien 
(30,28%).

Distribució per països de l’estudiantat participant al 
programa Erasmus estudis. Curs 2008/2009

País UdL-Europa Europa-UdL Total Balanç
Itàlia 33 42 75 -9
Polònia 4 20 24 -16
Alemanya 10 9 19 1
França 5 13 18 -8
Finlàndia 13 3 16 10
Rep. Txeca 7 6 13 1
Turquia 13 13 -13
Regne Unit 9 2 11 7
Dinamarca 10 10 10
Portugal 2 6 8 -4
Grècia 7 7 -7
Països Baixos 3 4 7 -1
Noruega 5 1 6 4
Suècia 4 1 5 3
Lituània 4 4 -4
Bulgària 3 3 -3
Hongria 3 3 -3
Romania 3 3 -3
Eslovàquia 1 1 2 0
Eslovènia 2 2 -2
Letònia 2 2 -2
Malta 2 2 -2
Àustria 1 1 1
Bèlgica 1 1 1
Estònia 1 1 1 -1
Irlanda 1 1 1
Total 109 148 257 -39

Destinacions de l’estudiantat del programa Erasmus estudis 
de la UdL. Curs 2008/2009

Destinacions de l'estudiantat del programa Erasmus estudis de la UdL
Curs 2008/2009
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa de mobilitat de la UdL

Formació Lingüística

1. Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)

Dos estudiants erasmus han participat en els cursos intensius de 
llengües. Aquest cursos tenen per objectiu fomentar entre els es-
tudiants erasmus el coneixement de les llengües menys utilitzades 
de la Unió Europea. Aquests estudiants han participat en cursos 
d’eslovac i portuguès.

2. Cursos intensius de les EOI

Amb l’objectiu de millorar la preparació lingüística de l’estudiantat 
seleccionat per participar en el programa Erasmus, l’ORI ofereix la 
possibilitat de subvencionar una part de la matrícula als cursos in-
tensius de les Escoles Oficials d’Idiomes. Per al curs 2008/2009, 10 
estudiants s’han acollit a aquesta possibilitat, 4 en cursos d’italià, 
3 d’anglès, 2 de francès i 1 d’alemany.

3. Beques complementàries de la UdL

Durant el curs 2008/2009, la UdL ha concedit 29 ajuts comple-
mentaris per als estudiants Erasmus estudis de la UdL amb els 
millors expedients acadèmics.

4. Programa Erasmus pràctiques

El Programa d’Aprenentatge Permanent preveu una nova moda-
litat de mobilitat Erasmus que permet a l’estudiantat realitzar un 
període de pràctiques en una empresa o organització d’un altre 
país europeu. Durant el curs 2008/2009, la Facultat de Ciències 
de l’Educació ha enviat sis estudiants en pràctiques a França en el 
marc d’aquest nou programa.

5. Programa de mobilitat de la UdL 

Durant el curs 2008/2009 (dades provisionals a 26/05/2009), 42 
estudiants de la UdL han estudiat en universitats estrangeres en el 
marc del Programa de Mobilitat de la UdL. Els països de destinació 
d’aquests estudiants han estat Mèxic (28), Xile (9), Argentina (2), 
Canadà (2) i Estats Units (1). El nombre d’estudiants estrangers 
acollits dins aquest programa ha estat de 68, procedents de Mèxic 
(50), la RP de la Xina (15), Estats Units d’Amèrica (2) i Costa Rica 
(1). En total, 110 estudiants locals i estrangers han participat en 
aquest programa.

Evolució del nombre d'estudiantat enviat i rebut 
dins el Programa de mobilitat de la UdL

7

16

56 54

41 42

24
31

43

58

69

86

68

7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009

Estudiantat enviat
Estudiantat rebut



169Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2008/2009

Programes de beques

1. Ajuts de l’ORI per a estada i manutenció

L’Oficina de Relacions Internacionals concedeix ajudes per a es-
tada i manutenció a l’estudiantat dels centres propis que realitza 
estades en universitats que no concedeixin cap ajut econòmic per 
aquests conceptes.

2. Beques JADE

En el cas d’algunes universitats mexicanes, el programa de mobili-
tat de la UdL es complementa amb els ajuts Jade per a estudiants 
mexicans patrocinats pel Banc Santander Central Hispano. Trenta 
estudiants de diverses institucions d’educació superior mexicanes 
han gaudit d’aquests ajuts durant el curs 2008/2009.

3. Beques Internacionals Bancaja-UdL

En la segona edició de les Beques Internacionals Bancaja-UdL, 
s’han concedit 28 beques, 23 a estudiants participants al progra-
ma de mobilitat de la UdL i 5 a estudiants participants al programa 
de l’ETSEA d’estades curtes d’estiu a universitats dels Estats Units.

4. Beques Santander-CRUE de mobilitat iberoamericana

Enguany, per primer cop, s’han atorgat 3 beques a estudiants que 
han tingut com a destinació universitats de la xarxa Universia.

Estudiantat visitant

En el marc del programa d’estudiantat visitant, la UdL ha rebut 9 
estudiants, 6 a la Facultat de Medicina, 3 a la Facultat de Dret i 
Economia i 1 a la Facultat de Lletres. Per països aquests estudiants 
procedien de Mèxic (7), Xipre (3), Algèria (2), Brasil, Itàlia i Mèxic.

Programa SICUE 

D’acord amb les dades provisionals, per al curs 2008/2009, 28 es-
tudiants de la UdL han anat a estudiar a altres universitats de 
l’Estat espanyol en el marc del Sistema d’intercanvi entre centres 
universitaris d’Espanya (SICUE). La UdL ha acollit 10 estudiants.

Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. Curs 2008/2009
Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. 
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Evolució del nombre d'estudiantat enviat i rebut dins el 
programa SICUE
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Professorat de la UdL que té previst realitzar estades de docència de curta durada Erasmus durant el curs 2008/2009

Beques Séneca

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Séneca, convo-
cats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels 28 estudiants 
enviats a altres universitats espanyoles, 12 han gaudit de beca, i 
dels 10 estudiants rebuts, 4 tenien atorgada la beca Sèneca del 
Ministeri.

Programes de mobilitat específics

Programes de mobilitat adreçats a l’estudiantat de titulacions 
concretes que han tingut mobilitat durant el curs 2008/2009:.

ETSEA

1. Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units 
d’Amèrica

Durant els mesos d’estiu, la Universitat de Lleida intercanvia es-
tudiants amb universitats dels Estats Units d’Amèrica. Per al curs 
2008/2009, està previst que 8 estudiants es desplacin a l’Iowa Sta-

te University, la Colorado State University, la University of Georgia 
i la University of Minnesota.

2. Ajuts de la UdL per a l’estudiantat de programes de doble ti-
tulació 

El curs 2008/2009 és el tercer en el que l’Oficina de Relacions In-
ternacionals convoca aquests ajuts. S’han concedit ajuts a 6 es-
tudiants de l’ETSEA participants en el programa de doble titula-
ció amb la Cranfield University i 1 estudiant d’Infermeria que ha 
participat en un programa de doble titulació amb la Katholieke 
Universiteit Leuven.

 Mobilitat de professorat

1. Estades curtes de docència Erasmus

Està previst que, durant el curs 2008/09, 30 professors de 5 cen-
tres de la Universitat de Lleida realitzin estades Erasmus de docèn-
cia de curta durada en universitats de països europeus.

Professorat de la UdL que té previst realitzar 
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Evolució del nombre de professorat enviat i acollit que ha realitzat estades de docència de curta durada Erasmus

Per països, la major part d’aquestes estades han tingut lloc en universitats de França (9), Alemanya (5), Itàlia (3), Finlàndia (3), Suècia (2), 
Portugal (2) i Bèlgica, Països Baixos, Polònia, Turquia, Regne Unit i República Txeca (1 en cada país).

Evolució del nombre de professorat enviat i acollit 
que ha realitzat estades de docència de curta durada Erasmus 
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Dstinacions del professorat de la UdL que tenen previst re-
alitzar estadesde docència Erasmus de curta durada. Curs 

2008/2009

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.

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional

La UdL concedeix ajuts per a la mobilitat en el marc de convenis 
bilaterals. En el moment de redactar aquesta memòria, encara no 
s’han resolt els ajuts corresponents al segon quadrimestre del curs 
2008/2009.

Mobilitat del PAS

Programa d’ajuts de la UdL per a la promoció d’activitats 
de mobilitat internacional

La UdL concedeix ajuts per a la mobilitat en el marc de convenis 
bilaterals. En el moment de redactar aquesta memòria, encara no 
s’han resolt els ajuts corresponents al segon quadrimestre del curs 
2008/2009.

Programa Erasmus PAS

El nou programa Erasmus preveu la possibilitat de mobilitat de 
personal no docent d’institucions d’ensenyament superior amb fi-
nalitats de formació. Durant el curs 2008/2009, està previst que 14 
membres del PAS de la UdL facin estades de formació en universi-
tats d’Àustria (5), França (3), Polònia (2), Dinamarca, Itàlia, Regne 
Unit i República Txeca.

Programa STELLA (Administrative Staff Mobility 
Programme)

La UdL participa en el programa de mobilitat STELLA del Compos-
tela Group of Universities.

Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats catalanes 

Dins el programa d’ajuts de mobilitat per al Personal d’Administra-
ció i Serveis de les universitats i de les administracions públiques 
del sector universitari i de la recerca 2008, convocat per l’Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya, i que té com a objecte la millora del desenvolupament 
professional del PAS, la Universitat de Lleida ha obtingut ajuts per 
a l’estada de tres persones en els següents centres, durant el curs 
acadèmic 2008/09:

- Università degli studi di Torino, Itàlia

- Universidad San Carlos de Guatemala (CUNOC), Guatemala

- Horticulture and Food Research Institute, Nova Zelanda

Programes, xarxes i altres accions 
internacionals

Programa de Cooperació Interuniversitària

PCI Iberoamèrica

En el marc de la convocatòria PCI 2007, s’ha dut a terme el pro-
jecte de recerca Motorización de la contaminación ambiental por 
metales pesados, coordinat des del departament de Química en 

Destinacions del professorat de la UdL que 
tenen previst realitzar estades de docència Erasmus de 

curta durada. Curs 2008/2009 
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cooperació amb la Universidad Centro Americana José Simeón 
Cañas (El Salvador).

En el marc del PCI 2008, s’ha concedit un ajut al projecte Mane-
jo de la producción porcina sostenible en Cuba, coordinat des del 
departament de Matemàtica en cooperació amb la Universidad de 
Holguín (Cuba).

PCI Mediterrània

En el marc de la convocatòria PCI 2007, s’han dut a terme els pro-
jectes:

•	 La mujer ante su propia representación: la autobiografía como 
medio de expresión, coordinat des del departament de Filolo-
gia Clàssica, Francesa i Hispànica i l’Université du 7 novembre 
à Carthage (Tunis).

•	 Imbricaciones transnacionales de las migraciones entre Es-
paña y Marruecos, coordinat des del departament de Geo-
grafia i Sociologia en cooperació amb la Faculté des Sciences 
Juridiques Sociales Souissi de Rabat (Marroc).

A la convocatòria PCI 2008, s’ha concedit un ajut al projecte Étude 
d’impacts de changements climatiques sur les écosystèmes step-
piques de l’ouest algérien comme outil d’alerte des régions nord-
méditerranéennes, coordinat des del departament de Producció 
Animal en cooperació amb la Université Ibn Khaldoun de Tiaret 
(Algèria).

Programes per a la incorporació d’estudiants estrangers de 
doctorat 

Durant el curs 2008/2009, la UdL ha continuat acollint estudiants 
estrangers de doctorat becats per diversos programes.

Programa de beques Jade Plus

ETSEA: 3 estudiants 

Ciències de l’Educació: 2 estudiants

Dret i Economia: 2 estudiants 

EPS: 1 estudiant

Països d’origen: Mèxic (5), Costa Rica, Cuba i Equador.

Programes del govern espanyol 

1. Beques MAEC-AECID

ETSEA: 2 estudiants 
Països d’origen: Albània i Equador.

2. Beques Fundación Carolina

ETSEA: 1 estudiant
País d’origen: Albània.

Altres accions

A banda de gestionar la participació de la UdL en els programes 
esmentats més amunt, l’Oficina de Relacions Internacionals ha re-
alitzat altres accions:

•	 Campanya “Mou-te... per les Universitats”, destinada a fo-
mentar la participació de l’estudiantat de la UdL en els dife-
rents programes de mobilitat existents.

•	 Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat parti-
cipant en els programes de mobilitat (Erasmus, Programa de 
mobilitat de la UdL, SICUE i altres).

•	 Organització del Curs d’orientació cultural per a estudiants de 
mobilitat acadèmica.

•	 Col·laboració amb la Facultat de Lletres en l’organització del 
Certificado de Estudios Hispánicos.

•	 Assistència a fires internacionals: EAIE Conference 2008 
(Anvers, Bèlgica), China Education Expo 2008 (Beijing, Xina), 
Europosgrados Chile y Argentina 2009 (Santiago de Xile i Bu-
enos Aires).

•	 Participació en el projecte ICTAS (Intercultural Communicati-
on Training for Administrative Staff of Universities).
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•	 Difusió d’informació entre la comunitat universitària i asses-
sorament en matèria de relacions internacionals.

INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

1. Oficina de Cooperació i Solidaritat

Una novetat recent en relació a aquest servei és que es canvia el 
nom del Centre de Cooperació Internacional i passa a denominar-
se Oficina de Cooperació i Solidaritat, tal com es va aprovar al 
Consell de Govern del dia 29 d’abril de 2009 (Acord núm. 1192009). 

El motiu del canvi de nom obeeix a vàries raons. Una, més de ca-
ràcter estructural, és que l’antiga denominació “cooperació inter-
nacional” és molt més amplia que la cooperació al desenvolupa-
ment dels pobles empobrits que és la funció que caracteritza l’  
Oficina de Cooperació i Solidaritat. A banda, es pot confondre amb 
tasques pròpies de l’altre servei que depèn del mateix Vicerecto-
rat de Relacions Internacionals i Cooperació, l’Oficina de Relacions 
Internacionals.

Les altres dues raons són més de contingut. L’antiga denomina-
ció “internacional” exclou una part important de la feina que ha 
vingut realitzant el Centre i en la qual es vol aprofundir. Sense 
renunciar a la projecció internacional que li és pròpia, es considera 
també necessari impulsar la recerca i la sensibilització al voltant 
del que s’ha convingut en anomenar “quart món”. Des de la Uni-
versitat cal analitzar la situació d’aquests col·lectius més vulnera-
bles en situació de risc d’exclusió social que viuen al nostre entorn 
més immediat, perquè es puguin apuntar estratègies d’intervenció 
per tal de contribuir a augmentar la seva qualitat de vida.

Finalment, dir que, a tot l’equip de l’Oficina, li feia especial il·lusió 
que aparegués en la nova denominació el terme “Solidaritat” que 
és el valor subjacent imprescindible per aconseguir una major jus-
tícia social i equitat.

Àrea de cooperació

Convocatòries pròpies

Durant el curs 2008/2009, s’han realitzat tres modalitats de con-
vocatòries:

•	 Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internaci-
onal per al desenvolupament.

Té per objecte promoure la cooperació en els camps de la docèn-
cia, la recerca, la cultura i el desenvolupament entre els membres 
de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius 
més desfavorits dels països de l’anomenat “tercer món”.

Aquest finançament és possible, en part, gràcies al professorat i al 
PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0,7”.

La present convocatòria, a la qual s’han presentat 10 projectes, 
compta amb una dotació econòmica de 24.000€.

•	 Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat de cooperació al de-
senvolupament.

Aquesta convocatòria preveu dues modalitats:

•	 Realització de treballs o projectes finals de carrera, pràcti-
cums, pràctiques de postgrau i equivalents, sempre que la 
temàtica o l’execució estigui relacionada amb la cooperació 
per al desenvolupament i es realitzi totalment o parcialment 
en algun país dels anomenats del tercer món i en organismes 
internacionals.

•	 Participació en el programa de mobilitat solidària de l’Oficina 
de Cooperació i Solidaritat.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 4800€ i s’han pre-
sentat 16 propostes.
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•	 Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el quart món.

Té per objecte fomentar el coneixement de la situació d’exclusió i 
vulnerabilitat en la qual es troben els col·lectius més desfavorits 
del nostre entorn més proper com ara els immigrants, els refugiats 
o els sense sostre, entre d’altres. La finalitat és contribuir al disseny 
d’estratègies que permetin la seva inserció social i la millora de les 
seves condicions de vida.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 3000€ i s’han pre-
sentat dues propostes.

Campanya Dóna el teu 0,7%

Aquest curs 2008/09, s’ha obert la campanya “Dóna el teu 0,7%” 
a l’estudiantat que ha tingut l’oportunitat d’unir-se al moviment 
solidari fent una aportació voluntària a través de la seva matrícula.

El resultat de l’ampliació de la campanya “Dóna el teu 0.7 %” cap 
a l’alumnat l’any 2008 ha estat molt positiva. Un 14,27 % dels es-
tudiant s’han adherit a la campanya en els seu primer any d’exis-
tència, és a dir, dels 7.496 matriculats l’any 2008 a la Universitat 
de Lleida, 1.070 estudiants han fet el gest solidari.

Tal com es pot observar a la Taula, a l’escola d’ETSEA un 21,58 % 
dels estudiants matriculats han participat en la campanya, sent la 
facultat amb la participació més amplia. 

Estudiants per centre que s’han adherit a la campanya

Centre Estudiants Import Matriculats 
per Centre

%

ETSEA 312 936 1.446 21,58
Medicina 130 390 755 17,22
Lletres 96 288 582 16,49
Infermeria 36 108 266 13,53
Màsters 59 177 464 12,72
EPS 102 306 854 11,94
Dret 174 522 1.619 10,75
FCDE 161 483 1.510 10,66
Total 1.070 3.210 7.496 14,27

La facultat de medicina i la de lletres, amb una participació del 
17,22 i 16,49 % respectivament, són les dues facultats amb una 
participació més nombrosa després de l’ETSEA.

Convenis amb ONGD

Per tal de facilitar la mobilitat entre el PAS, el PDI i l’estudiantat, 
amb entitats que treballen en l’anomenat tercer món, s’han signat 
tres convenis més que han aportat nous contactes. Amb l’entitat 
MILPA, l’objectiu és donar a conèixer als participants de les mobi-
litats les activitats que es realitzen en el camp de la cooperació al 
desenvolupament en l’àmbit sanitari i més concretament conèixer 
l’entorn d’una consulta d’atenció primària en un medi amb recur-
sos escassos a Guatemala i també als campaments de refugiats 
saharauis a Tindouf a través de l’activitat assistencial i formativa 
sanitària emmarcada en aquest projecte.

