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Presentació

La Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida corresponent al curs �006-07 que teniu a les vostres mans ens brinda l’oportunitat de 
retre compte, tant a la comunitat universitària com a la societat en general, del que ha estat la vida de la Universitat en el darrer any i de 
presentar-ne els resultats, la qual cosa ens permet avaluar el grau d’assoliment dels objectius marcats a començament de curs.

El curs �006-07 ha estat especialment significatiu per a la Universitat de Lleida, tant en l’àmbit organitzatiu com en l’àmbit de la recerca i la 
docència. Pel que fa a la part de gestió i organització, el darrer curs ha estat marcat pel procés de renovació dels òrgans de govern i repre-
sentació de caràcter col·legiat (juntes de facultat i d’escola i consells de departament) i de caràcter unipersonal (direccions d’escola, deganats 
i direccions de departament), amb el colofó de la reelecció, el dia 8 de maig, del Dr. Joan Viñas Salas com a rector.

Juntament amb la renovació dels òrgans de govern i representació, que sense cap mena de dubte són una eina fonamental en el procés de 
desenvolupament de les polítiques de futur de la nostra universitat, en el treball del dia a dia les dades de docència, recerca i transferència 
ens permeten ser optimistes de cara al nostre posicionament, tant en relació amb el sistema universitari català com davant el gran desafia-
ment i gran oportunitat que representa el procés de convergència europea.

Pel que fa a l’apartat de docència, en aquest curs ha estat especialment destacable tota l’activitat duta a terme en la configuració del mapa 
dels nous ensenyaments, tant de postgrau, cosa que ha permès consolidar una àmplia i fonamentada oferta de màsters oficials, com de grau, 
amb l’aprovació del Pla Director per a l’Elaboració de l’Oferta Formativa de la UdL.

En l’àmbit de la recerca, els resultats obtinguts per la UdL en general es poden considerar satisfactoris. Com ja va succeir en el curs �005-
06, el percentatge d’èxit en la concessió de projectes d’R+D+I als nostres investigadors i investigadores ha estat per sobre de la mitjana 
catalana, amb un 55%, i en aquests moments el 4�% dels grups de recerca de la UdL són grups consolidats reconeguts per la Generalitat 
de Catalunya.

Al costat amb les accions de docència i recerca, no podem perdre de vista altres accions que són estratègiques per a la nostra universitat i 
que estan molt lligades a les anteriors. És el cas de les accions de mobilitat i projecció exterior. En aquest àmbit cal destacar l’aprovació del 
Pla d’Internacionalització, que té com a objectius impulsar i promoure la projecció externa de la institució, facilitar la mobilitat dels diferents 
col·lectius que la integren, impulsar la col·laboració internacional en docència i recerca i augmentar les competències lingüístiques dels seus 
membres.

Tampoc podem oblidar les accions específiques dirigides als diferents col·lectius de la comunitat universitària. Amb relació al col·lectiu del 
personal docent i investigador cal destacar la posada en marxa del Programa Doctora Martina Castells de finalització de tesis doctorals i 
l’aprovació dels principis directors de les accions derivades del Document de Política de Professorat. Amb relació al personal d’administració 
i serveis, a més de la realització de diverses convocatòries en aplicació de la nova estructura organitzativa, s’ha posat en funcionament el Pla 
d’Acollida per al PAS de Nou Ingrés, s’ha consolidat el fons social i s’ha començat a aplicar el nou sistema de gestió de places de tècnics de 
suport a la recerca. Quant a les accions dirigides al col·lectiu de l’estudiantat, el Servei d’Extensió Universitària ha estrenat una nova seu més 
accessible i atractiva per als estudiants, s’han potenciat el programes de cooperació educativa universitat-empresa i la borsa de treball amb 
l’objectiu de facilitar la seua inserció al món del treball i s’ha impulsat un nou projecte, UdL per a Tothom, que aglutina recursos i accions 
adreçades al desenvolupament de la vida acadèmica de les persones amb discapacitat.

Tampoc podem oblidar que la major part de les polítiques universitàries actualment es recolzen en un adequat desenvolupament de les 
tecnologies de la informació i la comunicació. La Universitat de Lleida ha apostat decididament per ser una universitat tecnològicament 
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avançada. Fruit del treball dels darrers anys, la UdL es troba actualment molt ben posicionada, com ho demostren l’informe d’indicadors 
tecnològics de la CRUE (en el qual la UdL està ubicada per sobre la mitjana estatal en bona part dels indicadors) i el premi concedit per la 
Fundació Andrew W. Mellon per la tasca desenvolupada en la internacionalització del campus virtual Sakai.

Totes aquestes accions i moltes d’altres les trobareu desenvolupades en les pàgines següents. Ara bé, més enllà dels fets i de les activitats que 
es reflecteixen en aquesta Memòria, cal agrair a tots els membres de la comunitat universitària el seu esforç i la generositat en el seu treball 
per mantenir el projecte col·lectiu d’una universitat pública de qualitat amb voluntat de servei al territori i al país.
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ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
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9Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida �006/�007

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 Recerca i Innovació
Dr. Ramon Canela Garayoa (fins �/6/07)

Vicerector de Recerca
Dra. Ana M. Pelacho Aja ( a partir 4/06/07)

Vicerector de Política Científica i Tecnològica
Dr. Ramon Canela Garayoa (a partir 4/06/07)

Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Dr. César Fernández Camón (fins ��/05/07)
Dr. Pere Solà Solé (a partir del ��/05/07)

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 

Coordinadors i coordinadores

Coordinadora d’Economia
Dra. Maria Farré Perdiguer (fins �5/06/07)

Adjunts i adjuntes

Secretària General
Dr. Cesar Cierco Seira (des de l’�/��/06 al ��/��/06)
Sr. Josep M. Fontanellas (a partir de l’�/��/06) 

Docència 
Sr. Xavier Aguilar Muñoz (fins ��/05/07)
Dra. Neus Vila Rubio

Estudiantat
Sr. Oriol Rebull Jornet (fins ��/06/07)
Sr. Xavier Aguilar Muñoz (a partir de �4/05/07)

Infraestructures i Tecnologies de la Informació
Sr. Albert Roca Álvarez (fins ��/05/07)
Sr. Javier Arántegui Jiménez (fins ��/05/07)
Sra. Montserrat Guerrero

Qualitat i Planificació
Dr. Josep M. Cots Caimons (fins al 5/0�/07)
Sr. Mario Sirat Castillo (a partir de ��/06/07)

Professorat
Dr. Carles Capdevila Marqués

Recerca i Innovació
Dra. Elisa Cabiscol Català (fins �0/06/07)
Dr. Albert Turull Rubinat (fins al 5/0�/07)

Política Científica i Tecnològica
Dr. Jordi Garreta Buchaca (a partir de 05/06/07)

Accés a la universitat
Dr. Joan Ribera Calvet (fins al �5/0�/07)
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Altres càrrecs

Vicegerent
Sr. Francisco Peralta Saguer

Dircector Fundació Universitat de Lleida
Dr. Joan Busqueta Riu (fins al �/0�/07)
Dr. Santiago Planas De Martí ( a partir �/0�/07)

En el terreny electoral, durant el curs acadèmic �006/�007 s’ha 
realitzat la renovació tant dels òrgans de govern i representació 
col·legiats com de caràcter unipersonal de la Universitat de Lleida. 
Pel que fa referència als òrgans col·legiats, El dia �� de desembre 
de �006 van tenir lloc les eleccions del Personal Docent i Investi-
gador i Personal d’Administració i Serveis per determinar la nova 
composició de les Juntes d’Escola i Facultat i dels Consells de De-
partaments i el dia �9 de desembre de �006 es van celebrar les 
eleccions dels representants de l’estudiantat. A partir del mes de 
gener de �007 i d’acord amb la normativa d’aplicació, els nous 
representants de l’estudiantat s’han anat incorporant progressi-
vament als Consells de Departament, Juntes d’Escola i Facultat, 
Claustre i Consell de Govern.