Amb la Comissió Diocesana de Justícia i Pau a Lleida i la UdL, s’ha 
signat un acord per establir i dur a terme conjuntament projectes, 
programes i activitats en diferents àrees de col·laboració, especial-
ment per a la realització del Campus per la Pau.

Finalment, estem en tràmits de signar convenis amb objectius co-
muns amb les entitats: Fundació Ferreruela Sanfeliu, Universitat 
Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal) i Machincuepa Circo Social 
(Mèxic).

Valoració de projectes de sensibilització i cooperació de la 
diputació de Lleida

Des del curs passat, l’Oficina de Cooperació i Solidaritat (OCiS) ac-
tua com a centre avaluador de les convocatòries de cooperació 
i sensibilització de la Diputació de Lleida. Aquest 2008/2009, es 
valoraran els projectes presentats en la convocatòria de sensibilit-
zació, i, en el proper curs 2009/2010, es realitzarà la valoració de la 
convocatòria per a projectes de cooperació. Així mateix, l’OCiS és 
el centre assessor en qüestions de cooperació i per això s’està tre-
ballant conjuntament per a que les convocatòries de cooperació i 
sensibilització augmentin la seva qualitat.
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Valoració de projectes de cooperació internacional de 
l’Ajuntament de Lleida

L’OCiS realitza, des de l’any 2004, les valoracions dels projectes 
que es presenten a la convocatòria de cooperació de l’Ajuntament 
de Lleida. Amb aquesta, han estat 3 les vegades que s’ha realitzat 
aquesta feina constatant una millora de les ONGD de la ciutat de 
Lleida pel que fa la presentació i qualitat de les seves propostes. A 
la convocatòria, s’hi han presentat un total de 41 projectes de 35 
entitats diferents.

Valoració de projectes d’emergència de l’ajuntament de 
Lleida

L’OCiS es fa càrrec de les valoracions dels projectes que es pre-
senten a la convocatòria d’emergència de l’Ajuntament de Lleida. 
Durant aquest curs, s’han valorat 7 projectes d’emergència a més 
a més de fer les corresponents fitxes documentades per a la Paeria, 
les ONGD i la premsa local on es mostra la informació de la situa-
ció que ha provocat l’emergència marcada pel protocol d’actuació 
en situacions d’emergència.

Co-organització i participació en el IV Congrés Universitat 
i Cooperació al Desenvolupament. Consolidació de les 
universitats espanyoles com a agents de la cooperació

La Universitat de Lleida, juntament amb la resta d’universitats ca-
talanes, va co-organitzar el IV Congrés Universitat i Cooperació 
els dies 12, 13 i 14 de novembre a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. El Congrés va oferir un espai de trobada per a la reflexió 
i el debat sobre els reptes, les oportunitats i els desafiaments en el 
marc de la teoria i de la pràctica de la cooperació per al desenvo-
lupament i va fer una avaluació i una anàlisi crítica de la situació 
de la Cooperació Universitària al Desenvolupament en el marc dels 
nous reptes. En concret, va comptar amb la participació de més de 
300 persones i es van presentar 127 comunicacions i 60 pòsters.

Ia Setmana Intercultural amb la Col·laboració de Bancaja

Del 16 al 19 de febrer, es va dur a terme la I Setmana Intercultural 
de la Universitat de Lleida amb la col·laboració de Bancaja. Dintre 
d’aquest marc, es van desenvolupar diferents activitats entre les 
quals podem destacar: conferències, projecció de pel·lícules, taller 

de henna, taller d’escriptura àrab i xinesa, dinar intercultural, con-
cert, entre d’altres. L’objectiu fonamental de la I Setmana Intercul-
tural va ser crear un espai comú de trobada on poder apropar-nos 
a les diferents cultures que formen part de la nostra societat de 
forma horitzontal i respectuosa fomentant sempre la cohesió so-
cial.

Acompanyament dels projectes de cooperació endegats 
per l’ACUP i visita de la Universitat de Dakar: reforç 
dels contactes establerts pels investigadors

Arran de la visita per part de l’ACUP a la Universitat Cheikh Anta 
Diop de Dakar (Senegal), s’han iniciat els tràmits per iniciar futu-
res col·laboracions en forma de participació en projectes de pro-
grames europeus conjuntament amb l’Ajuntament de Lleida per 
treballar en temes de codesenvolupament. La proposta de conveni 
es troba en procés de tràmit i l’objectiu és poder fer formació de 
manera conjunta sobre el terreny en temes de codesenvolupa-
ment amb el finançament del Programa de Nacions Unides per al 
Desenvolupament.

Participació en la finalització del Projecte Yachay

L’OCiS de la UdL va establir contacte amb la comunitat quítxua de 
Sarayaku, a l’Amazònia equatoriana, al 1995 arran de les Brigades 
de Cooperació.

El projecte Yachay ha consistit en impartir una llicenciatura de 
caràcter presencial a l’Amazònia equatoriana. Aquesta llicenciatu-
ra en Educació Interacultural Bilingüe, especialitat en comunitats 
amazòniques es va iniciar al 2002 i, des de llavors, la Universitat 
de Lleida, al igual que les altres parts implicades en el projecte 
(Empremtes-Alcarràs, DINEIB, Universitat de Cuenca-Equador i 
Tayjasaruta), hi ha col·laborat amb aportacions econòmiques, de 
gestió i de disseny curricular.

Empremtes, entitat cívica d’Alcarràs, ha estat la coordinadora del 
projecte i ha vetllat per tal d’aportat professorat espanyol per a la 
formació dels nous titulats.

Així doncs, al gener de 2009, la primera promoció de llicenciats 
van rebre el seu diploma a la seu de la Universitat de Cuenca, 
convertint-se així en les primers llicenciats en la seva especialitat. 
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A l’acte de llicenciatura hi va assistir, entre d’altres, la directora de 
l’Oficina de Cooperació i Solidaritat de la UdL, la Dra. Núria Camps.

El passat 23 de maig, es va fer l’acte de tancament al Cafè del 
Teatre de l’Escorxador.

Posteriorment, es va fer una reunió de tancament del projecte per 
part de totes les parts implicades en el conveni.

Àrea de formació

Fusió del Postgrau de cooperació amb el Màster de 
cooperació

Des dels curs acadèmic 2008/2009, el postgrau de l’OCiS ha que-
dat inserit dintre de Màster Oficial en Desenvolupament i Coope-
ració Internacional.

Per a aquest proper curs, el títol propi de la UdL en Expert/a 
Universitari/a en Cooperació al Desenvolupament consta de 25 
crèdits ECTS i està dirigit a la formació de professionals en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament i a oferir una formació con-
tinuada a aquelles persones vinculades al món de la cooperació 
i la solidaritat. El títol d’expert és un primer pas per a aquelles 
persones que vulguin més endavant continuar aprofundint en la 
seva formació i cursant els crèdits restants per tal de finalitzar 
el Màster Oficial en Desenvolupament i Cooperació Internacional.

El títol d’Expert/a Universitari/ària s’iniciarà el 5 d’octubre de 2009 
i finalitzarà el 16 de desembre de 2009.

- Curs de lliure elecció: Visions d’Amèrica Llatina

L’objectiu fonamental del curs és tractar de forma transversal els 
diferents enfocaments sobre la realitat d’Amèrica Llatina, des de 
la colonització fins als nostres dies. Així s’han revisar els origens i 
causes del desenvolupament.

S’han tractat les diferents alternatives polítiques que s’estan pro-
duint en aquest moment, s’ha parlat sobre la situació dels drets 
humans i sobre els nous plans i estratègies econòmiques.

Durant el mes de febrer, es va dur a terme aquest curs, que s’ha 
organitzat juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la Uni-
versitat de Girona, mirant de crear sinèrgies i treball conjunt, re-
produint el mateix curs tant per a l’alumnat de Tarragona com per 
a l’alumnat de Lleida.

- Curs de lliure elecció: Desenvolupament sostenible: el futur 
dels països empobrits

En aquest curs, pretenem posar especial èmfasis en la funció que 
l’agricultura ha tingut al llarg de la història en els països del sud, 
essent part activa del seu desenvolupament.

Des d’una perspectiva interdisciplinària, les diferents sessions 
pretenen donar un enfocament que ens aproximi al coneixement 
de la realitat dels pobles del sud i dels condicionaments que en 
aquests han establert els països industrialitzats a l’hora de desen-
volupar l’agricultura (tipus d’explotacions, repartiment de la terra, 
conreus implantats...).

- Seminari Infància, Família i Quart Món

Aquest seminari va pretendre, mitjançant una sèrie de sessions 
per part d’experts en la matèria, donar a conèixer la situació de la 
infància, les famílies i el quart món a la ciutat de Lleida, tot duent 
a terme accions formatives que facin aflorar la situació d’aquest 
col·lectiu de la població tant vulnerable com és la infància.

El seminari es va dur a terme al mes de març del 2009 i va comptar 
amb la participació del Departament de Psicologia de Ciències de 
l’Educació.

Posteriorment, en sortirà la corresponent publicació a la col·lecció 
Sud-Nord de l’OCiS.

- Campus per la Pau

El present curs pretén apropar als assistents a diferents processos 
de pau, a rehabilitacions postbèl·liques i d’ajuda humanitària.

El mateix s’organitzarà de forma conjunta amb l’organització Jus-
tícia i Pau.
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- Aules de la Gent Gran

L’OCiS participarà en el programa de les Aules de Gent Gran amb 
temàtiques d’actualitat com són els biocombustibles i les funcions 
socials de les religions al món.

- Jornades de Formació en Solidaritat

Un any més, l’OCiS organitza, de forma conjunta amb la coordina-
dora d’ONGD i altres moviments socials, les Jornades de Formació 
en Solidaritat. Durant aquest curs, s’han tractat aquests temes: 
Teoria Crítica dels Drets Humans, Drets dels Pobles Indígenes, In-
terculturalitat i moviments social i relleu generacional.

Àrea d’informació i documentació

Pla de difusió del Centre d’Informació i Documentació per 
al Desenvolupament (CIDD)

Durant aquest any, s’ha engegat un pla de difusió per a donar a 
conèixer el CIDD tan dins l’àmbit universitari com a fora, amb l’ob-
jectiu d’apropar a la comunitat universitària a les ONGD de Lleida, 
als Instituts i la ciutadania en general l’oportunitat de gaudir d’un 
centre especialitzat i únic, per a les terres de ponent, en l’àmbit de 
la Cooperació per al Desenvolupament i la Solidaritat.

Les accions que s’estan duent a terme són:

•	 Elaboració de catàlegs bibliogràfics específics per a cadascu-
na de les facultats que conformen la Universitat de Lleida.

•	 Participació setmanal en el butlletí electrònic de la Coordina-
dora d’ONGD i altres Moviments Solidaris, amb la proposta 
d’una lectura recomanada.

•	 Enviament de cartes i targetons informatius.

•	 Visites personalitzades als Instituts i ONGD.

•	 Participació en el Sant Jordi mitjançant l’exposició i venda de 
llibres de la col·lecció pròpia de l’OCiS. A més, aquest any, es 
va realitzar una activitat dirigida a la ciutadania, la qual va 
consistir en buscar paraules relacionades amb la cooperació 

per al desenvolupament i la solidaritat en una sopa de lletres 
i en un encreuat.

•	 Participació en la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica.

Accions que estan previstes de dur a terme:

•	 Realització d’una càpsula publicitària del centre.

•	 Participació en el programa Solidaris de Catalunya Ràdio.

•	 Publicació d’un article a la revista ONGC.

•	 Publicació d’un article a la revista BUC de la Xarxa Vives 
d’Universitats.

•	 Possibilitat de participar com a CIDD en la creació d’una Xarxa 
de Centres de Documentació i Biblioteques per a la Coopera-
ció al Desenvolupament.

Novetats del CIDD

Durant aquest any, el CIDD va poder gaudir de les visites de 2 per-
sones reconegudes a nivell social i polític arreu del món, com és, 
per una banda, el Sr. Ignacio Ramonet, president del diari Le Mon-
de Diplomatique, i, per l’altra, del Sr. Sergio Ramírez, escriptor i 
vice-ministre nicaragüenc durant el govern sandinista l’any 1985.

També, dins l’espai del centre, es van programar, per primera ve-
gada, la realització de les conferències que s’emmarcaven dins la 
1ª Setmana Intercultural que organitzava el Centre de Cooperació 
Internacional juntament amb Bancaja.

El mes d’abril, es va publicar al diari La Mañana un reportatge 
complert sobre el CIDD.

Publicacions

Aquest curs, s’han publicat els següents títols:

•	 “Les persones grans i la seva dependència a la ciutat de Llei-
da”, Rafael Allepuz, Joan Pere Enciso, Mariona Farré i Cecilio 
Lapresta (ed.), Lleida, 2008.
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•	 “Al Voltant del finançament per al desenvolupament: micro-
crèdits i banca ètica”, Pere Enciso, Josep M. Farrés i David Díaz 
de Quijano, Lleida, 2009.

Àrea de sensibilització

Xerrades i/o Conferències

•	 Xerrada informativa sobre les brigades de solidaritat de l’As-
sociació Catalana per la Pau, 4 de març de 2009.

•	 Xerrada: “Srebrenica: de l’oblit a la memòria”, a càrrec de 
Francesc de Dalmases, president d’IGMAN-Acció Solidària, 16 
de març de 2009.

•	 Xerrada informativa: “ Vols construir la Pau?”, sobre els camps 
de treball de Servei Civil Internacional- Catalunya, 30 de març 
de 2009.

•	 Xerrada: “El Salvador: un país que lluita per sortir endavant”, 
a càrrec de José Santos Alfaro i Carlos Guardado, membres de 
la comunitat Guarjila (Chalatenango-El Salvador) i Minerva 
Porcell, membre del Grup de Solidaritat Jon Cortina, 27 d’abril 
de 2009.

•	 Xerrada informativa sobre els cursos de cooperació sobre el 
terreny de l’Assemblea de Cooperació per la Pau, 4 de maig 
de 2009.

Solidàrium

•	 Co-organització de la V Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i 
VIIa Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al De-
senvolupament, durant els dies 18 i 19 d’octubre de 2008.

El Solidàrium està co-organitzat per la Regidoria de Drets Civils, 
Cooperació i Immigració, la Coordianadora d’ONGD i AMS de Llei-
da i l’Oficina de Cooperació i Solidaritat. Hi participen les entitats 
lleidatanes interessades en donar-se a conèixer a tota la ciutada-
nia de Lleida, previstes per aquesta edició 72 entitats.

Des de fa dos anys, es va optar per englobar la fira entorn a un dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i, aquest any 2008, el 

Solidàrium tindrà com a eix principal i transversal “ODM 7: garan-
tir la sostenibilitat del mediambient”.

Exposicions

•	 Exposició fotogràfica: “Srebrenica: de l’oblit a la memòria”, al 
Vestíbul de l’edifici de la Biblioteca (planta 0), del 16 al 25 de 
març de 2009.

•	 Cicle de Cinema i Drets Humans.

•	 Participació en el 5è Cicle de Cinema i Drets Humans, del 7 al 
29 de novembre 2008.

En aquesta Mostra, es van projectar 6 documentals amb el seu 
corresponent col·loqui entre els quals destaquen: Drets a la Salut 
Mental, Dret a la Terra i les Dones en el Món Islàmic. Durant el 
Cicle hi van haver dues exposicions: Sàhara Occidental i Objectius 
del Mil·lenni.

L’activitat està coordinada per l’Associació de Periodisme Fora de 
Quadre i organitza el Vicerectorat d’Activitats Cultural i Projecció 
Universitària, el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Coo-
peració, l’Ajuntament de Lleida, la Coordinadora i AMS de Lleida, 
Comissions Obreres, Amnistia Internacional i Ateneu Popular de 
Lleida.

Campanyes

•	 Participació en la Campanya d’Ajut Alimentari per als cam-
paments de la població refugiada saharauí, endegada pel Co-
mitè d’Emergència i Acció Humanitària de Lleida, març-abril 
2009.

Entre tots els participants en la campanya de Lleida es van recollir 
un total de 21 tones de llenties seques i sucre.

2. Acords de Cooperació

Durant el curs 2008/09, s’han signat acords de cooperació entre la 
Universitat de Lleida i les institucions següents:
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•	 Conveni de col·laboració entre Paradores de Turismo de Es-
paña i la Universitat de Lleida.

•	 Conveni marc de col·laboració entre la el Bisbat de Lleida i la 
Universitat de Lleida.

3. Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU) està formada per vint 
universitats públiques i privades de Catalunya, el País Va-
lencià, les Illes, la Catalunya Nord i Andorra i també d’altres 
territoris amb vincles geogràfics, històrics culturals i lingüís-
tics comuns.

Els seus objectius generals estratègics són:

•	 Liderar la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit a 
les universitats membres i a la societat.

•	 Consolidar la representació col·lectiva de les universitats 
membres en l’àmbit internacional.

•	 Assolir i reforçar el coneixement i el reconeixement vertebrats 
per part de les diverses societats que composen l’entorn d’in-
fluència de la Xarxa.

En els àmbits següents:

•	 Informació i divulgació del coneixement.

•	 Llengua Cultura.

•	 Desenvolupament acadèmic: docència i recerca.

•	 Relacions internacionals.

V Lliga de debat universitari

Sis estudiants de la Facultat de Dret i Economia, han participat 
en la V Lliga de debat universitari, organitzat per la Xarxa Vives 
d’Universitats, que ha tingut lloc a la Universitat d’Alacant, del 25 
al 28 de març. L’equip de la UdL, format per Mercè Mill (capitana), 

Jordi Clarisó , Paula Pena, Mònica Noguero, Laura Salamero i Ma-
nel Hervàs va ser el guanyador d’aquesta Lliga. També ha compar-
tit amb la Universitat d’Alacant el guardó al millor equip i Laura 
Salamero ha estat guanyadora del trofeu al millor orador de la 
competició atorgat pel jurat.

a) 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 la XVU.

El programa s’entén com un ajut per participar o assistir a cursos, 
seminaris o congressos, per realitzar estades en un servei d’una 
altra universitat, o bé per organitzar altres activitats culturals.

El curs 2008/2009, han participat de la UdL:

7 estudiants al DRAC-Estiu.

32 estudiants de grau, diplomatura, llicenciatura, enginyeria o ar-
quitectura a DRAC-Hivern.