Quant a les eleccions per a la renovació dels òrgans unipersonals 
d’àmbit particular (degans i deganes i directors i directores de 
Departament), el procés electoral es va dur a terme al llarg dels 
mesos de febrer i març de �007.

Finalment, els processos electorals corresponents a aquest curs 
van tenir el seu colofó amb les eleccions a rector o rectora de la 
Universitat de Lleida. El dia 8 de maig el candidat Joan Viñas Salas, 
actual rector i únic candidat que es presentava a les eleccions va 
ser elegit nou rector de la UdL per als propers 4 anys. El candidat 
va rebre el suport del 68,7% dels vots emesos enfront un ��,�5% 
dels vots en blanc. El col·lectiu que va tenir un índex de participa-
ció més elevada va ser el Personal de Serveis i Administració amb 
un 77%, mentre que el Personal Docent i Investigador va tenir una 
participació del 45%. L’estudiantat va ser el col·lectiu amb menys 
participació, ho vam fer tres de cada cent estudiants.

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 Projec-
ció Universitària
Dr. Ramon Canela Garayoa, Vicerector de Recerca i Innovació
Dr. César Fernández Camón, Vicerector d’Infraestructures i Tecno-
logies de la Informació (fins ��/05/07)
Dr. Pere Solà Solé, Vicerector d’Infraestructures i Tecnologies de la 
Informació (a partir de ��/05/07)
Dr. Joan Prat Corominas, Vicerector de Qualitat i Planificació
Dr. Joan Ramon Rosell Polo, Vicerector de Professorat

Secretària general
Secretària general, Dra. Ana María Romero Burillo

Gerent
Sr. Josep M. Sentís Suñé, Gerent

Degans i directors de Centre
Dra. M. Àngels Basells Bailón, Degana de la Fac. Ciències de l’Edu-
cació (fins 5/0�/07)
Dr. Emili Junyent Sánchez, Degà de la Facultat de Lletres (fins al 
4/0�/07)
Dr. Antonio Michelena Bárcena, Director de l’ETSEA (fins al 
�4/0�/07)
Sra. Carmen Nuin Orrio, directora de l’Escola Universitària d’Infer-
meria (fins al 4/0�/07)
Dra. Agnès Pardell Veà, Degana de la Facultat de Dret i Economia 
(fins al 7/��/06)
Dra. Maria Àngels Cabases Pique, Degana interina de la Facultat de 
Dret i Economia (des del 8/��/06 fins al 7/��/06)
Dra. Mercè Sala Rios, Degana interina de la Facultat de Dret i Eco-
nomia (des del ��/��/06 fins al 4/0�/07)
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Dr. Àngel Rodríguez Pozo, Degà de la Facultat de Medicina (fins al 
�5/0�/07)
Dra. M. Mar Moreno Moreno, Degana de la Fac. Ciències de l’Edu-
cació
Dr. Ferran Badia Pascual, Director de l’Escola Politècnica Superior
Dr. Francsico García Pascual, Degà de la Facultat de Lletres
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, Director de l’ETSEA
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

Director ICE
Dr. Ramon Rourera Jordana, Director de l’ICE

Direccions de departament
Dr. Jose Luís Gallizo Larraz, Director del Dept. d’Administració 
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals 
Dr. Enric Llurda Jiménez, Director del Dept. d’Anglès i Lingüística 
(fins al 5/0�/07)
Dr. Josep Maria Cots Caimons, Director del Dept. d’Anglès i Lin-
güística
Dr. Albert Sorribas Tello, Director del Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Luis Pérez Ruiz, Director del Dept. de Cirurgia (fins al 
�5/0�/07)
Dr. Antonio Montero Matamala, Director del Dept. de Cirurgia
Dra. Pilar Vinuesa Vilella, Directora del Dept. de Didàctiques 
Específiques(fins al 5/0�/07) 
Dra. Ana Gené Duch, Directora del Dept. de Didàctiques Específi-
ques
Dr. Antoni Vaquer Aloy, Director del Dept. de Dret Privat
Dr. Josep M. Tamarit Sumilla, Director del Dept. de Dret Públic
Dr. Joan Baró Llinàs, Director del Dept. d’Economia Aplicada (fins 
4/0�/07)
Dra. Mercè Sala Rios, Directora del Dept. d’Economia Aplicada
Dr. Miquel Llorca Marqués, Director del Dept. d’Enginyeria Agro-
forestal
Dr. Jordi Suïls Subirà , Director del Dept. de Filologia Catalana i 
Comunicació (fins al 5/0�/07)
Dr. Albert Turull Rubinat, Director del Dept. de Filologia Catalana 
i Comunicació

Dr. Pere Solà Solé, Director del Dept. de Filologia Clàssica, Francesa 
i Hispànica (fins al 5/0�/07)
Dr. Julian Acebron Ruiz, Director del Dept. de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Joan Ganau Casas, Director del Dept. de Geografia i Sociologia
Dr. Enric Vicedo Rius, Director del Dept. d’Història (fins al 5/0�/07)
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera, Director del Dept. d’Història
Dr. Roberto Fernández Díaz, Director del Dept. d’Història de l’Art i 
Història Social (fins al 5/0�/07)
Dr. Joaquim Company Climent, Director del Dept. d’Història de l’Art 
i Història Social
Dra. Ana M. Pelacho Aja, Directora del Dept. d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria (fins �4/0�/07) 
Dr. Josep Antoni Conesa Mor, Director del Dept. d’Hortofructicul-
tura, Botànica i Jardineria
Dr. Ramon Colell Brunet, Director del Dept. d’Infermeria (fins 
4/0�/07)
Dra. Pilar Jürschik Giménez, Directora del Dept. d’Infermeria
Dr. Francisco Solsona Tehas, Director del Dept. d’Informàtica i En-
ginyeria Industrial
Dr. Joan Cecilia Averós, Director del Dept. de Matemàtica (fins 
��/0�/07) 
Dr. Josep Maria Miret Biosca, Director del Dept. de Matemàtica
Dr. Pedro J. Pérez García, Director del Dept. de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl (fins �4/0�/07)
Dra. Rosa M. Poch Claret, Directora del Dept. de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl
Dra. Carme Piñol Felis, Directora del Dept. de Medicina
Dr. Josep M. Reñé Espinet, Director del Dept. de Medicina (fins al 
�5/0�707)
Dra. Sofia Isus Barado, Director del Dept. de Pedagogia i Psicolo-
gia
Dr. Xavier Carrera Farran, Director del Dept. de Pedagogia i Psico-
logia (fins al 5/0�/07)
Dr. Daniel Babot Gaspà, Director del Dept. de Producció Animal
Dr. Eduardo Angulo Asensio, Director del Dept. de Producció Ani-
mal (fins �4/0�/07)
Dr. Vicente Medina Piles, Director del Dept. de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Xavier Pons Doménech, Director del Dept. de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal (fins �4/0�/07)
Dr. Jaume Puy Llorens, Director del Dept. de Química
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Dra. Olga Martín Belloso, Directora del Dept. de Tecnologia d’Ali-
ments (fins al �6/0�/07)
Dr. Vicente Sanchis Almenar, Director del Dept. de Tecnologia d’Ali-
ments