8 estudiants de doctorat i de màster oficial a DRAC-Formació 
avançada

6 professors a DRAC-PDI

b) Cursos d’estiu en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats

La XVU ha editat, com cada any, la Guia de cursos d’estiu 2009 
on es troba la informació sobre els 814 cursos que es realitzen 
en les 88 localitats diferents dels nostre àmbit lingüístic, i en les 
quals està previst que participin al voltant de 25.000 persones. La 
Guia de cursos d’estiu de la XVU ha esdevingut una de les ofertes 
de cursos d’estiu més importants d’Europa i, probablement, la de 
major relleu dins l’àmbit de la cultura catalana.

Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aques-
ta guia adreçada als estudiants de les universitat vinculades a la 
xarxa, així com a qualsevol persona interessada a ampliar els seus 
coneixements universitaris en qualsevol camp del saber.
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4. Projecció 

Honoris Causa

El 7 de maig de 2009, investidura com a doctor Honoris Causa 
el senyor Joan Solà Cortassa, apadrinat pel Dr. Joan Julià-Munné, 
professor titular de filologia catalana de la UdL.

Activitats en col·laboració amb altres institucions

•	 Mèxic: l’exili retrobat, setembre – novembre 2008.

•	 Emergent. Mostra de creació audiovisual, 18 i 19 de novem-
bre de 2008.

•	 XV Festival de Jazz de Lleida, del 7 de novembre al 4 de de-
sembre de 2008.

•	 Músiques disperses. III Festival de músiques folk, del 5 al 14 
de març de 2009.

•	 15a Mostra de Cinema Llatinoamericà, del 27 de març al 4 
d’abril de 2009.

•	 Conferència “Un diàleg entre Orient i Occident”, en el marc de 
les activitats de preparlament del IV Parlament Català de les 
Religions, 29 d’abril de 2009.

•	 Repressió i exili: l’emprenta del franquisme, abril – juny de 
2009.

5. Aules universitàries per a la gent gran

Unitat d’Atenció Socioeducativa (Memòria curs 2008-
2009)

Durant el curs 2008-2009, aquesta unitat ha realitzat les accions 
vinculades a les Aules d’Extensió Universitària que es detallen tot 
seguit:

1. Seguiment de les Aules tutelades per la Universitat de 
Lleida

Matriculats
Aula de Lleida 

Aula de Tàrrega

Aula de Cervera

Aula de Mollerussa

Balaguer

411

162

184

140

65

2. Aules complementàries paral·leles a l’Aula de Lleida 
(col·laboració amb l’IME)

Matriculats
Curs de Català 

Iniciació a la informàtica

6

2

3. Aules d’Extensió Cultural

En l’actual curs, s’ha inaugurat l’Aula d’Extensió Cultural de la Se-
garra. Aquesta Aula és comarcal, ja que neix de la iniciativa del 
Consell Consultiu de la Gent Gran de la Segarra, órgan adscrit al 
consell comarcal. Per al proper curs, es treballarà per la creació 
d’una associació per a l’Aula i un conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal i els Ajuntaments de les viles amfitriones del 
projecte: Sant Guim de Freixenet, Guissona i Torà. Actualment, 
l’Aula consta de 190 persones inscrites, que es reparteixen així: 
Sant Guim de Freixenet 60 inscrits, Guissona 157 inscrits i Torà 
73 inscrits.

4. Reunions seguiment Aules 

II Trobada de Juntes d’Aules: 30 de Març de 2009.

5. Participació en altres activitats

Assistència al Concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès el dia 25 
de Novembre de 2008.
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Assistents
Aula Lleida

Aula Tàrrega

300

100
Total 400

Aula de Lleida – El dia 21 de Novembre de 2008, els alumnes de 
l’Aula de Lleida van realitzar una visita a la Biblioteca, a la FCE i a 
l’Edifici Polivalent del Campus de Cappont de la UdL. Hi va haver 
també un petit esmorzar de benvinguda a la mateixa Universitat i 
posterior dinar en un restaurant. Assistents: 60 persones.

6. AFOPA

Assistència al Consell Interuniversitari d’AFOPA celebrat a Barcelo-
na el 27 de Novembre de 2008.

7. Inauguracions i cloendes de les Aules

Inauguració Cloenda
Aula de Lleida

Aula de Tàrrega

Aula de Balaguer

Aula de Cervera

Aula de Mollerussa

7 octubre 08

7 octubre 08

15 octubre 08

14 octubre 08

6 octubre 08

3 juny 09

2 juny 09

20 maig 09

16 juny 09

1 juny 09

8. Universitat d’Estiu

Títol del curs: “Dos segles de música: un recorregut per la música 
del Barroc i el Classicisme”.

Dates: Del 14 al 17 de Juliol de 2009.

6. Oficina del Voluntariat

L’Oficina del Voluntariat, durant aquest curs, ha realitzat les acti-
vitats següents:

•	 Difusió de l’oficina en el marc de la UdL, a través de correus 
electrònics, cartells i formularis d’inscripció.

•	 Restabliment del contacte amb les ONGs. S’hi ha afegit Cari-
tas, amb la qual encara no hi havia contacte.

•	 Informar i orientar els usuaris que passen per l’Oficina.

•	 S’ha ampliat la borsa de voluntaris, amb quinze nous d’en-
guany. Ens consta que deu d’aquests estan actius.

•	 Difusió de les activitats i necessitats de les ONGs i associaci-
ons via correu electrònic. Actualització de la pàgina web.

•	 Col·laboració amb Creu Roja per a la Campanya de recollida 
de joguines. Vam ajudar a difondre la Campanya i vam es-
tablir punts de recollida a les facultats. Els resultats van ser 
bons a Lletres i Ciències de l’Educació i molt escassos a les 
altres facultats.

•	 Col·laboració amb l’Oficina de Cooperació i Solidaritat. A més 
de l’intercanvi d’informació que s’ha dut a terme, alguns dels 
nostres voluntaris van participar en la preparació de la Pri-
mera Setmana Intercultural i en la Recollida d’aliments per 
al poble Sahrauí.

•	 Col·laboració amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Lleida en el projecte pisos solidaris: 5 estudiants de la UdL 
han gaudit d’un pis, llogat per la Paeria. Han realitzat tasques 
de voluntariat mitjançant diversos programes d’intervenció 
social.

•	 Reunió amb Noemí Cierco, encarregada de la borsa de volun-
tariat de l’Ajuntament. La reunió ha estat profitosa per tots 
els consells que n’hem pogut extreure.
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Un any més, 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. L’allotjament de l’estudiantat va realit-
zar-se majoritàriament al Centre Residencial i de Serveis, que fou 
la Vila Olímpica durant els Jocs de 1992. A Lleida, es van realitzar 
12 cursos al campus de Cappont, a Tremp, es van realitzar 2 cursos 
al Centre Cívic Tarraquet; mentre que el curs que es fa a Erill la Vall 
es va impartir al Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de 
Boí; el curs d’Àger va tenir lloc al Centre d’Observació de l’Univers; 
i per últim, també va tenir lloc un curs virtual en col·laboració 
amb la Xarxa Vives d’Universitats. Els 2 cursos de Solsona es van 
desenvolupar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i, per úl-
tim, 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 24 de ju-
liol. A més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes 
quatre 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 in-
formatiu i una pàgina web on estava disponible tota la informació 
relativa a la Universitat d’Estiu (programes dels cursos, normati-
va 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 pu-
blicant-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 la Xarxa Vives d’Universitats, 
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 obtin-
gut un certificat acreditatiu del seu aprofitament que els permetrà 
aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure elecció d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió d’Ordenació Acadèmica 
de la UdL. Així mateix, aquest reconeixement pot ésser sol·licitat 
a altres universitats de parla catalana membres de la Xarxa Vives 
d’Universitats.

8. Universitat d’Estiu

Un estiu més, des de 1993, s’han desenvolupat els cursos de la 
Universitat d’Estiu de la UdL que tenen lloc durant el mes de juliol 
com a seu principal, a la Seu d’Urgell. En aquesta ciutat, enguany 
s’han dut a terme 16 dels 36 cursos que han configurat la disse-
tena edició d’aquest esdeveniment universitari. Àger, Lleida, Erill la 
Vall, Tremp i Seròs han acollit els 20 cursos restants. També s’han 
realitzat 3 cursos més a Arbeca i Solsona, en els quals la Universi-
tat d’Estiu hi ha col·laborat.

La varietat d’àmbits temàtics escollits per classificar els cursos, 
varietat necessària perquè l’oferta resultés prou interessant per a 
l’estudiantat, anava des de l’art i les humanitats fins a l’economia, 
tot passant per les aplicacions informàtiques, l’ensenyament i la 
didàctica, el medi ambient, la salut i l’alimentació, i la tecnologia 
i la ciència. 

El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha 
estat de gairebé 124 professionals provinents tant de la UdL com 
del món professional i d’altres universitats. Sense cap mena de 
dubte, aquesta diversitat de procedències ha enriquit les relacions 
acadèmiques entre els docents i entre aquests i els 925 alumnes 
que s’han acostat a les aules d’aquesta Universitat oberta per va-
cances.

El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aquesta 
dissetena edició, va ser escollit entre les diferents propostes pre-
sentades al concurs de cartells convocat la tardor de 2009. El lema 
Zurbarán donava nom al treball triat, obra de Pablo Álvarez Rosen-
do, un jove dissenyador, il·lustrador i animador gallec.

Després del període de matriculació (del 7 de maig al 13 de juliol), 
el dia 14 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell la dissetena 
edició. Les activitats es van iniciar amb la conferència Astronomia: 
Una imatge val més que mil paraules impartida pel director cientí-
fic del Pac Astronòmic del Montsec, el Sr. Salvador J. Ribas Rubio.

Així mateix, es va inaugurar l’exposició conjunta de fotografies de 
la Seu d’Urgell realitzada pels fotògrafs que van participar l’any 
anterior en el curs de fotografia impartit per la fotoperiodista San-
dra Balcells i coordinat pel Xavier Goñi.
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Finalment, només cal ressaltar que el patrocini de la Diputació de 
Lleida, del Consell Social de la UdL, de l’Ajuntament de la Seu d’Ur-
gell i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, així com 
la col·laboració d’un gran nombre d’entitats públiques i privades, 
han fet possible la realització de la dissetena edició de la Univer-
sitat 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.

9. Serveis Culturals

Aula de Música

XVI Temporada Musical de la UdL, 2008-2009

•	 Virdung (Joan Izquierdo, flauta de bec, Luciana Cueto, veu, 
Alfred Fernàndez, cítola). El Llibre Vermell de Montserrat. 29 
d’octubre de 2008.

•	 Enrique Bernaldo de Quirós, piano. 12 de novembre de 2008.

•	 Rafael Bonavita, instruments històrics de corda polsada. 17 
de desembre de 2008.

•	 Joan Carles Martínez, guitarra. 25 de febrer de 2009.

•	 New York Standards Quartet (Tim Armacost, saxo tenor; David 
Berkman, piano; Yosue Inokue, contrabaix; i Gene Jackson, 
bateria). Jazz a la UdL. 23 de març de 2009.

•	 Quartet Tetrauk (Josep Molina Secall, violí; Ignacio Ramal Vie-
jo, violí; Lesster Frank Mejías Ercia, viola i Oriol Català Garcia, 
violoncel). 22 d’abril de 2009.

•	 Acústics al Campus.

•	 Xaviss. Un petit viatge. 5 de març de 2009.

•	 Turnez i Sesé. Sol blanc. 12 de març de 2009.

•	 Meritxell Gené. Inesperadament. 19 de març de 2009.

•	 Cesc Freixas. El camí cap a nosaltres. 26 de març de 2009.

“La Caixa” i l’Orquestra Simfònica del Vallés a la 
Universitat

•	 Concert simfònic. L’aigua. 25 de novembre de 2008.

Cor de la UdL

Aquest curs 2008/2009, el Cor de la UdL ha estat integrat per 18 
cantaires, que han participat en el concert de Nadal (22 de desem-
bre de 2008).

Aula de poesia Jordi Jové

Festa poètica

•	 Amb motiu de la publicació del número 50 de la col-
lecció Versos, l’Aula de Poesia edità una l’edició bilin-
güe del llibre de charles Baudelaire Vint-i-cinc flors 
del mal, que recull els versos originals del francès i 
la seva la traducció al català, a càrrec de Pere Rovira.  
L’obra es presentà el 17 de desembre de 2008 en una festa al 
Cafè Teatre de l’Escorxador, on llegiren els seus poemes Pere 
Rovira, Francisco Díaz de Castro, Vicente Gallego, Antonio Ji-
ménez Millán, Jordi Julià i Joan Margarit, i es comptà amb 
l’actuació musical del grup Envers.

Filmoteca Cine-Ull

Cicles de cinema

•	 Free Cinema. Un lugar en la cumbre (Room on the Top), El 
animador (The Entertainer), Sábado noche, domingo mañana 
(Saturday Night and Sunday Morning), La soledad del corre-
dor de fondo (The Loneliness of the Long Distance Runner), El 
ingenuo salvaje (This Sporting Life). Del 6 d’octubre al 3 de 
novembre de 2008.

•	 Ser cineasta sota el nazisme i després: centenari d’Helmut 
Käutner. Romanza en tono menor (Romanze in Moll), Bajo 
los puentes (Under den Brücken), El último puente (Die letzte 
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Brücke), Cielo sin estrellas (Himmel ohne Sterne). Del 10 de 
novembre a l’1 de desembre de 2008.

•	 Tribut a Nicholas Ray (Johnny Guitar). 15 de desembre de 
2008.

•	 John Houston crepuscular. The Misfits (Vidas rebeldes), The 
Nights of the Iguana (La noche de la iguana), A Walk with Love 
and Dead (Paseo por el amor y la muerte), Fat City (Ciudad Do-
rada), The Dead (Dublineses). Del 26 de gener al 23 de febrer 
de 2009.

•	 Nou Cinema Italià II. La dolce vita, Rocco e i soui fratelli (Rocco 
y sus hermanos), La notte (La noche), Mamma Roma. Del 2 al 
23 de març de 2009.

•	 Robert Bresson. La damas del Bois de Boulogne (Les dames du 
Bois de Boulogne), Picjpochet, El proceso de Juan de Arco (Le 
procés de Jeanne d’Arc), Lancelot du Lac, Al azar de Baltasar 
(Au hasard Balthazar), Mouchette, El dinero (L’argent). Del 20 
d’abril al 8 de juny de 2009.

•	 Cinema.cat. 15 de juny de 2009.

•	 El fons de la Filmoteca. La secta de los misteriosos (Die Sekte 
del Geheimnisvollen). 22 de juny de 2009.

•	 Aula de cinema: Muilligan, Truffaut. To Kill a Mockingbird 
(Matar a un ruiseñor), L’enfant sauvage (El pequeño salvaje). 
13 de maig i 10 de juny de 2009.

Cinque Cicle de Cinema i Drets Humans

•	 Shorok, Mimi la joie, Vou plantar minha terra (Plantaré la 
meva terra), Tranxgènia, La història del cuc i del panís, Uno 
por ciento, Esquizofrenia, Wandiyà. Del 7 al 22 de novembre.

Espai de teatre

Assaigs

•	 Aquest curs 2008/2009, l’Espai de Teatre ha estructurat les 
seves activitats a través del Taller de Formació i Creació Es-

cènica, integrat per 12 participants i dirigit per Emili Balde-
llou, que ha treballat l’obra Tot esperant Marcel·li. Happening 
ufològic.

Presentació de llibre

•	 La tragèdia del rei Lear, traducció de Lluis Soler i edició de 
Nuria Casado, es va presentar el 3 de desembre de 2008 a la 
Llibreria central de Barcelona i el 16 de desembre de 2008 a 
la UdL.

Representacions

L’Espai de Teatre ha representat Tot esperant Marcel·lí. Happening 
ufològic el 13 de maig de 2009 a la UdL. L’obra havia estat estre-
nada dins el marc de la XIV Mostra de Teatre Universitari de la 
Xarxa Vives d’Universitats, celebrada a la Universitat de València 
entre el 4 i el 8 de maig de 2009 i fou tornada a representar dins 
la 9a Mostra Transversal Interuniversitària de Teatre celebrada a la 
Universitat Rovira i Virgili els dies 18 i 19 de maig de 2009.

Taller de Dansa Contemporània

37 persones han integrat 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 28 d’abril de 2009, dins la X Mostra de Dansa a 
Lleida.

Iniciatives Plàstiques

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

•	 Els col·legis de l’exili a Mèxic. Del 22 de setembre al 7 de no-
vembre de 2008.

•	 I al final... van passar. Lleida, imatges de derrota i ocupació. 
Del 18 de desembre de 2008 al 23 de gener de 2009.

•	 Santi Iglesias. El secret de l’unicorn. Del 27 de gener al 20 de 
febrer de 2009.
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•	 Lou Cornella. Almídics glicerofàlic. Del 25 de febrer al 20 de 
març de 2009.

•	 Vaya Valla. Gráfica revolucionària cubana. Del 25 de març al 
17 d’abril de 2009.

•	 Fer país, conèixer món. La Cartoteca del Centre Excursionista 
de Catalunya. Del 23 d’abril al 15 de maig de 2009.

•	 Silvia Colomina. Fantasmetes. Del 21 de maig al 19 de juny 
de 2009.

Cursos de Formació Cultural

•	 Curs de Formació en Cant Coral (50 hores).

•	 Òpera Oberta: El Liceu a la UdL (20 hores).

•	 Seminari de Teatre. Escriptura Dramàtica i Dramatúrgia Escè-
nica. L’Art de l’Actor (20 hores).

•	 V Cicle de Cinema i Drets Humans (20 hores).

•	 Col·laboracions Externes.

•	 Mostra de Creació AUDIOVISUAL EMERGENT. Novembre de 
2009.

•	 15a Mostra de Cinena Llatinoamericà. Març-abril de 2009.

Ajuts als centres, als departaments i als serveis

•	 Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. 6a Setmana de 
la Comunicació a la UdL “Els periodismes audiovisuals (a les 
portes de la implantaciódel grau en comunicació i Periodisme 
Audiovisual a la UdL)”.

•	 Escola Universitària d’Infermeria. Certamen fotogràfic de la 
professió d’infermeria.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. XXI Premi Literari Sant 
Jordi.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. V Concurs de Fotografia 
Intercultures.

•	 Facultat de Ciències de l’Educació. Exposicions a la Facultat.

•	 Dept. de Ciències Mèdiques Bàsiques. Cafè científic.

•	 Dept. d’Informàtica i Enginyeria Industrial. Activitats en el 
marc de l’Any Internacional de l’Astronomia.

•	 Dept. de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Exposició PVCF-
PLASMA.

•	 Dept. de Matemàtica. Concurs de Fotografia Matemàtica.

•	 Dept. de Matemàtica. Any Internacional de l’Astronomia.
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SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Unitat Tècnica Central
C/ de Jaume II, 67
25001 LLEIDA
Catalunya (Espanya)
Tel. (34) 973 003522
FAX (34) 973 003518
http://www.bib.udl.es

El curs acadèmic 2008-2009, ha estat especialment significatiu 
per al Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), perquè durant 
aquest curs s’han dut a terme projectes molts importants per a 
l’SBD. A destacar:

Un projecte cooperatiu que ha suposat un canvi en el funciona-
ment intern i en les prestacions que oferim als nostres usuaris des 
del nou sistema d’automatització i gestió integrada per a la biblio-
teca ens referim a l’aplicatiu “Millennium” d’Innovative Interfaces 
el qual es va posar en explotació durant el mes de setembre del 
2008.

17 de setembre 2008 es posa en funcionament el nou sistema de 
gestió de biblioteques.

Els registres migrats – catàleg UDL al nou aplicatiu són:

•	 Registres bibliogràfics (títols): 234.086. Exemplars físics o vo-
lums: 295.274.

•	 Registres de col·leccions de revistes: 4.656. Registres de pro-
veïdors de revistes: 483.

•	 Registres d’autoritat de nom: 7.536. Registres d’autoritat de 
matèria: 1.108.

•	 Registres d’usuari: 16.995. Transaccions de préstec: 27.857.

Digitalització fons Romà Sol i Carme Torres en accés obert. 1ª fase. 

Per tal de preservar els documents, garantir-ne la conservació i la 
consulta en PDF, s’ha fet, d’acord amb la convocatòria, un reposi-
tori OAI on s’han incorporat, 10.681 imatges corresponents a: 618 

goigs, 217 romanços, 699 programes de Festa Major, a més de 40 
gravats i 848 opuscles de fons antic. Consultable a http://www.
bib.udl.cat.

Metacercador SFX i Metalib Explotació i difusió dels aplicatius Me-
talib i SFX que ens han permès crear un portal amb una única 
cerca el Metacercador i poder consultar tots els recursos de la Bi-
blioteca amb personalització dels resultats, alertes, etc.

Planificació de la migració dels dossiers electrònics al campus vir-
tual Sakai.

Potenciació de la Formació d’usuaris en recursos i serveis de l’SBD.

Amb un total de 107 cursos i/o sessions distribuïts en:

•	 Cursos i/o sessions generals i especialitzades.

•	 Cursos amb reconeixement de crèdits de lliure elecció.

•	 Col·laboració docent en assignatures integrades al plans d’es-
tudi, màsters i postgraus, tallers ICE.

•	 Dipòsits de material docent: MDX i OpenCourseWare (OCW).

•	 Preparació de les recomanacions i autoritzacions per publi-
car-hi.

Potenciació de la Biblioteca Digital: Els recursos documentals que 
s’han implementat de forma consorciada a la Biblioteca Digital 
-potenciant així el seu creixement- han estat els següents:

•	 American Society for Microbiology, Nature, Nature Publishing 
Group.

•	 Oxford University Press, Royal Society of Chemistry, Taylor & 
Francis.

•	 Cell Press, Project MUSE, Science, SIAM.

•	 Dipòsits institucionals cooperatius:- RACO que inclou revistes 
erudites catalanes.
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•	 RECERCAT, el qual inclou: literatura grisa, articles no publi-
cats, comunicacions a congressos, informes de recerca, “wor-
king papers” , projectes final carrera, etc.

•	 TDX, que inclou tesis doctorals.

•	 Exposicions a l’SBD. Biblioteca de Cappont.

•	 Any 2009: La pedagogia a Catalunya al tombant del segle XX. 

•	 “Un univers bibliogràfic per descobrir”. 

•	 Any 2008: Pels Racons de la memòria.

•	 “Musicant Sant Jordi”. 

AREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I 
COMUNICACIONS

Director: Carles Fornós Tarruella
http://www.udl.es/arees/asic

Desenvolupament de la taula de planificació docent per planificar 
els nous graus en funció de competències - Desenvolupament del 
pla d’acció tutorial que permet fer l’assignació de les tutories als 
alumnes de primer curs per a la seva vida acadèmica dins la Uni-
versitat de Lleida.

Posada en funcionament del servei d’avís per SMS als estudiants.

S’ha actualitzat la versió del campus virtual i s’ha aprofitat per ela-
borar un nou disseny en col·laboració amb la Unitat de Docència 
Virtual de l’ICE.

Desenvolupament i posada en funcionament d’un nou aplicatiu 
per a la realització d’enquestes via web.

S’han creat les plantilles estàndards de la Universitat de Lleida per 
als graus i els màsters.

Creació de noves sales de videoconferència.

Ampliació de la connexió amb el CESCA fins a 1 Gb, aquesta ampli-
ació que ens ofereix una sortida a Internet de més alta capacitat.

Instal·lació del nou servei de Telefonia IP en els edificis de Ciències 
de l’Educació, Edifici 5 d’ETSEA i l’Edifici annex de la Unitat Docent.

Canvi dels sistemes informàtics de gestió de les Biblioteques del 
sistema VLTS a Millennium que ens ofereix major accessibilitat i 
integració dels recursos electrònics.

Implantació de SFX i Metalib que ens permeten centralitzar re-
cursos electrònics i fer cerques indexades cap a altres cercadors 
respectivament.

Adaptació IRB Lleida del sistema Econòmico-Financer de la Uni-
versitat de Lleida.

Implantació d’un nou sistema d’impressió desatesa amb prepaga-
ment a Cappont i rectorat.

Nou sistema d’instal·lació automatitzada d’impatges per a les au-
les d’informàtica i docència.

Compra centralitzada de mes de 356 ordinadors, dels quals 221 
son per a aules informàtiques.

EDICIONS i PUBLICACIONS

Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida manté com a 
objectius principals l’impuls, la programació i la producció tèc-
nica d’edicions científiques, docents, d’extensió universitària i de 
difusió i imatge institucional de la nostra universitat. És a dir, la 
publicació de materials de suport a la docència i la difusió de la 
recerca a partir de sèries i col·leccions editades amb el suport dels 
departaments i centres que, sense perdre rigor, resultin atractius a 
públics més amplis que el de l’estricte univers acadèmic i universi-
tari. Alhora, es pretén potenciar encara més la presència instituci-
onal 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 divulgar l’activitat quotidiana universitària. Després de quinze 
anys de funcionament, Edicions i Publicacions de la Universitat 
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de Lleida ha assolit un fons editorial que supera el miler de títols 
publicats.

SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Campus de Cappont
Planta baixa de l’Edifici Annex
Horari d’atenció: de dilluns a dijous, de 10 a 19 h i de divendres 
de 10 a 14 h
www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.cat
Tel. 902 507 205
Fax 973 003 591

Personal d’Administració i Serveis: M. Pilar Sánchez Alandí, Anna 
Abert Rodríguez, Imma Cardet Ortiz, Josep M. Vallés Fort, Inés 
Piñol Molins, Anna M. Mayoral Gracia.

El Servei d’Extensió Universitària és una unitat administrativa i de 
gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar 
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 tas-
ques 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.

L’actual organització del servei s’estructura en dos negociats: el 
d’Informació i el d’Orientació.

Negociat d’informació

Punt d’Informació

El Servei actua com a punt d’informació, atén les consultes que 
s’adrecen a la UdL i, quan és necessari, redirecciona aquelles més 
específiques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis o 
àrees que poden facilitar una resposta més concreta amb la seva 
pròpia informació.

Pel que fa a l’atenció presencial i telefònica, el Servei ha compta-
bilitzat 4.086 consultes. En el gràfic, s’aprecien les dades en funció 
del perfil dels usuaris i la concentració en mesos.

Consultes presencials i telefòniques Estudiants, PDI, PAS i altres 
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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:

Balears (Palma de Mallorca), el 8 i 9 de maig de 2008, on el tema 
central ha estat les eines per a una universitat que trenca fronte-
res. La UdL va presentar un vídeo amb contingut informatiu de la 
ciutat i de la Universitat per tal de donar-les a conèixer amb motiu 
de ser l’amfitriona de la trobada el 2009 i va convidar als assistents 
a venir a Lleida.

Consultes presencials i telefòniques per tipus de consulta
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Activitats Informació i Divulgació Accés Allotjament Carnet UdL

Cursos Actes Acadèmics Beques Col.laboració Borsa de Treball

Progr.Coop.Educativa Ajuts de Viatge Altres Matrícula, Beques, 
Convalidacions, Trasllats…

Serveis UdL

A través del correu electrònic, del punt d’informació, s’han gestio-
nat 4.427 missatges (increment de 1.250 missatges) i s’han enviat 
557 missatges informatius a l’estudiantat de la UdL (increment de 
290 missatges). S’han atès 37 peticions de material (12 d’entitats 
externes i 25 de diferents unitats de la UdL).

S’ha assistit a la VII Trobada Europea de Serveis d’Informació i Ori-
entació Universitaris que ha organitzat la Universitat de les Illes 
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Així mateix, s’ha format part de les Jornades de treball del Grup 
SIOU (Serveis d’Informació i Orientació Universitaris) a la Universi-
tat de València, el 6 i 7 de novembre de 2008.

El SEU ha organitzat la VIII Trobada de Serveis d’Informació i Ori-
entació Universitaris, el 7 i 8 de maig de 2009. S’han inscrit 69 
tècnics d’informació de les diferents universitats de l’estat. Els 
temes tractats han estat el nou batxillerat i els canvis en l’accés 
i l’admissió a la universitat; l’atenció a l’estudiantat amb neces-
sitats educatives i personals especials i el repte de l’atenció a la 
diversitat; la formació en competències en els nous graus i les 
noves estratègies d’informació i orientació amb la implementació 
de l’EEES.

S’ha participat en la Trobada sobre qualitat en l’educació superior, 
Sistemes d’acollida i Orientació d’Estudiants en l’espai europeu, a 
la seu de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a Pam-
plona, el 25 i el 26 de setembre de 2008.

Web UdL

El SEU és responsable de la gestió dels perfils d’accés dels Alumnes 
(www.udl.cat/perfils/alumnes.html), Futurs Alumnes (www.udl.cat/
perfils/alumnes.html) i Espai Secundària (http://www.udl.cat/per-
fils/secundaria.html). També s’actualitza la pestanya dels Estudis 
(en català, castellà i anglès) i, evidentment, la pàgina del propi 
Servei. Es participa en l’assessorament de la pàgina web de la UdL, 
en general.

La web de la UdL ha rebut 6.668.268 visites de l’abril de 2008 a 
l’abril de 2009 i cal destacar que:

- De les 100 pàgines més visitades 22 són gestionades pel SEU i de 
les 10 pàgines més visitades 4 són del SEU. La pàgina més visitada 
de la UdL és la del perfil/alumnes amb 361.537 visites. Els 5 temes 
principals d’interès són: els serveis de la pàgina perfil alumnes, la 
borsa de treball, els estudis i el perfil futurs alumnes. El mes de 
setembre és quan es produeixen més visites.

- El perfil secundària ha tingut 6.910 visites. El febrer és el mes 
amb més visites, perquè és quan comença la campanya de les ac-
tivitats d’informació i orientació. Els altres mesos que cal destacar 
són el setembre i el novembre.

- La pàgina del SEU ha tingut 9.766 visites, destacant el mes de 
setembre.

- La pàgina de tots els estudis ha estat visitada 59.797 vegades, 
amb un màxim al setembre. Els estudis per centre, 26.602 vegades 
amb el mateix comportament que la pàgina de tots els estudis. Els 
estudis per àmbits han estat consultats 22.300 vegades, per tant 
és la menys visitada d’aquest tema.

- La pàgina de tots els estudis en llengua castellana ha estat visi-
tada 26.267 a través de 40 països. Els països que més ens visiten 
són Mèxic, Colòmbia i Xile.

- La pàgina de tots els estudis en llengua anglesa ha estat visitada 
4.971 a través de 50 països. Els països que més ens visiten són 
Polònia, Turquia i Itàlia.

Material informatiu i promocional

Es porta a terme la revisió, l’ampliació i la reedició del contingut 
de totes les publicacions informatives de la UdL, coordinant la re-
collida d’informació de tots els centres, propis i adscrits, i de tots 
els serveis. També s’organitza l’elaboració de les carpetes i el seu 
contingut per a la matrícula presencial i la tramesa als centres 
universitaris de la UdL per a la seva distribució.

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els ma-
terials de promoció es proposen i s’elaboren des del servei per, 
a més a més d’utilitzar-los en totes les activitats d’informació i 
orientació, enviar-los als centres d’ensenyament de secundària, als 
punts d’informació juvenils, a les associacions de pares i mares, 
als centres de recursos pedagògics, als equips d’assessorament i 
orientació psicopedagògica, als consells comarcals, a les biblio-
teques públiques, als ajuntaments, a les ambaixades, als col·legis 
professionals i al món empresarial.

Aquest curs, s’han elaborat les publicacions següents:

Agenda 2009/10, carpeta, Guia de Serveis, tríptic general informa-
tiu (català i castellà), plans d’estudis (català i castellà), díptics dels 
màsters universitaris (català, castellà i anglès), Guia informativa de 
l’oferta docent i serveis de la UdL (català, castellà i anglès), Guia 
d’activitats d’informació i orientació de la UdL, cartell dels pre-
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mis a treballs de recerca de secundària, cartell del premi de vídeo 
digital, bosses de paper, bosses de roba, bosses de pancartes reci-
clades, llapis i altres objectes de reclam com bossetes d’alfàbrega, 
samarretes i llibretetes.

I altres materials informatius, com expositors d’alumini amb lones, 
per a tots els centres de la UdL i vinil per al SEU, per a les activitats 
d’informació i orientació.

Publicacions i pàgines web

S’han gestionat les dades de l’oferta formativa i dels serveis de la 
UdL en diferents publicacions i pàgines web.

Publicacions

Guia de Màsters (Medigrup)

Guía de Universidades (Consumer Eroski)

Guía de Universidades (CRUE)

Guía Dices Carreras (Infoempleo)

Guía Dices Máster (Infoempleo)

Guía Internacional de Programas de Postgrado (Infoempleo)

Guía Práctica de Universidades (Y ahora qué)

Guia Universitats (ACUP)

2009/2010 Carreras Universitarias

Pàgines web

www.educaweb.com

www.emagister.com

www.guiamaster.es

www.guiamasters.com

www.infoempleo.com

www.universia.es

www.4icu.org/reviews/7390.htm

Campanya publicitària

Aquest curs, s’ha fet una gran aposta per publicitar els graus i els 
postgraus de la UdL en diferents mitjans de comunicació, tant en 
premsa escrita com en premsa digital. Se n’ha fet la programació 
i coordinat l’elaboració i la tramesa dels diferents anuncis i dels 
banners als mitjans.
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Les accions realitzades han estat:

Mes Sortida Mitjà de comunicació Acció
Gener    

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL
Febrer    

23 febrer Revista Portes Obertes 7 Anunci graus
26 febrer Diari Bon dia-Especial Fira Formació i Treball Anunci graus
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Març    
28/2, 4/3 i 27/2, 4/3 JCO Pares i Mares (Segre,Mañana,ADN,Bon Dia) Anunci JCO

1 març Revista Club Master 20 Anunci posgrados
2 març Diari Cicles Formatius 52 Anunci graus

1a setmana Revista Paeria Anunci graus
1a setmana Correu massiu base dades Infoempleo Anunci posgrados

9 març Revista Y ahora qué Anunci grados
16 març Diari Medicampus 255 Anunci graus
18 març Catàleg Oficial Saló Ensenyament-Futura Anunci graus
20 març Diari Heraldo de Huesca Anunci posgrados
20 març Diari Periodico d’Andorra Anunci postgraus
20 març Diari Punt de Tarragona Anunci postgraus
20 març Segre, Mañana, ADN, Bon Dia Anunci postgraus
24 març Revista FAPEL Anunci graus
30 març Revista FAMPAEC Anunci graus

març Revista FAPAES Anunci graus
març Revista FAPAC Anunci graus

Tot el mes Web Vilaweb Banner Postgraus
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Abril    
1a setmana Revista Paeria Anunci postgraus

13 abril Diari Preuniversitaris 96 Anunci graus
14 abril Calendari Quinzena (Segre i La Mañana) Anunci
20 abril Calendari Quinzena (Segre,Mañana,ADN,Bon Dia) Anunci
27 abril Calendari Quinzena (Segre,Mañana,ADN,Bon Dia) Anunci
27 abril Revista Medicampus 257 Anunci postgraus

Tot el mes Webs: 3XL, Ritmes, Silenci, TV3 Banner graus
Tot el mes Web Y ahora qué Banner grados
Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Maig    
1a setmana Revista Paeria Anunci graus

4 maig Diari Cicles Formatius 54 Anunci graus
8 maig Diari Heraldo de Huesca Anunci posgrados

8 maig Diari Periodico d’Andorra Anunci postgraus

8 maig Diari Punt de Tarragona Anunci postgraus

8 maig Segre, Mañana, ADN, Bon Dia Anunci postgraus

11 maig Diari Preuniversitaris 97 Anunci graus
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25 maig Revista Y ahora qué Anunci grados

maig Revista FAPAC Anunci graus

maig Revista FAPAES Anunci graus

maig Web elSingulardigital.cat-Especial Formació Reportatge postgraus

Tot el mes Web: 3XL, Ritmes, Silenci, TV3 Banner graus

Tot el mes Web Vilaweb Banner postgraus

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Juny    

1a setmana Revista Paeria Anunci graus

1 juny Revista Portes Obertes 8 Anunci graus

1 juny Revista FAPEL Anunci graus

8 juny Diari Preuniversitaris 98 Anunci graus

15 juny Revista FAMPAEC Anunci graus

Tot el mes Web: 3XL, Ritmes, Silenci, TV3 Banner graus

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Juliol    

juliol Revista News Lleida de Turisme Lleida Informació UdL

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Agost    

20 agost Revista Club Màster 21 Anunci posgrados

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Setembre    

1a setmana Diari Heraldo de Huesca Anunci posgrados

1a setmana Diari Periodico d’Andorra Anunci postgraus

1a setmana Diari Punt de Tarragona Anunci postgraus

1a setmana Segre, Mañana, ADN, Bon Dia Anuncis postgraus

14 setembre Revista FAPEL Anunci graus

setembre Revista FAPAES Anunci graus

setembre Web elSingulardigital.cat-Especial Formació Reportatge postgraus

Tot el mes Web Vilaweb Banner postgraus

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Octubre    

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Novembre    

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL

Desembre    

12 desembre Revista FAMPAEC Anunci graus

Tot el mes Microsite web Infoempleo Informació UdL
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El 2008, es van gestionar els anuncis dels estudis de la UdL en La 
Vanguardia, Monogràfic Carreras & Másters, del 17 de juny i del 
Programa d’Informació i d’Orientació en Lo Campus, núm. 4 de 
desembre.