President de la Junta de Personal Acadèmic
Dr. Enric Llurda Giménez, President de la Junta de Personal Aca-
dèmic

President de la Junta de PAS Funcionari
Sr. Josep M. Arrufat Gassió, President de la Junta de PAS Fucio-
nari

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

Claustrals electes

Personal acadèmic funcionari doctor 

Dr. Ramon Albajes García, Departament de Producció Vegetal i Ci-
ència Forestal 
Dr. Martí Aldea Malo, Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-
ques
Dra. M. Teresa Alsinet Bernadó, Departament d’Informàtica i Engi-
nyeria Industrial
Dra. M. Teresa Areces Piñol, Departament de Dret Privat
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
Dr. Javier Barragan Fernández, Departament d’Enginyeria Agrofo-
restal
Dr. Ramon Batalla Villanueva, Departament de Medi Ambient i Ci-
ències del Sòl
Dr. Ramon Bejar Torres, Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial
Dr. Joan Biscarri Gassió, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Antoni Blanc Altemir, Departament de Dret Públic
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. Joan Busqueta Riu, Departament d’Història
Dra. M. Àngels Cabases Piqué, Departament d’Economia Aplicada 
(fins el 7/��/06)
Dr. Jordi Caldero Pardo, Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-
ques
Dr. Carlos Cantero Martínez, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Carles Capdevila Marqués, Departament de Matemàtica
Dra. Montserrat Casanovas Català, Departament de Didàctiques 
Específiques
Dr. José Manuel Casanovas Seuma, Departament de Medicina
Dra. Mercè Castillo Solsona, Departament de Dret Públic
Dr. Manuel Cerezo Magan, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dra. Dolors Ciutat Falcó, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Dr. Antoni Colom Gorgues, Departament d’Adm. d’Empreses i G. 
Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Joan X. Comella Carnicé, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques (des del �9/�0/06 fins al �/05/07) 
Dr. Josep M. Cots Caimons, Departament d’Anglès i Linguísitica 
(fins al 5/0�/07)
Dr. Francisco Javier del Portal Bravo, Departament d’Economia 
Aplicada
Dr. Josep Domingo Daza, Departament d’Economia Aplicada
Dra. Matilde Eizaguirre Altuna, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dr. Pere Enciso Rodríguez, Departament d’Economia Aplicada (fins 
al 5/0�/07)
Dr. Josep E. Esquerda Colell, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dra. Assumpta Estrada Roca, Departament de Matemàtica
Dra. Mariona Farré Perdiguer, Departament d’Economia Aplicada
Dra. Elvira Fernández Giraldez, Departament de Medicina
Dr. Francisco Fité Llevot, Departament d’Història de l’Art i Història 
Social
Dr. José Juan Galceran Nogués, Departament de Química
Dr. Jordi Garreta Bochaca, Departament de Geografia i Sociologia
Dr. Josep Gelonch Anyé, Departament de Matemàtica
Dra. Anna Gené Duch, Departament de Didactiques Específiques 
(fins al 5/0�/07)

memòria udl 06_07.indd   12 30/07/2007   13:28:32



��Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida �006/�007

Dr. Pere Godoy García, Departament de Cirurgia
Dra. M. Jesús Gómez Adillón, Departament d’Economia Aplicada
Dr. Xavier Gómez Arbonés, Departament de Medicina
Dr. Enric Herrero Perpiñán, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Àngel Huguet Canalis, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dr. Albert Ibarz Ribas, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dra. M. Antonia Jarne Modol, Departament d’Història
Dr. Francisco Juárez Rubio, Departament d’Adm. d’Empreses i G. 
Econòmica dels Recursos Naturals
Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera (fins al 5/0�/07)
Dr. Jaume Lloveras Vilamanya, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal (fins al �4/04/07)
Dr. Jesús Lores Vidal, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial (fins al 9/��/06)
Dr. Felip Maña Serres, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial
Dr. Jordi Martí Henneberg, Departament de Geografia i Sociologia
Dr. José A. Martínez Casasnovas, Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl
Dr. Xavier Masià Costa, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació
Dra. Amparo Miñambres Abad, Departament de Pedagogia i Psi-
cologia
Dra. Conxita Mir Curcó, Departament d’Història
Dr. Joaquim Monserrat Viscarri, Departament d’Enginyeria Agro-
forestal
Dr. Josep Moreno Gené, Departament de Dret Públic
Dra. M. Josefa Motilva Casado, Departament de Tecnologia dels 
Aliments
Dr. Reinaldo Pamplona Gras, Departament de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Juan Pemán Gavín, Departament de Dret Públic
Dra. M. Teresa Peralta Escuer, Departament de Dret Privat
Dra. Manuela Pifarré Turmo, Departament de Pedagogia i Psico-
logia
Dra. M. Carmen Piñol Felis, Departament de Medicina (fins 
�6/0�/07)
Dr. Jaume Pont Ibañez, Departament de Filologia Clàssica, France-
sa i Hispànica
Dr. Jordi Recasens Guinjuan, Departament d’Hortofructicultura, 
Botànica i Jardineria

Dr. Joan Ribera Calvet, Departament de Ciències Mèdiques Bàsi-
ques (fins �5/0�/07)
Dr. Ignacio Romagosa Clariana, Departament de Producció Vegetal 
i Ciència Forestal
Dra. M. Paz Romero Fabregat, Departament de Tecnologia dels Ali-
ments
Dr. Joaquim Ros Salvador, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo Bayona, Departament d’Història
Dr. Manuel Ruiz Gonzalez, Departament d’Adm. d’Empreses i G. 
Econòmica dels Recursos Naturals.
Dra. Núria Sala Martí, Departament de Tecnologia dels Aliments
Dra. Mercedes Sala Rios, Departament d’Economia Aplicada (fins 
al ��/��/07)
Dr. Alberto Sans Badia, Departament de Química
Dra. Àngels Santa Bañeres, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica.
Dr. Delfi Sanuy Castells, Departament de Producció Animal
Dr. Ramon Sistac Vicen, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació
Dra. Rosa M. Soler Tatche, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques (fins al �8/�0/07)
Dra. Rosa M. Teira Esmatges, Departament de Medi Ambient i Ci-
ències del Sòl
Dr. Xavier Terrado Pablo, Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica
Dra. M. Dolors Toldrà Roca, Departament de Dret Privat
Dr. Marc Tor Naudi, Departament de Producció Animal
Dr. Francisco Tovar Blanco, Departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Albert Turull Rubinat, Departament de Filologia Catalana i Co-
municació (fins al 6/0�/07) 
Dra. M. Glòria Vàzquez García, Departament d’Anglès i Lingüística 
Dra. Cristina Vega García, Departament d’Enginyeria Agroforestal
Dra. Concepció Vendrell Seres, Departament de Pedagogia i Psi-
cologia
Dr. Amadeu Viana San Andrès, Departament de Filologia Catalana 
i Comunicació
Dr. Frederic Vilà Tornos, Departament d’Història de l’Art i Història 
Social
Dra. M. José Vilalta Escobar, Departament d’Història de l’Art i His-
tòria Social
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Dra. Carolina Villacampa Estiarte, Departament de Dret Públic
Dr. Daniel Villalba Mata, Departament de Producció Animal
Dr. Josep M. Villar Mir, Departament de Medi Ambient i Ciències 
del Sòl
Dr. Jordi Voltas Velasco, Departament de Producció Vegetal i Ci-
ència Forestal