Altres accions de promoció

Per tal de contribuir a la difusió de la imatge de la Universitat 
de Lleida, s’han gestionat altres accions de promoció tant a nivell 
local com estatal:

Campanya franqueig trameses des de la UdL

Des del mes de maig de 2008, a les cartes que surten franquejades 
des de la UdL, junt al segell de franqueig, hi surt el logotipus pu-
blicitari de la campanya la UdL VA!

Campanya Autobusos

S’han contractat tres autobusos urbans del 9 al 30 de juny de 2008 
amb vinils gegants a la part del darrera i als laterals. Els circuits 
han estat: la Línia Exterior L10 (Estació d’autobusos, Correus, Ren-
fe, Corts Catalanes, Joc de la Bola), la Línia Bordeta L5 (Doctora 
Castells, Hostal, Cavallers, Auditori, Camps Elisis) i la Línia Balàfia-
Gualda L8 (Estació Autobusos, Ricard Viñes, Mercat Balàfia, Escola 
Sant Jordi, Estació Autobusos).

Campanya PromoCaixa-Punts Estrella

Des del setembre de 2008, el catàleg virtual de Punts Estrella de La 
Caixa ofereix a tots els seus clients bescanviar 200 punts obtinguts 
de les seves compres amb les targetes de crèdit per la carpeta de la 
UdL. S’han rebut 160 peticions de carpetes des de diferents punts 
de l’estat (Vigo, Valladolid, Guadalajara, Cádiz, València, Madrid, 
Sevilla, etc.).

A més a més, durant els mesos de gener i febrer, s’ha activat un 
banner de benvinguda en els caixers automàtics quan es detectava 
que el client era jove que informava de com es podien aconseguir 
les carpetes universitàries amb els Punts Estrella:

Programa d’activitats d’informació i d’orientació

Amb el desenvolupament i realització d’aquestes activitats es 
tracta d’aconseguir tres objectius generals: en primer lloc, facilitar 
informació i orientació sobre els estudis i la vida universitària als 
alumnes, pares i mares, i professorat de secundària; en segon lloc, 
col·laborar en la difusió de la imatge de la UdL a través de la parti-
cipació en activitats d’informació i orientació acadèmica i profes-
sional i l’assistència a jornades, fires i esdeveniments relacionats 
amb el món educatiu; i, en tercer lloc, ajudar els futurs estudiants 
universitaris en la transició des de la secundària a la universitat.

Aquest any, el Programa ha comptat amb la col·laboració de set 
becaris dels diferents centres de la UdL que han participat en les 
tasques informatives de les activitats dutes a termes del febrer al 
maig.

Jornada de Campus Oberts, Coneix la UdL

El divendres 20 de febrer, el SEU va organitzar la XVI Jornada de 
Campus Oberts, Coneix la UdL a la que van assistir 1.519 estudi-
ants preuniversitaris de segon de batxillerat i de Cicles Formatius 
de Grau Superior de 47 centres d’ensenyament secundari de Llei-
da, comarques i de la Franja de Ponent. Quaranta-cinc estudiants 
becaris (encara que es van convocar 49 beques) van col·laborar 
en la visita a les instal·lacions i serveis i en la informació sobre els 
estudis universitaris juntament amb el personal docent i de serveis 
de cada centre.

Trobada amb el professorat de secundària

El mateix dia, es va realitzar la VII Trobada amb el Professorat de 
Secundària amb 43 professors de secundària, la vicerectora de do-
cència i els professors universitaris.

Jornada de Campus Oberts per a pares i mares

El dissabte 7 de març, es va portar a terme la V Jornada de Campus 
Oberts per a pares i mares amb 71 inscrits encara que el nombre 
d’assistents ha estat superior. Aquesta jornada els va permetre 
conèixer el món universitari, els estudis, els recursos i els serveis.
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Quinzena de presentació de l’oferta docent de la UdL  
per als nous alumnes universitaris

Aquesta activitat, adreçada a l’estudiantat de batxillerat i cicles 
formatius de grau superior i al públic interessat, consisteix en que, 
durant la segona quinzena d’abril, les facultats i escoles universi-
tàries facin una presentació dels estudis que ofereix la UdL. Han 
assistit 155 persones a les diferents sessions.

Fires especialitzades d’ensenyament i d’altres àmbits

El Servei ha participat, en nom de la UdL, en fires d’ensenyament i 
d’altres àmbits com:

Fira de Sant Miquel (Lleida), del 25 al 29 de setembre de 2008.

China Education Expo 2008 (Beijing), del 18 al 19 d’octubre de 
2008, amb una afluència de 60.000 vistants.

Fira Expoempresa (Lleida), del 12 al 13 de febrer.

Saló de l’Ensenyament (Barcelona), del 18 al 22 de març, amb una 
afluència de 70.000 visitants.

Futura (Barcelona), del 20 al 21 de març, amb una afluència de 
7.000 visitants.

Aula (Madrid), del 25 al 29 de març, amb una afluència de 131.000 
visitants.

Espai de l’Estudiantat (Valls), del 16 al 17 d’abril, amb una afluèn-
cia de 4.500 visitants.

Europosgrados Chile (Santiago de Chile), del 12 al 13 de maig.

Europosgrados Argentina (Buenos Aires), del 15 al 16 de maig.

Altres fires especialitzades on el SEU ha enviat informació han es-
tat: Fira d’Educació Europea (Taipei) 4 i 5 novembre 2008; Expo 
Empresa (Miranda de Ebro, Burgos) 19 febrer; Aula d’Orientació 
del Col·legi La Salle San Idelfonso (Sta. Cruz de Tenerife), 17 març. 
En l’àmbit català, Construjove (Barcelona), 13 novembre 2008; la 
Mostra d’Ensenyament de Montcada i Reixac, 17 març; Aula d’Ori-

entació del Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació (Castelló), 17 març; 
la Fira de l’Estudiant del Bages (Manresa), 16 i 17 març i 20 i 21 
abril, Jornada d’orientació Universitària a l’IES Joan Ramis (Maó), 
17 de març; Jornada de Formación y Fomento del Empleo (La Li-
tera), 6-8 maig; Feria de Orientación Universitaria (Castelló), maig.

Sessions informatives als IES, la UdL et visita

Amb la finalitat d’informar sobre l’accés, els estudis, els recur-
sos, els serveis i la vida universitària, s’han realitzat, amb la col-
laboració del Vicerectorat d’Estudiantat, 19 visites a centres d’en-
senyament amb una afluència total de 1.292 alumnes (increment 
de 810 alumnes).

Lleida: IES Màrius Torres, IES Gili i Gaya, Col·legi Maristes Montser-
rat, Col·legi Anunciata Dominiques, IES Escola del Treball.

Província de Lleida: IES Almatà (Balaguer), Col·legi Ntra. Senyora 
del Carme (Balaguer), IES Ciutat de Balaguer, IES Pobla de Segur, 
IES Pont de Suert, IES Ponts, IES Canigó (Almacelles), IES Alcarràs.

Resta Catalunya: IES Joan Mercader (Igualada), IES Berenguer 
d’Entença (Hospitalet de l’Infant), IES Martí l’Humà (Montblanc), 
IES Flix.

I dues visites adreçades a l’Associació de pares i mares de l’IES 
Ronda (Lleida) i del Col·legi Ntra. Senyora del Carme (Balaguer).

Jornades d’orientació i informació acadèmica

S’ha col·laborat en jornades, taules rodones o sessions informati-
ves organitzades pels IES, consells comarcals o altres entitats que 
acullen l’alumnat de diversos centres per facilitar la informació 
universitària en una sola diada:

Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi Epis-
copal (Lleida), 28 de gener.

XXIV Jornada d’orientació universitària i professional dels IES de 
les comarques de Lleida, 4 de febrer, IES Manuel de Pedrolo (Tàr-
rega).
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X Jornada d’orientació universitària i professional dels IES de la 
zona nord de Lleida, 5 de febrer, IES Torre Vicens, IES Josep Llado-
nosa, IES Manuel de Montsuar (Lleida).

Jornada d’orientació universitària del Col·legi Anunciata Domini-
ques (Lleida), 5 de març.

Jornada d’orientació universitària i professional del Col·legi Maris-
tes (Lleida), 10 de març.

Jornada d’orientació universitària i professional del Pirineu a La 
Seu d’Urgell, 1 d’abril, Ajuntament de La Seu, IES de La Seu, IES 
Puigcerdà i IES Sort.

X Jornada d’orientació universitària i professional de la comarca 
de la Segarra, 2 d’abril, IES Antoni Torroja i IES La Segarra (Cerve-
ra), IES Guissona.

Premis a treballs de recerca de secundària, la UdL premia 
el teu treball

El nombre total de treballs presentats per l’alumnat de 2n de bat-
xillerat i de CFGS a la 4a convocatòria ha estat de 105 (69 treballs 
de noies i 36 treballs de nois) i, per àrees, són 28 a l’àrea de salut i 
nutrició; 9 a l’àrea juridico-econòmica; 30 a la d’humanitats; 7 a la 
d’educació; 11 a la tecnològica; 14 a l’agroalimentària i forestal, 4 
a la d’estudis de gènere i 2 a la de cooperació i desenvolupament. 
Dels 14 guanyadors, 9 s’han matriculat a la UdL i han rebut, per 
part del Consell Social, l’import de la matrícula gratis, a més a més, 
de 200 euros. Cadascun dels centres d’ensenyament de secundària 
i dels tutors també han rebut un premi de 200 euros. El 14 de 
novembre de 2008, es va celebrar l’acte de lliurament dels premis.

Premi de vídeo digital La UdL i jo

S’ha convocat, per primer cop, aquest premi al millor vídeo d’estu-
diants de batxillerat, de CFGS o de la comunitat universitària que 
exposés l’opinió sobre la UdL i les raons per estudiar-hi o sobre la 
vida a la universitat. La guanyadora en la categoria d’estudiant 
de batxillerat ha estat Violeta Sancho Gràcia de l’IES Gili i Gaya i 
en la categoria de comunitat universitària Ruben Hengesbach del 
personal d’administració i serveis de la UdL. El premi ha consistit 
en 300 euros per adquirir llibres, música, material educatiu o in-

formàtic, a més d’un premi sorpresa que els ha donat l‘oportunitat 
de viure una experiència inoblidable, com ha estat la d’assistir al 
rodatge del vídeo promocional de la pel·lícula del director Bigas 
Luna El mecanoscrit del segon origen basada en la novela de Ma-
nuel de Pedrolo i rodada en l’Estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana.

Aula Universitària UdL-Consells Comarcals

La UdL i els consells comarcals col·laboren per posar a l’abast l’Aula 
Universitària, que vol ser una eina que acosti els recursos univer-
sitaris als ciutadans de les comarques. A més a més, aquest curs 
acadèmic, el SEU els ha enviat les trameses ordinàries actualit-
zades d’informació sobre els temes que els poden ser d’interès, 
com els plans d’estudis, les activitats d’informació i d’orientació i 
la formació continuada.

Programa d’acollida al nou estudiantat

Aquest programa inclou les actuacions següents: la sessió de ben-
vinguda 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 ofereix el servei de biblioteca. També s’inclou 
l’assessorament i la informació durant els terminis de la matri-
culació amb l’objectiu de facilitar a l’estudiantat de nou accés, i 
a altres estudiants que ho han necessitat, l’ajuda necessària per 
realitzar la matrícula presencial. S’ha comptat amb la col·laboració 
dels centres universitaris i els becaris han informat i ajudat els 
nous estudiants durant el procés de matrícula.

Borsa d’allotjament

S’ha informat de les diferents possibilitats i modalitats d’allotja-
ment 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 del professorat, del PAS i visitants. 
Aquesta gestió ha comportat 356 missatges de correu electrònic, 
entre sol·licituds d’informació, reserves, comunicacions, anul-
lacions i altres incidències. Un dels apartaments ha estat ocupat 
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235 nits (un increment de 35 nits) i l’altre 253 nits (un increment 
de 89 nits) que corresponen a 51 sol·licituds. S’han anul·lat 102 
nits i no s’han pogut atendre 26 sol·licituds perquè els aparta-
ments ja estaven ocupats.

A través del Programa d’Allotjament Viure i Conviure, que promou 
la convivència entre els joves universitaris i les persones grans i en 
el qual col·laboren l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’Ajuntament 
de Lleida i la UdL, s’han tramitat 19 noves sol·licituds amb un total 
de 9 aparellaments.

El SEU va assistir a la III Jornada Tècnica del Programa del Viure 
i Conviure, el 3 de desembre de 2008 a Barcelona, on assistiren 
representants de tots els agents implicats en el Programa a nivell 
estatal de l’Obra Social de Caixa Catalunya, dels Ajuntaments i de 
les Universitats.

El SEU col·labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals per 
allotjar els estudiants dels programes de mobilitat i ha recollit i fa-
cilitat la consulta de 77 ofertes de pisos (increment de 40 ofertes) 
i 142 ofertes d’habitacions (increment de 43 ofertes).

Participació universitària i comunicació

S’ha gestionat el IV Concurs d’idees per al disseny de la carpeta de 
la UdL per al curs 2009/10. Es van presentar 16 propostes de les 
quals cinc van ser triades pel jurat per passar a la fase de votació. 
Dels 1.844 votants (increment de 389), el 30,92% va escollir el 
disseny de la carpeta amb el títol Gotes de saber de l’estudiant 
Albert Ricart Peribáñez de l’Escola Politècnica Superior. Es va fer 
un sorteig d’un ordinador ultraportàtil entre tots els participants 
en la votació i li va correspondre a Martí Allepuz Farré estudiant 
de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Negociat d’Orientació

Borsa de treball

Un dels objectius de la Universitat de Lleida és facilitar la inserció 
al món laboral dels seus titulats i estudiants. Per assolir aquest ob-
jectiu, la UdL promou les eines i la informació necessàries a través 
de la Borsa de Treball (BdT). Aquest servei està adreçat als titulats 

universitaris, a l’estudiantat matriculat en els dos darrers cursos 
de carrera i a les empreses que ofereixen llocs de treball quali-
ficat. A part dels recursos humans destinats, la BdT disposa d’un 
tauler virtual que permet la ràpida difusió de les ofertes de treball 
qualificades rebudes per part de les empreses, així com, la trame-
sa a les empreses dels currículums dels interessats en les ofertes 
publicades. També, la web permet enllaçar amb pàgines d’interès 
vinculades a la inserció laboral.

El 2008, la BdT va gestionar un total de 653 ofertes de treball. Cal 
destacar que un 35% de les ofertes gestionades corresponen a 
titulacions de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, un 
21% són de la Facultat de Dret i Economia, un 19% de l’Escola Po-
litècnica Superior i un 10% de la Facultat de Ciències de l’Educació.

Quant al total de currículums enviats a les empreses que han ofert 
les ofertes de treball, ha estat de 2.825. El nombre d’usuaris que 
s’han inscrit a ofertes de treball ha estat 781 dels quals 502 cor-
responen al gènere femení i 279 al masculí.

No totes les empreses han comunicat si s’havia contractat el can-
didat de la UdL, però de les que ho han fet, sabem que s’han con-
tractat 110 candidats de la UdL, dels quals 73 dones i 37 homes. 
Per tant, aproximadament un 17% de les ofertes de feina s’han 
cobert amb candidats de la UdL.

Programes de cooperació educativa universitat-empresa

Durant l’any 2008, s’han signat 342 convenis de pràctiques en els 
diferents centres de la UdL (Facultat de Dret i Economia: 47 conve-
nis, Escola Politècnica Superior: 56 convenis, ETSEA: 237 convenis i 
la Facultat de Lletres: 2 convenis).

Beques de col·laboració en serveis i unitats

S’han convocat 83 beques i s’han rebut 144 sol·licituds.

Per tal de complir el pla de formació bàsica, s’han organitzat un 
total 8 cursos en les àrees d’informàtica, ergonomia i d’habilitats 
personals.

Quant a les beques de caràcter específic, hi ha hagut 49 convoca-
tòries amb un total de 179 becaris seleccionats, dels quals 45 han 
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col·laborat en la Jornada de Campus Oberts (encara que es van 
convocar 49 beques), 52 han col·laborat en els passis d’enquestes 
d’opinió i els 78 restants en diferents unitats orgàniques de la UdL.

Ajuts de viatge

La Universitat de Lleida és conscient de la importància que té per 
a la formació integral del seu estudiantat la realització d’activitats 
acadèmiques complementàries desenvolupades fora de la pròpia 
UdL. La universitat respon a aquestes necessitats donant suport 
a l’estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de 
programes de mobilitat acadèmica tant a nivell nacional com in-
ternacional.

Per contribuir a aquest propòsit, el 30 d’abril de 2008, es va apro-
var una nova convocatòria d’ajuts de viatge per a l’estudiantat. 
L’import pressupostari adjudicat a aquests ajuts ha estat de 30.000 
euros.

S’han presentat 99 sol·licituds de les quals 11 han quedat excloses 
per no complir els requisits de la convocatòria i 2 estudiants van 
desistir de la seva sol·licitud. Quant a les destinacions: s’han rebut 
49 sol·licituds (57%) per viatjar a Europa i la quantitat màxima 
adjudicada ha estat 284,51 euros; 28 (33%) per viatjar a Amèri-
ca, amb un ajut màxim de 711,27 euros; 7 (8%) pels Estats Units 
d’Amèrica, amb una subvenció màxima de 563,32 euros; 1 (1%) 
per l’estat espanyol, amb un ajut màxim de 142,25 euros i 1 (1%) 
per Àfrica, que ha rebut un ajut de 588,93 euros. Els marcs ob-
jectes de les subvencions han estat bàsicament els programes de 
mobilitat (Erasmus, mobilitat internacional, SICUE) amb 63 bene-
ficiaris, després els programes de formació, amb 19 beneficiaris, 
les activitats específiques de l’ETSEA, amb 2 beneficiaris, i 2 de 
pràctiques.

Carnet de la UdL

A ningú se li escapa que resulta útil, i fins i tot imprescindible, po-
der disposar d’una targeta que ens identifica com a membre de la 
comunitat universitària. El Carnet de la UdL permet l’accés a espais 
reservats, edificis i instal·lacions de la Universitat, permet el paga-
ment de fotocòpies a les biblioteques de tots els campus, també el 
pagament a les copisteries dels campus de Cappont i de Rectorat i 
a la Sala d’Usuaris del Campus de Cappont (Edifici Polivalent). Fa-

cilita la realització d’estadístiques, agilitza la utilització dels serveis 
universitaris i la realització de diversos tràmits acadèmics, facilita 
l’accés a museus i ens permet aconseguir descomptes en un gran 
nombre d’establiments comercials.

El 9 d’octubre de 2008, es va signar un Conveni de Col·laboració 
entre el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida i la Uni-
versitat de Lleida per incorporar els títols de transport que ofereix 
el sistema tarifari integrat de l’Àrea de Lleida en el Carnet de la 
UdL. Amb aquest conveni, es vol contribuir a potenciar i fomentar 
una mobilitat sostenible i segura i facilitar a la comunitat uni-
versitària l’accessibilitat al transport i desplaçament per la xarxa 
de transport públic, realitzant el pagament dels autobusos amb el 
carnet universitari. Per tal d’afavorir l’ús del transport públic, amb 
col·laboració del Banc de Santander, les càrregues i recàrregues de 
tots els títols de transport que es van realitzar fins al 28 de febrer 
de 2009 amb el xip moneder del carnet, van tenir una bonificació 
del 10% en la tarifa.

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 in-
cidències, 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. S’han gestionat 2.011 sol·licituds de carnet 
d’estudiants i 83 sol·licituds de carnet de personal. També s’han 
gestionat 244 incidències degudes a diferents motius com les tra-
mitacions de duplicats per pèrdua o robatori, per deteriorament 
i també per tal d’obtenir un nou carnet amb la tecnologia de xip 
sense contacte MIFARE que permet incorporar els títols de trans-
port que ofereix el sistema tarifari integrat de l’Àrea de Lleida.
Actualment, s’està elaborat una nova guia de d’establiments co-
mercials, serveis, activitats culturals, de lleure, etc. que ofereixen 
descompte amb el Carnet UdL.

Cessió de bicicletes per a l’estudiantat

L’objecte d’aquesta acció és promocionar la bicicleta com a mitjà 
de transport eficient, ràpid, econòmic, còmode, divertit i saludable. 
Aquesta cessió té com a objecte promocionar l’ús de la bicicleta 
entre la comunitat d’estudiants de la UdL i als efectes de propor-
cionar un mitjà de transport urbà sostenible. Així els estudiants 
disposen durant sis mesos, que es poden prorrogar per tres mesos 
més, d’una bicicleta urbana amb dret a les reparacions determina-
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des. També reben un kit de seguretat consistent en un casc, una 
armilla reflectant i un cadenat.

El nombre total de bicicletes cedides ha estat de 21 i s’han adju-
dicat al col·lectiu de l’estudiantat. L’1 d’octubre de 2008, es va fer 
entrega de 13 bicicletes i el 26 de gener de 2009 es van cedir 7. El 
nombre total de cessions ha estat de 32, 14 d’aquestes cessions 
(44%) han estat a estudiants externs participants en programes 
de mobilitat i 18 cessions (56%) a estudiants residents fora de la 
ciutat de Lleida.

Per procedència tenim que els beneficiaris de les cessions són 3 
(9,37%) d’Amèrica del Sud, 11 europeus (34,38%) i 18 (56,25%) de 
la resta de l’estat.

Per centres, les xifres són: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària 17 cessions, F. Medicina 4 cessions, Facultat de Ciències 
de l’Educació 2 cessions, Escola Politècnica Superior 3 cessions, F. 
Lletres 2 cessions i Facultat de Dret i Economia 4 cessions.

Servei de Suport a l’Estudiantat

S’han concertat 41 visites a 19 estudiants/es per ser atesos pel 
Servei de Suport de l’Estudiantat. Finalment, s’han portat a terme 
35 entrevistes, s’han atès presencialment a 16 estudiants/es. Així 
mateix, 3 estudiants/es més s’han interessat per aquest servei sen-
se arribar a entrevistar-se.

Activitats de Lleure

El SEU ha organitzat i coordinat el procediment del programa de 
conciliació de la vida familiar i laboral de la UdL que ofereix la 
possibilitat de participar en el Programa d’Activitats de Lleure de 
la UdL als fills i filles dels membres de la comunitat universitària. 
El nombre de participants en aquest programa ha estat del 23 al 
30 de juny de 2008, 12 nens i 14 nenes; del 3 al 10 de setembre 
de 2008, 30 nens i 23 nenes; del 22 de desembre de 2008 al 7 de 
gener de 2009, 9 nens i 12 nenes i del 6 al 9 d’abril de 2009, 11 
nens i 19 nenes. Per tal d’atendre la demanda d’ampliar l’horari de 
les activitats i de proporcionar dinar als nens i nenes, l’horari ha 
estat de 8 a 15 hores.

Unitat UdL per a tothom

La Universitat de Lleida desenvolupa una política encaminada a 
remoure la diversitat d’obstacles que poden dificultar a les per-
sones de la comunitat universitària amb alguna discapacitat del 
desenvolupament de la seva vida acadèmica.

El Vicerectorat d’Estudiantat, dins el Programa d’Atenció a les 
Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, 
ha fet la 3a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb 
necessitats especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els 
estudiants matriculats a la Universitat de Lleida en les titulacions 
oficials impartides en centres propis durant el curs 2008/09 que 
tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física 
o sensorial en grau superior al 33% i que pateixin una discapaci-
tat greu o tinguin necessitats especials excepcionals degudament 
justificades.

La unitat UdL per a tothom (http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLx-
tothom.html) aglutina els recursos i accions adreçades al desen-
volupament de la vida acadèmica de les persones amb discapacitat 
a la universitat.

Aquest curs, cal destacar l’adquisició per part de la UdL d’un con-
junt de recursos adreçats a l’estudiantat amb discapacitat, al per-
sonal docent que té relació amb aquests estudiants, i a tota la 
societat en la mesura que alguns poden ser emprats per perso-
nes externes a la comunitat universitària: Telelupes MLX” 19Re-
ader Autofocus (LV) Color/Monitor TFT, 19” Autoenfocable/Línea 
de Lectura, Pissarres interactives 3M i accessoris, un Projector 3M 
SCP712VR VIKUITI amb un Kit suport paret plegable i punters inte-
ractius per a l’ús més eficient de les pissarres.

Dins del programa del programa d’eliminació de barreres arquitec-
tòniques, s’han recollit propostes de millora d’alguns equipaments 
o instal·lacions de la UdL, s’ha gestionat algunes sol·licituds d’es-
tudiants d’adaptacions físiques i docents.

Edició del díptic UdLxtothom - Universitat de Lleida  
per a tothom

S’ha desenvolupat, dins del programa institucional adreçat a 
l’estudiantat que vol accedir al sistema universitari, el Programa 
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d’Informació i Orientació Universitària per a Alumnes amb Neces-
sitats Educatives Especials. L’objectiu és proporcionar informació i 
orientació personalitzada a aquests alumnes que volen accedir al 
sistema universitari i també als seus professors i professores i/o 
tutors i tutores i preparar la transició del centre de secundària a 
la universitat.

L’1 d’abril de 2009, es va assistir a la presentació de la “Xarxa d’In-
serció Laboral per a persones amb discapacitat i titulacions tècni-
ques” a l’Associació d’Amics de la UPC a Barcelona.

El 16 d’abril, es va assistir a la I Jornada UNIDISCAT, organitzada 
pel Consell Interuniversitari de Catalunya a Barcelona. L’objectiu 
d’aquesta Jornada va ser compartir experiències sobre actuacions 
que estan duent a terme les universitats catalanes envers l’estudi-
antat amb discapacitat.

CENTRE DOLORS PIERA D’IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS I PROMOCIÓ DE LES 
DONES DE LA UDL

Naixement

El Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les 
Dones es va crear al març de 2006, fruit del compromís signat en 
un conveni entre la UdL i el Seminari Interdisciplinari d’Estudis de 
la Dona (SIED), associació universitària ubicada a la Universitat 
de Lleida. Aquesta nova estructura universitària pretén assumir la 
tasca portada a terme per aquesta associació des que va ser fun-
dada el 1991. El Centre Dolors Piera es va inaugurar el 10 d’octu-
bre de 2007 i neix amb la voluntat de fomentar la igualtat d’opor-
tunitats entre dones i homes. Amb la seva creació, la Universitat 
de Lleida ha adquirit el compromís de treballar en aquest sentit.

Objectius

El Centre contribueix a sensibilitzar la comunitat universitària sobre 
la discriminació de les dones, a la promoció de la recerca en gènere 
i de la difusió del coneixement sobre les dones i elaborat per les 
dones, a la inclusió de la perspectiva de gènere en la docència, en la 
recerca i en la gestió i a la formació de professionals que incloguin 
aquesta perspectiva en el desenvolupament de la seva feina.

Activitats realitzades

Formació

Durant l’activitat acadèmica del curs 2008-2009, el Centre Dolors 
Piera ha realitzat diferents activitats docents entre les quals es 
destaquen les següents:

IV Edició del Màster on-line Agents d’Igualtat d’Oportunitats per a 
les dones a l’àmbit rural.

Curs de lliure elecció: Les dones a la publicitat i als mitjans de co-
municació.

Universitat d’Estiu de la UdL: Pràctica educativa en igualtat 
d’oportunitats des d’infantil fins a primària.

Universitat d’Estiu de la UdL: Bruixes, madrastres i heroïnes: litera-
tura infantil i coeducació.

II Jornades sobre Gènere i Desenvolupament Rural. Gènere i Mer-
cats. Organitzades conjuntament amb el Centre de Cooperació per 
al Desenvolupament Rural.

En el marc del desenvolupament del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
entre dones i homes a la UdL, s’han realitzat tres cursos: Univer-
sitat Coeducativa: Integrant nous models de relació (adreçat al 
PDI), Llenguatge no sexista i Eines per a introduir la perspectiva 
de gènere (ambdós adreçats al PAS), relacionats amb les mesures 
D.3.5, H.2.1, B.2.1 del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats, respectiva-
ment.

Activitats previstes

Curs Lliure elecció Dones i Astronomia (Octubre 2009).

Jornada Dona i igualtat de tracte en l’àmbit rural II (16 d’octubre 
de 2009).

Jornades Internacionals en Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats 
en l’àmbit acadèmic, (19 i 20 de novembre de 2009), finançada 
pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb la 
col·laboració del Fons Social Europeu.
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III Encontre d’Unitats i Oficines d’Igualtat d’Oportunitats de les 
universitats espanyoles (20 de novembre de 2009).

Les dones a la publicitat i als mitjans de comunicació (abril de 
2010).

Sensibilització

Organització de les celebracions del 15 d’octubre, dia internacional 
de la Dona Rural, el 25 de novembre, dia internacional contra la 
violència masclista, i del 8 de març, dia internacional de les dones 
treballadores, mitjançant accions reivindicatives, exposicions, con-
ferències, etc.

Organització de seminaris, xerrades, etc. per a sensibilitzar la co-
munitat universitària respecte a la situació de desigualtat que 
viuen les dones i per a donar eines amb l’objectiu de superar-la 
(plans d’igualtat). Un exemple d’això, és el seminari que es va re-
alitzar el 29 d’abril de 2008 adreçat a l’alumnat d’Educació Social 
amb aquests objectius.

Projectes en col·laboració amb el SIED

Enxarxades a Lleida, que ha consistit en la creació d’un espai vir-
tual de trobada per a les dones de la província.

Formació del programa Talla amb els mals rotllos…Enraona, de 
l’Institut Català de les Dones amb l’objectiu de formar a adoles-
cents en la prevenció de relacions abusives.

Centre d’Estudis i Documentació de les Dones, una biblioteca es-
pecialitzada sobre dona, gènere i feminisme, que compta amb uns 
4.000 volums.

Pla d’Igualtat a la UdL

En el marc de les activitats programades pel 8 de març de 2009, es 
va presentar el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 
a la UdL (2008-2010), que es pot consultar a: http://www.udl.cat/
serveis/centredolorspiera/documents/LaigualtatdegenerealaUdL.
pdf.

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats s’ha començat a desenvolupar 
donant prioritat a les mesures lligades als següents objectius: a) 
garantir el desenvolupament del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats; 
Proporcionar formació i eines per tal que el personal de la UdL 
(PAS i PDI) pugui aplicar la perspectiva de gènere a la seva feina; 
b) incorporar la perspectiva de gènere a la docència (nous graus 
i plans d’estudis); c) potenciar la presència equilibrada entre ho-
mes i dones en l’alumnat dels diferents estudis i d) reglamentar 
les relacions amb entitats i empreses per tal que els convenis de 
pràctiques (per a l’alumnat) incloguin el principi d’igualtat d’opor-
tunitats.

El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones a la Univer-
sitat de Lleida pretén millorar la conjuntura en què es troba el col-
lectiu femení dels tres estaments que formen part de la comunitat 
universitària lleidatana i solucionar els casos de desigualtat i de 
discriminació detectats a la diagnosi de la situació de les dones 
feta a la nostra universitat.

Prestació de serveis

El Centre Dolors Piera elabora i assessora en Plans d’Igualtat 
d’Oportunitats. A l’actualitat està coordinant/assessorant l’estudi 
sobre la situació de les dones a la ciutat de Lleida. També asses-
sora en la incorporació de la perspectiva de gènere i el principi 
de transversalitat (mainstreaming), per visualitzar la realitat fe-
menina i les aportacions de les dones al desenvolupament de la 
cultura i de la ciència i a l’evolució de la societat, ampliant la visió 
androcèntrica actual.

D’altra banda, vol donar suport a la sol·licitud i gestió d’ajuts per 
activitats sobre dones i gènere, divulgació de les activitats que es 
fan a la UdL i a altres entitats locals i d’arreu, connexió amb xarxes 
i altres grups que treballen sobre el mateix, etc. Es pretén aprofitar 
totes les sinèrgies de persones i grups que estan treballant en gè-
nere i en igualtat d’oportunitats, per a projectar el màxim possible 
la feina que es fa en matèria al respecte a la nostra universitat, en 
particular, i a Lleida, en general.
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SERVEI D’ESPORTS

http://www.udl.es/arees/esports.html
Coordinador: Sr. José Romero
Tècnic àrea activitats: Sra. Asun Legurburu
Tècnic àrea competició: Sr. Jordi Mariezcurrena

Introducció

El Servei d’Esports ha organitzat diferents activitats i competicions 
esportives durant el curs acadèmic 2008/09.

També es va participar, representant a la UdL, en els campionats de 
Catalunya i Espanya universitaris.

El total de participació ha estat el següent: 1434 inscrits, dels 
quals 1048 són homes i 386 dones.

Àrea d’Activitats

En els cursos organitzats, 22 en total, han participat 304 alumnes 
(125 homes i 179 dones). El cursos han estat organitzats en tres 
blocs:

Activitats de Promoció: aeròbic, balls de saló, ciclo indoor, pilates, 
taekwondo. 

Activitats de Lleure: descens de barrancs, esquí alpí, piragüisme, 
vela i windsurf.

Escoles Esportives: natació, tenis iniciació, tenis perfeccionament 
i voleibol.

Activitats PAS: Multi esport.

Àrea de Competició

Destacar l’organització dels campionats de Catalunya universitaris 
d’escacs, bàdminton, tennis taula i els partits d’esports d’equip ju-
gats a Lleida, la fase final, catalana, de waterpolo masculí i d’hand-
bol femení.

El total de participants en les diferents competicions supera les 
1100 persones:

Competició interna: 748: 694 homes i 54 dones.

Campionats de Catalunya: 301: 178 homes i 123 dones.

Campionats d’Espanya: 48: 31 homes i 18 dones.

Total competicions: 1130: 923 homes i 207 dones.

Competició interna: bàdminton, bàsquet, futbol-7, futbol sala, 
handbol platja i volei platja.

Campionats de Catalunya i Espanya Universitaris:

Esports d’equip: bàsquet, futbol, futbol-7, futbol sala, handbol, 
rugbi, rugbi-7 i voleibol.

Esports individuals: atletisme, bàdminton, Btt, cross, duatló, esca-
lada, escacs, esquí, judo, kàrate, mitja marató, natació, orientació, 
raid d’aventura, padel, taekwondo, tennis taula i volei platja.

Medalles Campionats de Catalunya:

Or: 13 (10 Homes i 3 Dones).
Argent: 12 (7 Homes i 5 Dones).
Bronze: 27 (13 Homes i 14 Dones).
Total: 52 (29 Homes i 21 Dones).

Medalles Campionats d’Espanya

Or: 0
Argent: 1 (Dona).
Bronze: 2 (1 Home i 1 Dona).
Total: 3 (1 Home i 2 Dones).
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SERVEI LINGÜÍSTIC

http://www.udl.cat/serveis/sl.html

Direcció

Dra. M. Salomé Ribes Amorós, professora del Departament de Filo-
logia Catalana i Comunicació.

Coordinació tècnica

Sr. Josep-Enric Teixidó Pujol

Personal tècnic

Sra. Judit Ibós Santiveri
Sra. Begonya Guedes Piñol
Sr. Josep Maria Boladeras Taché
Dra. Emma Domínguez Rué
Sra. Annabel Gràcia Damas
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Introducció

Durant aquest curs, s’ha aprovat una nova relació de llocs de tre-
ball de la UdL, que preveu la creació de places de personal laboral 
per al Servei Lingüístic. La consolidació del personal és un primer 
pas per al desenvolupament del Pla d’Acció Multilingüe aprovat al 
juliol de 2008.

L’oferta de cursos de llengua del Servei ha incorporat dos noves 
llengües: el xinès i el francès. L’ensenyament del francès es fa com 
a desenvolupament de les accions del projecte transfronterer de 
formació CulturPro, finançat amb fons europeus FEDER, que duen 
a terme diverses institucions universitàries: la Universitat de Gi-
rona, la Universitat de Perpinyà, la Universitat de Lleida, la Xarxa 
Vives d’Universitats i la Universitat d’Andorra.

L’ONU va declarar el 2008 Any Internacional de les Llengües, i el 
Servei es va sumar a aquesta commemoració amb el cicle de con-

ferències “Reflexions al voltant de les Llengües” i la creació i difu-
sió del decàleg “Sigues lingüísticament sostenible”.