Resta de personal acadèmic 
Sra. Lourdes Armengol Castells, Departament d’Anglès i Lingüís-
tica
Sra. Marisè Astudillo Pombo, Departament de Didàctiques Espe-
cífiques
Dr. Jaume Baró Aylon, Departament de Medicina
Sr. Xavier Burrial Sancho, Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica
Dr. Daniel Casado González, Departament de Química
Dr. César Cierco Seira, Departament de Dret Públic
Dr. Eduardo Cristóbal Fransi, Departament d’Adm. d’Empreses i G. 
Econòmica del Recursos Naturals
Sra. Hortènsia Cuadra Campurbí, Departament d’Infermeria
Sr. Josep Dalmases Mestre, Departament d’Hortofructicultura, Bo-
tànica i Jardineria.
Dra. M. Àngeles de la Torre Ruiz, Departament de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques
Dra. Núria Montserrat Farré Barril, Departament d’Història
Sr. Álvaro Fernández Serrano, Departament d’Enginyeria Agrofo-
restal
Sra. M. José Gros Ezquerra, Departament de Matemàtica
Sra. Elisenda Guillaumes Culell, Departament de Medi Ambient i 
Ciències del Sòl
Dra. Pilar Jürschik Jiménez, Departament d’Infermeria (fins 
4/0�/07)
Dra. Núria Llevot Calvet, Departament de Pedagogia i Psicologia
Dra. Carmen López Alonso, Departament de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dra. Sónia Marín Sillue, Departament de Tecnologia dels Aliments
Sra. M. Teresa Mora Vilardosa, Departament de Pedagogia i Psi-
cologia
Dr. Jaume Ribalta Haro, Departament de Dret Públic
Dra. Salomé Ribes Amorós, Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació
Dr. Josep M. Ribó Balust, Departament d’Informàtica i Enginyeria 
Industrial

Dr. Joan Roca Enrich, Departament d’Informàtica i Enginyeria In-
dustrial
Dr. Jaime Roca Vallespí, Departament de Medicina
Dr. Manuel Sànchez de la Torre, Departament de Ciències Mèdi-
ques Bàsiques
Sra. Francisca Sanvicen Torné, Departament de Geografia i Soci-
ologia
Dr. Santiago Saura Martínez de Toda, Departament d’Enginyeria 
Agroforestal
Dr. Jordi Tamarit Sumalla, Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Sra. M. Teresa Torner Benet, Departament d’Infermeria
Dr. Joan Torres Puig-Gros, Departament d’Infermeria
Sr. Jorge Vilaret Vilar, Departament de Cirurgia

Estudiantat

Fins al 18/12/06:

Sr. Javier Aguilar Muñoz
Sra. Núria Alòs Colomer
Sr. Jordi Altisent Buira
Sr. Isaac Amézaga Saumell
Sra. M. Antonia Argelich Gutíerrez
Sra. Cristina Baitg Rosó
Sr. Artur Barceló Tortella
Sra. Núria Bech Padrosa
Sra. Eva Berenguer Monclús
Sra. Anna Borrego Claveria
Sra. Judit Capel Safont
Sr. Mario Carrillo Salagre
Sr. Ramon Casals Gasia
Sra. Emília Castellana Rufat
Sr. Héctor Climent Antolí
Sr. Jaume-Edmon Cruset Tonietti
Sr. Eduardo De la Cruz Martínez
Sra. Laia Escuer Marco
Sr. Santi Fernández Lorente
Sra. Maria Pilar Fernández Lorente
Sra. Alina Franco Asnà
Sr. Manel García Claramunt
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Sra. Ivette García Secall
Sra. Ariadna Gasol Cudós
Sr. Jordi Grau San Martín
Sr. Roger Jaimejuan Bonastre 
Sr. Daniel Lloret Nasarre
Sr. Miguel Macías Novau
Sra. Aina Marqués Munar
Sra. Neus Martí Llurba
Sra. Mireia Martínez Albertín
Sra. Marta Martínez Serra
Sr. Guillem Mas Santacreu
Sr. Xavier Millà Rufach
Sr. David Moral Mir
Sra. Elena Mur Cacucho
Sr. Robert Nisarre Sampedro
Sr. Jordi Noro Peñaranda
Sra. Meritxell Nus Gallart
Sr. Xavier Oriol Granado
Sr. Eduard Orteu Navés
Sra. Inés Ortiz Catala
Sr. Marc Padilla Parellada
Sra. Daisy Pellicer Val
Sr. Sebastian Plaza Aguilà
Sra. Carme Prunera Sas
Sr. Gerard Raimat Ferrando
Sr. Oriol Rebull Jornet
Sr. Ramon Riera Tatché
Sr. Josep M. Romero Gómez
Sr. Xavier Roqué Prat
Sr. Albert Ros Simón
Sra. Anna Salvia Martí
Sr. Joan Carles Sánchez Recio
Sra. Núria Sendra Fenollar
Sr. Javier Sierra Pierna
Sra. Núria Simon Bartomeus
Sra. Cheryl Terés Castillo
Sra. Maria Blanca Vielba Pardo
Sra. Laura Villena Cuche
Sr. Andrès Villora López

A partir del 19/12/06:

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
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
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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

Personal d’Administració i Serveis

Pas funcionari 

Sra. Joana Bové Barberà, Secretaria Fac. de Dret i Economia
Sr. Joaquin Erta Borrego, Secretaria Dept. d’Història
Sr. David Garrido Santiago, Secretaria Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Sr. Carles Giné Janer, Secretaria Dept. d’Història de l’Art i Història 
Social
Sra. Blanca Guilera Lladós, Secretaria Dept. d’AEGERN
Sra. Montserrat Pifarré Biosca, Àrea de Gestió Acadèmica
Sra. Isabel Ros Gorné, Secretaria Escola Politècnica Superior
Sra. M. Pilar Sánchez Alandí, Servei d’Extensió Universitària
Sra. Encarni Santiago López, Àrea de Recursos Humans

Sra. Margarida Serveto Puig, ICE
Sra. Magda Torrelles Porqueres, Secretaria Dept. de Pedadogia i 
Psicologia
Sra. Emília Vilalta Penella, Àrea de Gestió Acadèmica

Pas laboral

Sra. Fermina Berzosa Fernández, Oficina de Relacions Internacionals
Sr. Francesc Català Alòs, Servei de Publicacions
Sr. José Jaime Grau Morreres, Consergeria Edif. Rectorat
Sr. Adolf Izquierdo Borràs, Laboratori d’Electrònica
Sra. Marisol Jané Maties, Servei de Biblioteca i Documentació
Sra. Teresa Piñol Porqueres, Centraleta Edf. Rectorat
Sra. Carme Prats Darder, Laboratori d’Arqueologia
Sr. Josep Rodríguez Tolosa, Àrea de Sistemes d’Informació i Co-
municacions
Sr. Xavier Rodríguez Vila, SUIC de Reproducció d’Imatge