Àrea de formació

El Servei Lingüístic ha ofert a tots els col·lectius universitaris cur-
sos de català, occità, castellà, anglès, xinès i francès, de diferents 
nivells i mitjançant diferents sistemes d’aprenentatge (presenci-
als, semipresencials, guiats amb autoaprenentatge), i cursos de 
llenguatges d’especialitat i d’altres d’específics. Per al professorat, 
aquesta oferta s’ha complementat amb cursos d’alemany, francès 
i italià.

L’oferta de cursos de català de llengua general adreçats a tota 
la comunitat universitària ha estat la següent: Nivell inicial (11 
grups), Nivell bàsic (8 grups), Nivell elemental (3 grups), Nivell in-
termedi (3 grups), Nivell de suficiència (6 grups) i Nivell superior 
(10 grups).

A més, s’han ofert els cursos específics següents: “Català adminis-
tratiu”, “Com s’argumenta” (virtual), “Taller d’espai lingüístic per-
sonal” (2 edicions), “Lectura ràpida”, “Presentacions en públic en 
català”, “Si no sinó: resolució de dubtes freqüents quan escrivim 
en català” i “Eines del processador de textos per a la millora de la 
presentació de treballs”.

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua ha augmentat a quaran-
ta-cinc les hores setmanals d’obertura, amb la col·laboració d’una 
becària, Ana Palacio. A banda de l’autoaprenentatge pròpiament 
dit i els grups de conversa (per als nivells bàsic, elemental i inter-
medi), s’hi ha ofert la formació de tots els nivells de coneixements 
generals de català en la modalitat de cursos guiats amb el suport 
d’autoaprenentatge.

L’SL ha organitzat dos convocatòries (febrer i juny) d’exàmens de 
llengua catalana dels nivells bàsic, elemental, intermedi, suficièn-
cia i superior, a les quals s’han presentat 214 persones. Aquests 
exàmens permeten d’obtindre un títol homologat.

L’oferta de formació en llengua anglesa ha consistit en cursos se-
mipresencials anuals per a l’estudiantat i el PAS, de nivell prein-
termedi, intermedi i avançat, amb materials en línia accessibles 
a través del Campus Virtual i sessions presencials setmanals de 
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dues hores. Per al professorat, s’han ofert cursos de nivell bàsic 
(2 grups), preintermedi (2 grups), intermedi (2 grups) i avançat (2 
grups).

L’SL ha col·laborat amb el Servei de Personal en la preparació dels 
cursos d’anglès presencials inclosos en el Pla de Formació del PAS 
de la Universitat.

A banda dels cursos generals d’anglès, s’han ofert grups de con-
versa (de nivells preintermedi, intermedi i avançat) i dos cursos 
específics: Reading Strategies: tècniques de comprensió lectora 
en anglès, i English at the Office: anglès oral i escrit per a usos 
professionals. També s’ha organitzat un curs de preparació per al 
First Certificate.

L’oferta de cursos de castellà per a estrangers ha estat la següent: 
Nivell accés (2 grups), Nivell plataforma (2 grups), Nivell llindar 
(2 grups) i Nivell avançat (2 grups). També s’ha organitzat el curs 
Iniciació a la llengua adreçat a estudiants de mobilitat provinents 
de la Xina.

Un curs més, s’ha mantingut l’oferta d’un curs de nivell bàsic 
d’occità, i també hi ha hagut cursos d’italià (4 grups), alemany (2 
grups) i francès (2 grups) adreçats al professorat. I, per primera 
vegada, s’ha organitzat un curs de xinès de nivell bàsic i un curs de 
francès, també de nivell bàsic, semipresencial.

El curs de francès es duu a terme en el marc del CulturPro, un 
projecte transfronterer de formació finançat amb fons europeus 
FEDER que duen a terme diverses institucions universitàries, que 
s’inicia el 2009 i finalitza el 2011. Els socis que en formen part són 
la Universitat de Girona, la Universitat de Perpinyà, la Universitat 
de Lleida, la Xarxa Vives d’Universitats i la Universitat d’Andorra.

El projecte consisteix en un seguit d’accions que tenen per objectiu 
fomentar l’harmonització de l’oferta de formació i d’aprenentatge 
als dos costats de les fronteres franco-espanyola, franco-andorra-
na i andorrano-espanyola. Es pretén crear una oferta de formació 
transfronterera complementària als sistemes de formació inicial i 
continuada existents i afavorir, al marge d’aquests sistemes, el de-
senvolupament d’una formació professional transfronterera. Tam-
bé es vol millorar la mobilitat dels estudiants, dels formadors i dels 
titulars, així com de l’ensenyament universitari semipresencial.

El projecte preveu un total de 8 accions, entre les quals hi ha la 
impartició de classes de català a Perpinyà i de francès a Lleida i Gi-
rona, amb finalitats professionalitzadores, en formats presencial, 
virtual i amb parelles lingüístiques.

Per llengües, les dades de persones matriculades als cursos del 
Servei han estat:

Llengua Nre. d’alumnes
Català 835
Anglès 257
Castellà 154
Occità 0
Xinès 19
Italià 47
Alemany 29
Francès 35
Total 1376

A partir d’aquest curs, per accedir als cursos de l’SL ha calgut acre-
ditar la possessió del nivell anterior al que es volia cursar, o fer 
una prova de nivell. S’han fet 325 proves i també s’han gestionat 
les proves de nivell de llengua per als estudiants de la UdL que 
han sol·licitat una beca Erasmus (71 proves gestionades) i per als 
alumnes dels cursos d’anglès organitzats pel Servei de Personal 
(79 proves).

Àrea de dinamització

Per commemorar l’Any Internacional de les Llengües, durant els 
mesos de novembre i desembre, es va organitzar el cicle de confe-
rències “Reflexions al voltant de les Llengües”, que es va inaugurar 
amb una conferència a càrrec de Clinton Robinson, del Programa 
Educació per a Tothom de la Unesco, i una taula rodona en què 
van intervenir, a més del conferenciant, Aureli Argemí (president 
del CIEMEN), Elvira Riera (especialista en planificació lingüística) 
i Albert Turull (director del Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació de la UdL). Aquest acte inaugural es va fer conjunta-
ment amb l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

Les conferències que van integrar el cicle van ser:
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“Occità a Catalunya. Estat i efectes de l’oficialitat de l’occità a Ca-
talunya”, a càrrec de Jusèp Loís Sans Socasau (director del Progra-
ma per a la creació de l’Oficina Occità a Catalunya de la Secretaria 
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya); “La fi del 
bilingüisme. Lleida com a paradigma de la diversitat lingüística a 
Catalunya”, a càrrec d’Oriol Berenguer (autor de l’estudi “Les altres 
llengües de Lleida. Mapa lingüístic de Lleida”); presentació d’Òm-
nium Cultural, Voluntariat pel Valencià i Voluntaris per la Llengua, 
a càrrec de Josep M. Forné (president d’ Òmnium Cultural Lleida 
Ponent), Vicent Moreno (coordinador del Voluntariat pel Valen-
cià) i Eva Oto (responsable del programa Voluntaris per la Llengua 
a Lleida); “La Bressola: cap a una nova immersió lingüística...”, a 
càrrec de Joan Pere Le Bihan (director general de la Bressola); “La 
diversitat lingüística al món i a casa nostra”, a càrrec de M. Carme 
Junyent (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades de la UB), i “La 
situació de la llengua gallega. Una mica d’història i molt present”, 
a càrrec de Sara Pino i Xesús Mosquera (Servei de Normalització 
Lingüística de la Universitat de La Corunya).

En el marc d’aquesta commemoració, es va presentar el decàleg 
“Sigues lingüísticament sostenible, un projecte conjunt amb altres 
serveis lingüístics d’universitats del Principat, que ha recorregut 
els campus de la Universitat en una exposició itinerant del ma-
terial.

Abans de l’inici lectiu de cada quadrimestre, s’han organitzat cur-
sos de nivell inicial de català adreçats a l’estudiantat de fora del 
domini lingüístic català (de l’1 al 10 de setembre de 2008 i del 19 
al 30 de gener de 2009). Els cursos, que es complementen amb 
activitats lúdiques i culturals i donen dret a l’obtenció de crèdits 
de lliure elecció, formen part de les activitats d’acollida organitza-
des conjuntament amb l’Oficina de Relacions Internacionals per a 
l’estudiantat de mobilitat, durant les quals hi ha sessions de pre-
sentació del Voluntariat Lingüístic (VL) i de l’oferta formativa de 
l’SL, i de coneixement de la Universitat. També s’ha confeccionat 
un díptic per als membres de la comunitat universitària de fora 
de l’àmbit lingüístic català amb informació dels diferents recursos 
que tenen a l’abast per aprendre català. Igualment, s’ha distribuït, 
amb el suport de l’Oficina de Relacions Internacionals, materials 
interuniversitaris d’acollida: guies de conversa en diversos idio-
mes, CD-ROM amb informació útil...

A la setmana d’acollida del primer quadrimestre, es va fer una fes-
ta de benvinguda amb la representació al Teatre de l’Escorxador de 
l’obra My Lleida i amb l’actuació del grup The Companys al Cafè 
del Teatre. L’acte va tindre la col·laboració del Patronat de Promo-
ció Econòmica de la Diputació de Lleida. Altres accions del VL amb 
estudiants de mobilitat, a més del suport que els ofereixen durant 
les primeres setmanes d’estada a la UdL, han estat: coneixement 
de tradicions catalanes de Nadal (durant el qual es van regalar dic-
cionaris bilingües), una castanyada, un concurs de disfresses (amb 
entrades de cinema i de concerts com a premis, i diccionaris per a 
tots els participants), una calçotada, visita al castell de Gardeny i 
sortida a Poblet i el Mercat Medieval de Montblanc.

El VL va participar en la Trobada Jaume I de Voluntariat Lingüístic 
Universitari (Poblet, del 17 al 19 d’octubre de 2008), organitzada 
per la Universitat de València amb el suport de la Xarxa Vives i la 
Generalitat de Catalunya.

Durant aquest curs ha continuat la col·laboració del Voluntariat 
Lingüístic amb l’Oficina de Relacions Internacionals de la UdL en 
les sortides organitzades conjuntament amb les seves homòlogues 
de la URV i de la UdG adreçades als estudiants de mobilitat en el 
marc del Programa d’Activitats Conjuntes (PAC): Ruta daliniana i 
Girona (25 i 26 d’octubre de 2008, a càrrec de la UdG) i Delta de 
l’Ebre i la Tarragona romana (21 i 22 de març de 2009, a càrrec de 
la URV).

Els serveis lingüístics universitaris de la UAB, la UB, la UdL, la UPC 
i la URV han desenvolupat un programa de sortides interuniversi-
tàries perquè els estudiants de mobilitat puguin visitar altres ciu-
tats catalanes a banda d’aquella en la qual estan cursant els seus 
estudis. Aquesta iniciativa és una prova pilot que, si tot va bé, es 
repetirà al curs vinent. Les sortides que s’han fet han estat: el Reus 
modernista, una visita diferent de Barcelona i Lleida.

En el marc del programa d’acollida dels estudiants de mobilitat 
que organitza Plataforma per la Llengua, a l’octubre, el Servei Lin-
güístic de la UdL va ser l’amfitrió del primer acte que es va fer, con-
cretament la visita a la Seu Vella, al parc de la Mitjana i al Museu 
de Lleida Diocesà i Comarcal. Van participar en aquesta activitat 
30 estudiants de mobilitat de les altres universitats catalanes. Al 
mateix mes 90 estudiants de mobilitat de la UdL va assistir a la 
Festa Means Feeling, l’activitat de benvinguda a tots els estudiants 
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de mobilitat que van organitzar, a la URL, conjuntament les uni-
versitats catalanes i Plataforma per la Llengua.

Durant el curs, es va fer la recollida de dades per a la detecció 
de necessitats lingüístiques del professorat de la Facultat de Lle-
tres, la Facultat de Medicina, l’Escola Universitària d’Infermeria i 
els centres adscrits a la UdL. També es va repetir l’enquesta sobre 
l’ús de les llengües en la docència, que es fa conjuntament amb 
l’enquesta de qualitat de la docència, i sobre la llengua de les tesis 
doctorals. A més a més, els serveis lingüístics universitaris van en-
carregar un estudi sobre usos, actituds i identitats lingüístics entre 
l’estudiantat de les universitats.

Continua la possibilitat de conversar en diferents llengües a tra-
vés de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic. Les persones inscrites en 
aquest curs van oferir o sol·licitar conversa en català, castellà, an-
glès, francès, alemany, italià, xinès, polonès, búlgar, lituà, àrab i rus.

A l’octubre, es van lliurar els guardons de la segona edició dels 
Premis Llanterna Digital de curtmetratges, organitzat en el marc 
de la Coordinadora de Serveis Lingüístics de Lleida, que agrupa la 
Secretaria de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, els serveis territorials d’Educació, de Salut i de 
Justícia, l’Escola Oficial d’Idiomes, el Servei Lingüístic de Comis-
sions Obreres i el Servei Lingüístic de la UdL. Els Premis Llanterna 
Digital volen contribuir al foment de l’ús del català i de l’occità, i 
a la promoció de la creació audiovisual en aquestes llengües, mit-
jançant curtmetratges en format digital. Al juny, es van conèixer 
els guanyadors de la tercera edició, que es va desenvolupar sota el 
lema “Amb paraules que m’agraden”.

Àrea d’assessorament

Tant des de la seu de l’SL al campus de Cappont com des de l’ofi-
cina al campus de l’ETSEA, s’ha tramitat la correcció o la traducció 
de textos de la comunitat universitària i la resolució de consultes 
lingüístiques en diverses llengües.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

El Servei de Prevenció de la UdL ha portat a terme, durant el curs 
acadèmic 2008-09, les següents activitats preventives de l’àmbit 
de la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i vigi-
lància de la salut:

Correccions de les avaluacions de risc dels Edificis de la UdL

Amb l’objectiu d’aconseguir la millora de l’entorn de treball, con-
tínuament s’estan duent a terme millores tècniques dels edificis 
en base als estudis d’Avaluació de Risc realitzats en els diferents 
edificis de la UdL.

Implantació dels Plans d’Emergència

S’han aprovat els protocols d’actuació en cas d’emergència de tots 
els campus.

En la pàgina web del SPRL, dins l’apartat “Plans d’emergència”, 
està disponible tota la informació referent a la implantació dels 
plans d’emergència en cadascun dels edificis.

Amb l’objectiu d’implantar els Plans d’Emergència a cadascun 
dels campus i edificis de la UdL i impulsar la posada en marxa de 
l’estructura de lluita contra les emergències de la UdL, en alguns 
campus, els caps d’emergència han considerat necessari reforçar 
l’estructura d’emergències mitjançant la designació de més perso-
nal. L’estructura d’emergències s’ha definit a partir de l’estructura 
de prevenció de la UdL.

Formació dels Equips d’Emergència

Durant el mes de març, s’han dut a terme, dins l’horari laboral, cur-
sos específics de formació adreçats a les noves persones designa-
des per formar part dels equips d’emergència (Cap d’Emergència, 
Centre de Control, Equip de Primera Intervenció, Equip de Segona 
Intervenció i Equip d’Alarma i Evacuació). Aquestes persones han 
estat formades amb l’objectiu que adquireixin els coneixements 
per poder actuar eficaçment en cas d’emergència i coneguin qui-
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nes són les seves funcions. Aquest cursos han estat impartits per 
personal qualificat de SP ACTIVA.

Realització de simulacres d’emergència

Amb l’objectiu d’adquirir experiència en les accions a realitzar per 
fer front a una possible situació d’emergència en les instal·lacions, 
s’han realitzat simulacres d’emergència en els següents edificis de 
la UdL: Edifici del Rectorat, EUI, CCCT i Edifici Annex, Edifici Poli-
valent, ETSEA – Edifici 1, ETSEA- Edifici 2, ETSEA – Edifici 3, ETSEA 
– Edifici AB i ETSEA – Edifici Palauet.

Els simulacres han consistit en reforçar les etapes d’avís, confir-
mació, alarma als equips i intervenció. Arran dels simulacres, s’han 
canviat centraletes contraincendi, s’han temporitzat detectors i 
polsadors, s’han canviat panys de portes i s’ha fet alguna petita 
modificació als protocols d’actuació.

Adquisició de desfibril·ladors

Per tal que, davant d’una situació d’aturada cardiorespiratòria, es 
pugui assistir a les persones afectades en el menor temps possible 
s’han adquirit 5 desfibril·ladors automàtics que s’han col·locat al 
costat de les sales de major ocupació.

Aquests aparells, que poden ser utilitzats per personal no mèdic, 
però adequadament format per al seu ús, permeten una primera 
actuació que, per la seva immediatesa, pot millorar les possibilitats 
de supervivència.

Per al correcte ús d’aquests aparells, properament es realitzaran 
cursos específics de formació adreçats al personal de consergeria i 
als membres de l’Equip d’Alarma i Evacuació.

Pla de millores de protecció contra incendis

Continuant amb l’adequació dels edificis a la normativa de pro-
tecció contra incendis, s’han revisat i adequat les instal·lacions de 
sistemes de protecció contra incendis i mitjans d’extinció a tots 
els Campus.

Per tal de facilitar l’activació del sistema d’emergències en els di-
ferents edificis de la UdL, s’han col·locat, al costat dels plànols 

d’evacuació, instruccions de com avisar en cas que alguna per-
sona detecti una emergència. Així mateix, s’han facilitat mòbils 
per rebre les trucades d’avís d’emergència a Ciències de la Salut, 
Cappont i ETSEA i s’han instal·lat línies fixes en llocs poc transitats 
(cabina auditori CCCT i soterrani CCCT).

S’han col·locat dispositius de bloqueig dels ascensors de l’Edifici 
de Rectorat i Cappont per tal que, en cas d’incendi, no es puguin 
utilitzar.

En el Campus de Ciències de la Salut, una de les actuacions realit-
zades per a la millora de les condicions de seguretat i la supressió 
de barreres arquitectòniques ha consistit en l’adequació de la sor-
tida d’emergència de la Facultat de Medicina que comunica l’edifi-
ci amb la zona exterior de l’Hospital de Santa Maria.

En el CCCT i en la Facultat de Medicina, s’ha dut a terme la modi-
ficació de 4 i 2 finestres, respectivament, per permetre ventilar les 
escales d’emergència i el rescat des de l’exterior.

Protecció contra caigudes d’alçada mitjançant la instal·lació de 
línies d’ancoratge.