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

Dr. Ramon Albajes García. ETSEA
Dr. Joan Busqueta Riu. Facultat de Lletres (fins al �/0�/07)
Dra. Conxita Mir Curcó, Facultat de Lletres 
Dra. Ana Gené Duch, Facultat de Ciències de l’Educació 
Dr. Joan X. Comella Carnicé, Facultat de Medicina (fins al �/05/07)
Dr. Reinald Pamplona Gras. Facultat de Medicina 
Dra. Teresa Areces Piñol. Facultat de Dret i Economia 
Dr. Francesc Solsona Tehas. E. U. Politècnica
Dr. Eduard Cristóbal Fransi. Facultat de Dret i Economia
Sra. M. Pilar Jürschik Giménez. E. U. Infermeria
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Estudiantat

Sr. Xavier Aguilar Muñoz. Facultat de Lletres
Sr. Jordi Altisent Buira. Escola Politècnica Superior
Sr. Ramon Casal Gassia. Facultat de Dret i Economia (fins al 
8/0�/07)
Sr. Xavier Oriol Granado. Facultat de Ciències de l’Educació(fins al 
8/0�/07) 
Sr. Oriol Rebull Jornet. Facultat de Ciències de l’Educació(fins al 
8/0�/07) 
Sr. Josep Maria Romero Gómez. Escola Politècnica Superior (fins 
al 8/0�/07)
Sr. Javier Sierra Pierna. Facultat de Dret i Economia (fins al 
8/0�/07)
Sra. Sandra Llauradó Carrión, ETSEA (a partir del ��/0�/07)
Sr. Albert Agráz Sánchez, Escola Politècnica Superior 
Sr. Guillem Mas Santacreu, Facultat de Dret i Economia
Sra. Laura Salamero Teixidó, Facultat de Dret i Economia
Sr. Mario Sirat Castillo, Facultat de Medicina
Sra. Marta Amalia Soler Echevarria, Facultat de Ciències de 
l’Educació

Personal d’administració i serveis

Sra. Fermina Berzosa PAS Laboral (fins ��/��/06)
Sr. Francesc Català Alós. PAS laboral 
Sr. Joaquim Erta Borrego. PAS funcionari
Sra. Isabal Ros Gorné. PAS funcionari 
Sra. Margarita Serveto Puig. PAS funcionari

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

Direccions de departament i institut

Dr. Pedro J. Pérez Garcia. Director Departament Medi Ambient i 
Ciències del Sòl (fins �4/0�/07)
Dr. Ramon Colell Brunet. Director Departament d’Infermeria (fins 
4/0�/07)
Dr. Jaume Puy Llorens. Director Departament. Química (fins 
�4/0�/07)
Dr. Jordi Suïls Subirà. Director Departament Filologia Catalana i 
Comunicació (fins 5/0�/07)

Dr. Xavier Carrera Farran. Director Departament Pedagogia i Psico-
logia (fins 5/0�/07 )
Dr. José Luis Gallizo Larraz. Director Departament Administració i 
Direcció d’Empreses (fins 4/0�/07)
Dr. Joan Baró Llinàs. Director Departament. Economia Aplicada 
(fins 4/0�/07)
Dr. Albert Sorribas Tello, Director del Dept. de Ciències Mèdiques 
Bàsiques
Dr. Joan Cecilia Averós, Director del Dept. de Matemàtica
Dr. Miquel Llorca Marqués, Director del Dept. d’Enginyeria Agro-
forestal
Dr. Vicente Medina Piles, Director del Dept. de Producció Vegetal i 
Ciència Forestal
Dr. Josep M. Tamarit Sumalla, Director del Dept. de Dret Púlic
Dra. Sofia Isus Barado, Directora del Dept. de Pedagogia i Psico-
logia
Dr. Julián Acebrón Ruiz, Director del Dept. de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica
Dr. Joan Ganau Casas, Director del Dept. de Geografia i Sociologia

Direccions de facultat o escola

Dr. Emili Junyent Sánchez. Degà de la Facultat de Lletres (fins 
5/0�/07)
Dr. Antonio Michelena Bárcena. Director de l’ETSEA (fins 4/0�/07)
Dra. M. Àngels Balsells Bailón. Degana de la Facultat de Ciències de 
l’Educació (fins 5/0�/07)
Sra. Carme Nuin Orrio. Directora de l’EU d’Infermeria (fins 
4/0�/07)
Dr. Angel Rodríguez Pozo. Degà de la Facultat de Medicina (fins 
4/0�/07)
Dra. Agnès Pardell Veà, Degana de la Facultat de Dret i Economia 
(fins 7/��/06)
Dra. Maria Àngels Cabases Pique, Degana interina de la Facultat de 
Dret i Economia (des del 8/��/06 fins al 7/��/06)
Dra. Mercè Sala Rios, Degana interina de la Facultat de Dret i Eco-
nomia (des del ��/��/06 fins al 4/0�/07)
Dr. Ferran Badia Pascual, Director de l’Escola Politècnica Superior
Dr. Francisco García Pascual, Degà 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
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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 Recerca i Innovació (fins 
�/06/07)
Dra. Ana M. Pelacho Aja. Vicerectora de Recerca (a partir 4/06/07)
Dr. Ramon Canela Garayoa. Vicerector de Política Científica i Tec-
nològica (a partir 4/06/07)
Dr. César Fernández Camón. Vicerector d’Infraestructures i Tecno-
logies de la informació (fins ��/05/07)
Dr. Pere Solà Solé. Vicerector d’Infraestrutures i Tecnologies de la 
Informació (a partir de ��/05/07)
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
Dra. Mariona Farré Perdiguer. Coordinadora d’Economia (fins 
4/06/07)
Dr. Jordi Tamarit Sumalla. Departament de Ciències Mèdiques Bà-
siques
Sr. Xavier Rodríguez Vila. PAS laboral 
Sra. Mireia Martínez Albertín. Estudiant de la Fac. de Medicina (fins 
�7/0�/07)
Sra. Victòria Lara Labaila. Estudiant de Doctorat de la Fac. de Lle-
tres (fins �7/0�/07)
Sr. Josep Maria Auguet Martín. Estudiant de la Facultat de Medi-
cina (fins �7/0�/07)
Sra. Sandra Llauradó Carrión. Estudiant de l’ETSEA (fins ��/0�707)
Sr. Jordi Jové Solé, E. U. Infermeria
Sr. Oriol Rebull Jornet, Estudiant de doctorat de la Fac. de Ciències 
de l’Educació
Sra. Cristina Baitg Rosó, Estudiant de la Fac. de Medicina

Membres designats pel Consell Social

Sr. Josep Pont Sans
Sr. Xavier Maurel Castro
Dr. Joan Varela Serra

JUNTA CONSULTIVA

Dr. Joan Viñas Salas Rector
Ana M. Romero Burillo Secretària General
Dr. Ramon Albajes García        Dept. de Producció Vegetal i 

Ciència Forestal 
Dr. Jaume Barrull Pelegrí Vicerector d’Act. Culturals i 

Projecció Univers.
Dr. Ferran Badia Pascual Dept. de Medi Ambient i Ci-

ències del Sòl 
Dr. Joan Busqueta Riu Dept. d’Història 
Dr. Ramon Canela Garayoa Vicerector de Recerca i In-

novació 
Dr. Carles Capdevila Marqués Dept. de Matemàtica 
Dr. Josep E. Esquerda Colell Departament de Ciències 

Mèdiques Bàsiques 
Dra. Assumpta Estrada Roca Departament de Matemàtica 
Dr. Roberto Fernández Díaz Director del Dept. d’Història 

de l’Art i Història Social 
Dr. Enric Herrero Perpiñán Dept. de Ciències Mèdiques 

Bàsiques 
Dr. Albert Ibarz Ribas Departament de Tecnologia 

d’Aliments 
Dr. M. Lladonosa Vall-llebrera Departament d’Història 
Dr. Juan A. Martín Sánchez Dept. Producció Vegetal i C. 

Forestal 
Sra. Carme Nuin Orrio Directora de l’EU d’Infermeria 
Dr. Reinaldo Pamplona Gras Departament de Ciències 

Mèdiques Bàsiques 
Dr. Juan Pemán Gavín Dept. de Dret Públic 
Dr. Jaume Pont Ibañez Departament de Filologia 

Clàssica, Francesa i Hispànica 
Dr. Joan Prat Corominas Vicerector de Qualitat i Pla-

nificació 
Dr. Ignasi Romagosa Clariana Departament de Producció 

Vegetal i Ciència Forestal 
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Dr. Antoni Vaquer Aloy Director del Dept. de Dret 
Privat

Dr. Jaume Porta Casanelles Antic Rector

CONSELL SOCIAL

Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �0 �5
Fax �4 97� 70 �0 �6
cs@cs.udl.cat

Membres des del 7 de juliol de 2004

Sr. Josep Maria Pujol i Gorné
Sr. Rafael Pujol i Solanes
Sra. Sílvia Falip i Toló
Sr. Xavier Maurel i Castro
Sr. Josep Varela i Serra
Sr. Jaume Sellés i Santiveri
Sr. Josep Pont i Sans
Sr. Carmel Mòdol i Bresolí
Dr. Joan Viñas i Salas
Sr. Josep Maria Sentís i Suñé
Dra. Ana María Romero Burillo
Dra. Anna Gené i Duch
Sr. Carles Giné i Janer, substituït pel Sr. Joaquim Erta Borrego
Sr. Oriol Rebull Jornet, substituït pel Sr. Xavier Aguilar Muñoz

SINDICATURA DE GREUGES

Síndic: Sr. Miquel Gil Martín 
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 86
Fax �4 97� 70 �0 6�
A/e sdg@sdg.udl.es

La Sindicatura de Greuges durant el curs �006/�007 ha atès les 
queixes que li han arribat si bé, però, no totes han acabat amb 
expedient o amb resolució expressa. 

La Sindicatura de Greuges també té altres activitats com són la 
participació a les trobades de síndics que es fan a Catalunya i a 
l’Estat. 

Aquest any també cal destacar la signatura d’un conveni amb el 
Síndic de Catalunya.

Els expedients que s’han atès durant aquest període han estat els 
següents: 

• Un estudiant es va queixar per no haver-se-li facilitat, per di-
versos motius, la revisió extraordinària de l’examen d’una as-
signatura. En aquest cas no es va admetre a tràmit ja que es 
va considerar que no era missió de la Sindicatura imposar o 
recomanar la substitució dels examinadors, de tota manera se’l 
va atendre i se li va fonamentar la resposta.

• Una estudiant va presentar una queixa perquè havien coincidit 
en la mateixa hora l’examen de dues assignatures obligatòries. 
En aquest sentit el síndic va considerar que d’acord amb l’arti-
cle �.� de la Normativa de matriculació, era un dret fonamen-
tal de l’estudiant poder-se examinar de les assignatures a les 
quals s’havia matriculat, així ho va manifestar a la resolució 
de recomanació que va dirigir al rector. Ens consta que es va 
resoldre favorablement per a la interessada.

• Una estudiant es va queixar per l’import recarregat amb motiu 
del no pagament de la matrícula en el dia assenyalat. Malgrat 
que el recàrrec s’estimi o no excessiu, es tracta d’una mesura 
aprovada per Consell de Govern i que així consta a l’apartat 4.� 
de les Normes de matriculació. En aquest cas tampoc va donar 
lloc a una resolució de recomanació favorable a la interessa-
da.

• Un cop més, i malgrat la nova llei sobre la prohibició de fumar, 
un estudiant va queixar-se per l’ocupació de l’espai entre dues 
portes d’accés a un edifici de la UdL. Es va fer una resolució 
de recomanació en el sentit de fer evidents, en aquests espais 
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més vulnerables, uns cartells sobre la prohibició de fumar i les 
sancions corresponents. 

També es van atendre altres cassos:

• Un professor estranger demanava l’homologació del títol de 
llicenciat. Se’l va informar que és un tema que no depèn de la 
universitat sinó del Ministeri d’Educació i Ciència.

• Una estudiant resident a la zona del campus Cappont es quei-
xa pel soroll que generen les festes organitzades pels estudi-
ants de la UdL a l’aparcament d’aquest campus. Aquest tema 
tampoc es va admetre a tràmit ja que es tracta d’unes festes 
totalment lícites i amb els permisos corresponents.

• Es va orientar una estudiant per poder-se matricular d’una as-
signatura que li quedava per acabar la carrera.

• Es va donar resposta al per què d’haver de matricular-se d’as-
signatures que ja s’han cursat en el cas de canviar de titulació

• Es va atendre una consulta sobre la matrícula gratuïta per al 
personal de la UdL. 

Pel que fa a les trobades de síndics se’n fan dues cada any, una 
per als síndics catalans, que va tenir lloc a la Universitat Pompeu 
Fabra el dia �� de juliol. Hi van ser convocats tots els síndics de les 
universitats de Catalunya, públiques i privades, així com també els 
de les universitats de les Illes Balears i d’Alacant. 

En aquesta trobada sempre s’invita el Síndic de Catalunya i, en 
aquest cas, va aprofitar-se per signar un conveni de col·laboració 
entre aquesta institució i cadascuna de les universitats.

La Trobada Estatal va tenir lloc els dies �5, �6 i �7 del mes d’oc-
tubre a les Universitats d’Alacant i Miguel Hernández d’Elx. Van 
impartir-se tres conferències i van tractar-se amb meses de treball 
els temes següents: 

• la confidència 

• l’assetjament

• la responsabilitat social de les universitats 

• el rol del defensor universitari i l’assistència a classe en l’espai 
europeu d’educació superior. 

A més d’aquestes trobades, el síndic de la UdL també va assistir, el 
juny del �006, a la Trobada Estatal d’Intercanvi d’Experiències en 
Mediació i Gestió de Conflictes, organitzada pel Centre d’Estudis 
Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. 
En aquesta Trobada es van tractar els temes següents:

• Les experiències d’èxit i el punts forts com a professionals 

• Quin futur es vol per a la mediació i la gestió de conflictes

• Com es construeix el futur.

A la WEB de la Sindicatura hi trobareu totes les Memòries i les 
normatives que l’afecten http://www.udl.cat/organs/sindic.htm.

CONSELL DE L’ESTUDIANTAT

Al desembre es van produir les eleccions de representants d’es-
tudiants. En aquestes eleccions molts estudiants van entrar amb 
ganes i compromís per representar els seu companys.