Per tal d’evitar el risc de caiguda d’alçada, existent durant la realit-
zació de tasques de manteniment i neteja, s’han instal·lat sistemes 
anticaigudes, consistents en línies de vida, baranes i punts d’an-
coratge en les cobertes, patis interiors i àrees perimetrals en els 
següents edificis de la UdL:

Edifici CCCT (Auditori)
Edifici Polivalent
Edifici Rectorat
Escola Politècnica Superior
Facultat de Medicina

Coordinació empresarial

El Comitè de Seguretat i Salut ha aprovat un procediment de coor-
dinació empresarial (PRL-07) en què s’estableixen les pautes d’ac-
tuació per garantir la coordinació en temes de prevenció entre la 
Universitat de Lleida i les empreses que desenvolupin part de la 
seva activitat en les instal·lacions de la UdL, en particular, amb les 
empreses que puguin generar riscos greus o molt greus.
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Per tal de garantir que aquestes empreses compleixen amb els re-
quisits establerts en la normativa de Prevenció (article 24 de la 
Llei 31/95), s’ha dissenyat una “Guia d’actuació per a empreses 
externes” en què s’informa de la documentació en prevenció de 
riscos que han de presentar, així com de les normes de seguretat i 
mesures de prevenció a adoptar quan treballin en les instal·lacions 
de la UdL. (Properament es farà arribar aquesta guia a les diferents 
empreses que treballen per a la UdL).

Així mateix, en la pàgina web del SPRL s’ha inclòs un apartat en 
què s’informa a les empreses dels riscos en els diferents espais dels 
edificis de la UdL.

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 del 
risc.

Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos mitjançant 
l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible, il·luminació, venti-
lació i distribució del mobiliari que condicionen en gran part la 
satisfacció dels treballadors en la realització del seu treball.

Control de la legionel·la a les instal·lacions de risc.

Controls externs: contracte amb empresa externa per al control de 
la legionel·la en les instal·lacions de la Universitat.

Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats sobre els 
controls interns.

Des del SPRL, s’han coordinat les tasques externes i internes de 
control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torres de refrige-
ració.

Vigilància de la salut contractada amb el Servei de Prevenció de la 
mútua MUPA, que ha consistit principalment en la realització de 
revisions específiques d’acord amb els llocs de treball de tots els 
campus de la UdL.

Suport psicolaboral als treballadors de la UdL

Per tal de gestionar els riscos associats a factors psicosocials, s’ha 
seguit el “procediment de gestió de casos relacionats amb factors 
psicosocials a la UdL”.

Així mateix, la UdL ha concertat amb un gabinet especialitzat en 
psicologia un Servei d’Atenció Psicològica (SAP) per als treballa-
dors de la UdL, que té com a missió donar atenció psicològica ini-
cial i individual per als diferents tipus de problemes psico-anímics 
del PDI i PAS de la comunitat universitària de la UdL.

Reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i Salut

Han tingut lloc reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i 
Salut en què s’han donat a conèixer les actuacions en matèria de 
prevenció de riscos per tal de vetllar per la salut laboral dels treba-
lladors de la UdL. En aquestes reunions, s’han promogut iniciatives 
sobre mètodes i procediments per assolir una prevenció efectiva 
dels riscos, proposant la millora de les condicions de treball i la 
correcció de deficiències existents.





215Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2008/2009

GESTIÓ ECONÒMICA





217Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida 2008/2009

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANy 
2009

El pressupost de la UdL per al 2009 és de 77.275.784,39 euros, 
el que suposa una variació del -0,06% respecte el pressupost del 
2008.

El Pla Estratègic de la Universitat de Lleida orienta i estructura els 
objectius i les actuacions per al 2009. En aquest sentit, el pressu-
post pretén assumir el repte, recollit en el Pla Estratègic, que la 
universitat es converteixi en agent clau en el desenvolupament 
econòmic i social del seu entorn.

Així, els objectius del Consell de Direcció de la Universitat de Lleida 
que han marcat les pautes d’elaboració d’aquest pressupost han 
estat els següents:

1. Desenvolupar una oferta formativa i innovadora centrada en 
l’assoliment dels objectius de l’Espai Europeu d’Educació Superior:

a) Consolidar les accions iniciades els darrers anys orientades a 
la millora de la docència en consonància amb els paràmetres 
establerts pel nou EEES.

b) Incentivar la innovació en la docència mitjançant un programa 
d’ajuts que potenciï el treball col·laboratiu entre els docents.

c) Continuar el desplegament del nou mapa de graus i adequar 
l’actual mapa de postgraus per tal de consolidar una oferta 
formativa de qualitat i de referència a nivell nacional i 
internacional.

d) Potenciar els convenis de col·laboració interuniversitaris 
amb altres universitats de l’Estat i internacionals per tal de 
promoure màsters oficials.

e) Continuar el desplegament del Pla Director de la Docència.

f) Potenciar en els nous estudis de grau i postgrau la docència 
virtual i semipresencial.

g) Redefinir la figura del coordinador de titulació, definint 
clarament les seves responsabilitat i augmentant les seves 
retribucions.

h) Incentivar la planificació dels nous estudis de grau i postgrau 
en tres llengües, així com la seva difusió trilingüe en web.

i) Redefinir l’estructura del Servei Lingüístic per tal d’implementar 
una programa de terceres llengües.

j) Consolidar l’increment de la dotació pressupostària per al 
programa d’ajuts al desenvolupament d’activitats culturals per 
les associacions i estudiants de la UdL.

k) Consolidar el suport pressupostari pel programa d’ajuts a la 
mobilitat de l’estudiantat.

l) Iniciar un nou programa de beques per als màsters oficials.

2. Integrar la UdL en el sistema d’innovació català i en particular 
ser impulsor actiu del sistema d’innovació de Lleida:

a) Impulsar la creació de microempreses i el registre de noves 
patents.

b) Potenciar els centres de recerca a partir de la signatura de 
contractes-programa.

c) Dotació d’una partida per emprendre accions estratègiques en 
l’àmbit de la recerca i transferència de tecnologia.

d) Seguir potenciant l’activitat dels grups competitius i 
emergents, promovent la creació de xarxes.

e) Dotació pressupostaria per al programa de contractació de PDI 
amb dedicació preferent a la recerca.

f) Continuar potenciant l’activitat dels grups competitius i 
emergents de la UdL, mitjançant ajudes específiques adaptades 
a les seves característiques concretes.

g) Progressiu augment del cofinançament al Programa Ramon 
y Cajal.
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h) Potenciar la recerca amb la posada en funcionament de 
l’Arboretum i de l’edifici dels Serveis Científicotècnics a L’ETSEA.

i) Incentivar la cooperació amb empreses en activitats d’RDI.

j) Seguir donant suport a projectes de recerca en agricultura 
ecològica.

3. Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el seu 
entorn per tal de gestionar el seguiment de l’evolució de les de-
mandes i la pròpia actuació de la UdL:

a) Potenciar les activitats culturals de la UdL.

b) Pla per potenciar l’acció cultural de la UdL al territori.

c) Potenciar l’Oficina de Suport a l’R+D+I com a canal únic de 
negociació de serveis i transferència.

d) Seguir potenciant, des dels Consell Social, les accions amb 
la societat civil per tal de detectar i oferir respostes a les 
necessitats de recerca i formació.

e) Millora de la borsa de treball dels estudiants de la UdL.

f) Impulsar la realització de pràctiques externes en tots els nous 
graus.

4. Establir polítiques d’aliances amb altres universitats i institu-
cions:

a) Mantenir l’assignació de promoció a l’exterior de la Universitat 
de Lleida (assistència a fires, reunions de representació d’àmbit 
internacional...).

b) Consolidar la quantia de beques destinades als estudiants 
amb millor expedient que efectuen una mobilitat en el marc 
Sócrates-Erasmus.

c) Es manté el suport pressupostari a la promoció de dobles 
titulacions.

d) Es manté el suport a les accions de mobilitat subjectes als 
convenis bilaterals signats per la UdL.

e) Es potencia la mobilitat de l’estudiantat mitjançant els 
programes Jade i Jade plus, Beques Bancaja, a més dels ajuts 
destinats a afavorir l’intercanvi en el marc dels convenis 
bilaterals.

f) Es mantenen els ajuts destinats a afavorir la mobilitat solidària 
de l’estudiantat de la UdL.

g) Establir mecanismes de col·laboració i apropament amb el 
Departament d’Educació i els centres de secundària per tal 
d’orientar als estudiants d’ensenyament secundària del nostre 
entorn.

5. Incrementar la notorietat de la UdL (Pla de comunicació):

a) Desenvolupar un Pla de comunicació interna i externa de la 
UdL.

b) Executar noves accions contemplades en el Programa 
d’orientació, informació i assessorament adreçades a 
augmentar la notorietat de la UdL.

c) Intensificació de les accions per tal d’incrementar els estudiants 
estrangers que segueixen estudis a la nostra universitat.

6. Desenvolupar el pla de formació a tota l’organització:

a) Potenciació del programa de formació del professorat a través 
de l’ICE.

b) Incrementar en més del 37 % la dotació del programa de 
formació del PAS.

c) Desenvolupament d’accions de formació per als representants 
electes de l’estudiantat.

7. Implementar un model de gestió de la universitat que condueixi 
a l’excel·lència segons els criteris europeus per tal de desenvolupar 
l’organització cap a una cultura de qualitat:

a) Iniciar la implantació, en àrees pilot, de la gestió per processos, 
d’acord amb el mapa de processos de la UdL.
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a) Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs 
acadèmics.

8. Grans reptes d’Escoles i Facultats:

a) Incrementar la dotació a departaments i centres.

b) Establiment d’un nou model de finançament als centres i 
departaments basat en indicadors de docència i recerca que 
incentivin l’adopció d’accions per a la millora de la docència, 
la recerca i la gestió.

c) Descentralitzar les responsabilitats i decisions en la gestió del 
pressupost mitjançant la dotació d’un 30% dels ingressos de 
la matrícula de Màsters oficials als Centres.

d) Recolzar els centres en la definició dels plans d’estudi i 
autorització dels nous graus.

Com a suport al desenvolupament de les activitats de formació 
i recerca que estableix el Pla Estratègic, el Consell de Direcció ha 
establert en el pressupost del 2009 tot un conjunt d’actuacions de 
millora i promoció del personal de la Universitat de Lleida així com 
de millora de les condicions de vida dels estudiants i de la resta de 
la comunitat universitària:

a) Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del 
personal acadèmic en el marc del Document de Política de 
Personal Acadèmic.

b) Continuació del Programa Martina Castells d’ajudes al professorat 
a temps complet per a la finalització de la tesi doctoral.

c) Implementar el Pla d’Igualtat de la UdL i consolidar el Centre 
Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones.

d) Aplicació de les mesures laborals acordades en el marc de la 
Mesa General d’Universitats, que afectin a tant al PDI com al PAS.

e) Adopció d’accions estratègiques en relació a l’estructura del PAS 
dirigides a millora del funcionament de les unitats i serveis.

f) Consolidació de les prestacions del programa d’activitats de 
lleure per a les filles i fills de la comunitats universitària.

g) Desenvolupament de les accions previstes en el Pla de 
Prevenció de la UdL 2008-2011.

h) Manteniment de la unitat d’atenció psicosocial a l’estudiantat 
i iniciar el servei per als treballadors de la UdL.

i) Consolidar la unitat “Universitat per a tothom” per a 
discapacitats.

j) Consolidació de les accions adreçades a les persones amb 
discapacitat a la universitat.

En el següent quadre es mostren els ingressos, agrupats per capí-
tols, corresponents als exercicis 2008 i 2009, així com la compara-
ció percentual de les quanties entre ambdós exercicis.

Quadres d’estat d’ingressos i despeses (expressat en milers d’euros)

Estat d’ingressos 2008 2009 Variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 10.868 10.463 -3,72%
Capítol 4 Transferències corrents 51.968 56.285 8,31%
Capítol 5 Ingressos patrimonials 857 885 3,20%
Capítol 7 Transferències de capital 13.027 9.638 -26,02%
Capítol 9 Passius financers 605 5 -99,17%
 Totals 77.325 77.276 -0,06%

Imports en milers d’euros
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En relació a les despeses, aquestes es distribueixen d’acord 
amb el següent quadre:

Estat de despeses 2008 2009 Variació
Capítol 1 Despeses de personal 47.504 51.331 8,06%
Capítol 2 Despeses de bens i serveis 14.829 13.962 -5,85%
Capítol 3 Despeses financeres 33 50 51,88%
Capítol 4 Transferències corrents 1.835 2.181 18,85%
Capítol 6 Inversions reals 13.118 9.745 -25,71%
Capítol 8 Actius financers 3 3 0,00%
Capítol 9 Passius financers 3 5 66,67%

Totals 77.325 77.276 -0,06%

Imports en milers d’euros

Gràfic estat d’ingressos
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Gràfic estat de despeses

Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses des de l’any 2006 fins al 2009

ESTAT D’INGRESSOS 2006 Variació 2007 Variació 2008 Variació 2009 Variació
Capítol 3 Taxes, preus públics i altres 

ingressos
9.250.347 -2,19% 9.981.824 7,91% 10.867.530 8,87% 10.463.358 -3,72%

Capítol 4 Transferències corrents 43.268.487 14,66% 47.547.573 9,89% 51.967.630 9,30% 56.284.872 8,31%
Capítol 5 Ingressos patrimonials 286.601 12,51% 427.200 49,06% 857.200 100,66% 884.636 3,20%
Capítol 7 Transferències capital 15.688.830 77,94% 11.552.115 -26,37% 13.027.553 12,77% 9.637.918 -26,02%
Capítol 9 Passius Financers 3.000 0,00% 5.339.500 1778,83% 605.000 -88,67% 5.000 -99,17%
TOTAL INGRESSOS 68.497.265 21,73% 74.848.212 9,27% 77.324.912 3,31% 77.275.784 -0,06%

ESTAT DE DESPESES 2006 Variació 2007 Variació 2008 Variació 2009 Variació
Capítol 1 Despeses de personal 39.317.977 14,99% 43.772.225 11,33% 47.504.193 8,53% 51.330.682 8,06%
Capítol 2 Despeses de béns corrents 

i serveis
11.567.772 2,13% 12.764.848 10,35% 14.829.392 16,17% 13.961.560 -5,85%

Capítol 3 Despeses financeres 1.264 -19,80% 1.778 40,66% 32.765 1.742,00% 49.764 51,88%
Capítol 4 Transferències corrents 1.071.548 -5,76% 1.369.735 27,83% 1.834.726 33,95% 2.180.542 18,85%
Capítol 6 Inversions reals 16.531.704 72,11% 16.937.526 2,45% 13.117.836 -22,55% 9.745.236 -25,71%
Capítol 8 Actius financers - - - - 3.000 - 3.000 0,00%
Capítol 9 Passius financers 7.000 -1,66% 2.100 -70,00% 3.000 42,86% 5.000 66,67%
TOTAL DESPESES 68.497.265 21,73% 74.848.212 9,27% 77.324.912 3,31% 77.275.784 -0,06%
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PROJECTE DE GESTIÓ ECONÒMICA

Durant aquest curs acadèmic, s’ha iniciat el projecte de canvi el 
sistema de gestió econòmica de la UdL. Les fases que s’han execu-
tat fins aquest moment són:

a. Anàlisi de la situació actual: s’ha elaborat el mapa de procedi-
ments actuals i els diagrames del flux de treball de tots aquests 
procediments, indicant en cada cas millores a adoptar. En aquesta 
fase també s’han constituït les comissions de treball de PDI i de 
PAS.

b. Disseny del model de processos objectius: S’han identificat i 
prioritzat les millores a realitzar en l’actualitat, valorant el seu im-
pacte organitzatiu, i s’ha definit el model de processos objectius 
de primer nivell.

c. Catalogació de requeriments funcionals i tecnològics: s’ha efec-
tuat la ponderació i classificació de tots els requeriments, i s’han 
plantejat les alternatives d’implantació del nou model. En aquesta 
fase, també s’ha elaborat una comparativa de paquets informàtics 
de gestió econòmica.

d. Planificació de millores 2009: s’han planificat i prioritzat les mi-
llores susceptibles d’implantació amb l’actual sistema informàtic, 
als efectes de millorar l’eficiència en la gestió econòmica.

FINANÇAMENT PER OBJECTIUS

La Generalitat ha aprovat el model del sistema de finançament per 
objectius 2008-2010. Aquest sistema estableix que la millora del 
finançament de les universitats públiques catalanes, acordat pel 
Govern de la Generalitat l’any 2006, es valorarà d’acord amb uns 
objectius i indicadors, agrupats en tres àmbits:

a. Recerca, que té un pes del 45 %, i que valora els trams de re-
cerca vius, el PDI que pertany a grups SGR, el nombre de projectes 
europeus, els ingressos per convocatòries públiques competiti-
ves, per contractes i serveis, i per llicències i patents, i el nombre 
d’spin-off universitàries.

b. Docència, que té un pes del 35 % i que avalua la taxa d’efici-
ència, la taxa d’abandonament, la taxa de rendiment, la taxa de 
dedicació docent, la dimensió dels grups de classe, la taxa de mè-
rits docents, els estudis amb menys de 30 estudiants, l’implantació 
de la llengua catalana i anglesa, i els estudiants que han realitzat 
pràctiques.

c. Gestió, que té un pes del 20 % i que avalua el no estar en dèficit 
pressupostari, el disposar d’un pressupost per programes i dispo-
sar d’indicadors de costos dels principals serveis.
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APROVACIÓ DEL MODEL I DEL MAPA DE GESTIÓ PER PROCESSOS DE LA UDL

L’any 2007, es va començar a treballar en la gestió per processos de la UdL. Durant l’any 2008, s’han efectuat les següents accions:

•	 S’ha definit el model de la gestió per processos.

•	 En base a aquest model, s’ha elaborat el mapa de tots els processos que s’han identificat en la UdL, i una primera proposta de la taula 
de consistència, que relaciona tots els processos amb tota la relació de llocs de treball del PAS, els càrrecs acadèmics i les unitats, serveis 
i oficines.

•	 S’ha desenvolupat els procediments concrets de dos unitats pilot: la gestió econòmica i el sistema de qualitat dels nous graus.

APROVACIÓ DEL PLA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE LA UDL

Des de mitjans de l’any 2008, estan treballant conjuntament totes les universitats en la implantació de l’administració electrònica a les uni-
versitats. Fruit d’aquest treball, s’ha aconseguit un finançament addicional de la Generalitat de Catalunya per import de 5 milions d’euros, 
que donarà un impuls a aquest projecte.

El Consell de Govern de la UdL del mes d’abril va aprovar el Pla de l’Administració Electrònica de la UdL que defineix i prioritza les accions 
que la UdL durà a terme durant els propers anys en l’administració electrònica. El Pla crea una comissió que elaborarà un pla operatiu i farà 
el seguiment de la implantació.
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