Al mateix temps, al Consell Central es va produir un relleu, i el que 
havia sigut Coordinador en els darrers cursos, en Josep Maria Ro-
mero, va ser substituït per en Xavier Aguilar i Muñoz. Es va confor-
mar un nou Equip de Govern ampli amb representació de gairebé 
tots els centres. L’Equip Coordinador del Consell de l’Estudiantat 
ha quedat compossat de la següent manera:

Coordinador: Xavier Aguilar i Muñoz (F. Lletres)

Sotscoordinador: Mario Sirat i Castillo (F. Medicina)

Secretària: Marta Soler i Echevarria (FCE)

Vocal:  Albert Agraz Sànchez (EPS)

Vocal:  Sandra Llauradó Carrión (ETSEA)
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Vocal:  Nuria Salazar Degràcia (E. Infermeria)

Però aquestes eleccions van deixar palès quelcom habitual en la 
nostra societat, la desmobilització. És per això que una de les prin-
cipals prioritats del nou Equip Coordinador resideix a contrarestar 
aquesta falta de motivació dels estudiants pel quefer de la insti-
tució universitària.

Una de les primeres accions que es van produir va esser cel·lebrar 
la �a assemblea de Representants a Tremp durant un cap de set-
mana. Aquesta assemblea va esdevenir un fòrum de debat on es 
va aprovar, entre d’altres, un Document de Treball que obeïa a les 
necessitats dels estudiats, com per exemple fomentar la partici-
pació.

En el curs acadèmic �006-�007 al Consell de l’Estudiantat de la 
UdL (CEUdL), ha tingut com a missió seguir mantenint per a l’Es-
tudiantat una garantia en la seva representació i uns drets dignes, 
que facilitin el dia a dia de l’Estudiant a la nostra Universitat. 

Amb aquest objectiu, el Consell de l’Estudiantat es va proposar les 
següents prioritats:

• Incrementar, canalitzar i difondre les iniciatives culturals orga-
nitzades pels estudiants i per als estudiants.

• Impulsar iniciatives per a la millora de la docència, el rendi-
ment acadèmic i l’augment de la motivació de l’estudiantat.

• Assegurar el compliment de la normativa vigent pel que fa 
referència a l’estudiantat.

• Informar sobre la integració del sistema universitari actual en 
l’espai europeu d’ensenyament superior (marc de Bolonya).

• Impulsar clarament la UdL cap a una major sensibilització de 
caràcter mediambiental, amb criteris de sostenibilitat tant en 
els seus edificis com en el funcionament intern.

Seguint aquesta intenció, el CEUdL ha mantingut una linia d’actu-
ació clara, en pro de la millora dels drets dels estudiants i del seu 
compliment i, entre les accions empreses, es pot destacar:

•	 Defensa dels drets dels estudiants en tots els òrgans de go-
vern, per tal d’aturar la privatització de l’ensenyament i una 
millora qualitativa d’aquest. En aquest sentit es va defensar la 
retirada de la Normativa de Contractació de Professorat amb 
Finançament extern. Després d’aconseguir que la desició del 
Consell de Govern es ratifiqués al Claustre es va aconseguir la 
seva retirada.

• Participació en el debat del calendari acadèmic.

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

• Vetllar pels drets dels becaris de col·laboració.

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

• Suport a l’organització de les IV Jornades d’Educació Social i 
Treball Social reconegudes amb � crèdits de lliure elecció.

• Fomentar l’ús de programari lliure en tots els ordinadors de la 
UdL.

• Promoció de productes de comerç just, en concret el cafè, en 
les cafeteries de la UdL.

• Es va realitzar la XI Edició de la Festa Major de l’Estudiantat 
de la UdL. Es van incrementar les activitats adreçades als es-
tudiants i, com ja es costum, es van barrejar activitats cultu-
rals i lúdico-festives. Cal destacar la 1a Edició de la Bicicletada 
UdL, que comptà amb una àmplia assistència, la projecció de 
curtmetratges o el concurs de Monòlegs que se cel·lebrà a 
l’Edifici Transfronterer, els tradicionals campionats d’esports, 
les actuacions de castellers, grups de performance, correfocs i 
el concert que va tancar la festa. És important subratllar l’alta 
participació de tot l’estudiantat a la festa, que va ésser un èxit 
per la nombrossa afluència de gent.
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CENTRES DOCENTS

Facultat de Ciències de l’Educació

Degana: Dra. M. Mar Moreno Moreno
Partida de la Caparrella, s/n
�5�9� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 00
Fax �4 97� 70 �� 05
deganat@fce.udl.es

Activitats

Lliurament d’Orles

�4-5-�006, amb motiu de la Graduació de la Graduació de la XIII 
Promoció d’alumnes de les Diplomatures de Mestre i d’Educació 
Social, de la IV Promoció de la Diplomatura de Treball Social i de la 
XI Promoció de la Llicenciatura de Psicopedagogia.

Conferències

Títol: Assessorament sobre la dialèctica de l’educació
Conferenciant: Ramon Camats Guardia
Data: �-�0-�006

Títol: L’Educació: Un camí per transformar la societat
Conferenciant: Josep González-Agàpito i Salomò Marquès Sureda
Data: 4-�0-�006

Títol: Tècniques i Estils d’Aprenentatge
Conferenciant: Anna Soldevila Benet
Data: 7-��-�006 i �4-��-�006 – Sala Maria Rúbies

Títol: El sentit dels aprenentatges en la societat actual
Conferenciant: César Coll Salvador
Data: �0-0�-�007 – Centre de Cultures i Cooperació Transfron-
terera

Títol: Que vols saber sobre els superdotats?
Conferenciant: Josep M. Farré Cortada
Data: �7-�-�007 – Sala Maria Rúbies

Títol: Habilitats comunicatives: Assertivitat
Conferenciant: Rosa M. Pérez
Data: 6-�-�007 i ��-�-�007 – Sala Maria Rúbies

Títol: L’Educació: Socialització i Seducció
Conferenciant: Antoni Petrus Rotger
Data: ��-0�-�007 

Títol: The Finnish Educational System
Conferenciant: John Smeds
Data: �7-4-�007 

Títol: VII Simposi Infància i Societat. Infància i família: noves re-
lacions?
Data: �5-��-�006

Exposicions

Títol: Aprenent a ser dona... a l’escola
Organitza: Comissió de Cultura de l’FCE
Data i Lloc: �9-�0-�006

Audicions

�0-��-�006, alumnes d’Educació Infantil i Educació Física a l’Au-
ditori Enric Granados amb la finalitat de participar en el projecte 
de desenvolupament al tercer món, que gestiona la ONGD Mans 
Unides de Lleida, per l’envasament i canalització d’aigua a Bakou 
(Camerún).

Sessions de formació

Curs: Portafoli docent-estudiant (Adreçat al PDI)
Professor: Amparo Fernández
Data: �-�0-�006

Curs: L’Espai Europeu d’Educació Superior (Adreçat al PAS)
Data: Novembre i desembre de �006

Seminaris teòrico-pràctics en el marc de l’EEES

Títol: Els sistemes augmentatius de comunicació en Educació Es-
pecial i el centre AREMI
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Conferenciant: Maria Dolores Male Garcia
Data: �0-0�-�007

Títol: L’Àrea d’intercomunicació i llenguatges al �n cicle d’Educació 
Infantil (�-6 anys)
Conferenciant: Irene Mayoral Seró
Data: �9-0�-�007

Títol: Ensenyar a llegir i escriure a través de projectes: el soldadet 
de plom, un conte d’Andersen.
Conferenciant: M. Àngels Dalmases Mestre
Data: ��-0�-�007

Títol: El desenvolupament infantil de 0-� anys a l’escola bressol
Conferenciant: Aurora Roma Chiné
Data: �0-0�-�007

Títol: Conflicte i Joventut: noves formes de violència
Conferenciant: Joan Saura Aranda
Data: ��-04-�007

Títol: Procés de treball en xarxa en un alumne amb necessitats 
educatives especials
Conferenciant: Joana Companys Canadell i Consol Feu Raventós
Data: ��-04-�007

Títol: La intervenció educativa als CRAE
Conferenciant: Enric Lletjós Llambias
Data: ��-04-�007

Títol: Immigració i salut
Conferenciant: Maria Esperanza Espejo Suros
Data: �6-04-�007

Títol: Atenció a la diversitat a l’Educació Primària
Conferenciant: Ramona Mateu Pulido
Data: �7-04-�007

Títol: Mediació intercultural
Conferenciant: Abdel Kader Habbouche
Data: 7-05-�007

Activitats Culturals

• XIX Premi Literari Sant Jordi

• III Concurs de Fotografia Entrecultures (s’adjunta fotografia 
guanyadora)

Activitats organitzades amb motiu de la celebració de la diada de 
Sant Jordi a la Facultat de Ciències de l’Educació (s’adjunta foto-
grafia del cartell).

Facultat de Dret i Economia

Degà: Dr. Joan P. Enciso Rodríguez
Facultat de Dret i Economia
C. Jaume II, 7�
Campus de Cappont
�500� LLEIDA
TEL. +�4 97� 70 �� 00
Fax +�4 97� 70 �� 04
deganat@fde.udl.cat

Activitats realitzades

• ��/09/�006 Inauguració del Curs Acadèmic �006-�007 i del 
sistema universitari català.

• �0/09/�006 Acte de benvinguda a l’estudiantat de �r curs de 
la llicenciatura en Dret i de la diplomatura en Ciències Empre-
sarials. Presentació del Pla d’Acció tutorial al nou estudiantat.

• ��/09/�006 Acte de presentació del Postgrau en Dret Agroali-
mentari.

• �6/09/�006 Participació en el debat de la Conferència: Anàlisi i 
evolució politicojurídica de l’obra legislativa de la II República, 
dins del programa La Il·lusió de la República.

• �6 i �7/�0/�006 Jornades Jurídiques Biotecnologia i Dret: La 
nova legislació de la reproducció assistida i biomedicina.

• 0�/��/�006 Assistència a la Jornada dels Economistes �006: 
Perspectives del tipus d’interès i del sector de l’habitatge.
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• �9/��/�006 Assistència a la jornada La universitat en la socie-
tat del coneixement

• ��/��/�006 Eleccions a Junta de Facultat de Dret i Economia i 
eleccions als Consells de departaments.

• ��/��/�007 Assistència a la presa de possessió del president de 
l’Audiència Provincial de Lleida.

• �9/��/�006 Eleccions dels representants de l’estudiantat al 
Claustre, a la Junta de Facultat de Dret i Economia i als Con-
sells de departaments.

• �9/��/�006 Assistència a la Segona Jornada La universitat en 
la societat del coneixement.

• �0/��/�006 Participació en la Jornada de Portes Obertes per a 
l’Estudiantat més gran de �5 anys.

• 06/0�/�007 Eleccions a degà/na de la Facultat de Dret i Econo-
mia.

• 0�/0�/�007 Participació en la VIII Jornada d’Orientació Univer-
sitària dels IES Torre Vicens, IES Josep Lladonosa i IES Manuel 
de Montsuar de Lleida.

• 07/0�/�007 Participació en la XXII Jornada d’Orientació Uni-
versitària i Professional IES Manuel de Pedrolo de Tàrrega.

• ��/0�/�007 Assistència a la Conferència Española de Decanos 
de Economia i Empresa.

• �9/0�/�007 III Concurs de Simulació de Borsa.

• ��/0�/�007 Jornada de Campus Oberts a la Facultat de Dret i 
Economia.

• 0�/0�/�007 Jornada de Campus Oberts per a Pares i Mares a la 
Facultat de Dret i Economia.

• 05/0�/�007 Presa de possessió del degà i de l’Equip de Govern 
de la Facultat de Dret i Economia i presa de possessió de les 
direccions dels departaments de la Facultat.

• 08/0�/�007 Participació en la Jornada d’Orientació del Col·legi 
Episcopal.

• �9/0�/�007 Assistència a les Jornades Universitat Empresa de 
la Universitat de Lleida.

• �9/0�/�007 Participació a les III Jornades de Mobilitat de la 
Universitat de Lleida.

• �4 i �5 /04/�007 Participació en la jornada Dia de l’Emprene-
dor.

• 0�/05/�007 III Taller de sortides professionals en la branca 
d’Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses.

• �4/05/�007 III Taller de sortides professionals en la branca de 
Dret de la Facultat de Dret i Economia.

• �7/05/�007 Acte de lliurament de les orles de les promocions 
de la Facultat de Dret i Economia del curs �006/�007.

Facultat de Lletres

Degà: Dr. Francisco Garcia Pascual
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �0 5�
Fax �4 97� 70 �0 50
dega@ugerh-ll.udl.es

Activitats culturals de la Facultat de Lletres:

1. Jornada: I després, què? Noves sortides professionals a les ti-
tulacions de lletres. Organitzat per la Facultat de Lletres. 9 de 
maig de �006.

Van participar en aquesta Jornada:

– Sra. Mercedes Arroyo, titulada en Filologia Anglesa, 

– Sr. Toni Bitrià, titulat en Geografia,
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– Sr. Enric Piñol, titulat en Filologia Catalana i estudiant de 
Comunicació Audiovisual,

– Sr. Xavier Solé, titulat en Història,

– Sra. Carina Torres, titulada en Filologia Francesa, i

– Sr. Alberto Velasco, titulat en Història de l’Art

Lloc de realització: Saló Víctor Siurana

2. Acte de lliurament de les Orles Acadèmiques de: XXIX Promoció 
d’Història, XXIII Promoció de Geografia, XIX Promoció d’Histò-
ria de l’Art, XXVII Promoció de Filologia Hispànica, XXVI Promo-
ció de Filologia Catalana, XIX Promoció de Filologia Anglesa i II 
Promoció de Comunicació Audiovisual; apadrinades pel Víctor 
Torres que impartí la lliçó magistral “Semblança de Màrius Tor-
res”. �6 de maig de �006.

Lloc de realització: Sala d’Actes del Rectorat

3. Tercera setmana de la Comunicació a la UdL. Dies de Ràdio. Or-
ganitzat pel Departament de Filologia Catalana i Comunicació, 
amb la col·laboració de la Facultat de Lletres.

4. Per què cal ensenyar literatura? II Jornada sobre literatura i en-
senyament. Organitzat pel Departament de Filologia Catalana i 
Comunicació, amb la col·laboració de la Facultat de Lletres.

5. Representació teatral de la tragèdia Bacantes d’Eurípìdes, a 
càrrec de la companyia d’Atis Angelópoulos. Organitzat pel 
Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica, amb 
la col·laboració de la Facultat de Lletres.

6. VIII Festa de la Creació. Organitzat pel Departament de Filolo-
gia Catalana i Comunicació, amb la col·laboració de la Facultat 
de Lletres.

7. La il·lusió de la República. A 75 anys del 14 d’abril de 1931. Co-
organitzat per la Facultat de Lletres i la Fundació Universitat 
de Lleida, amb la col·laboració del Vicerectorat d’Activitats cul-
turals i projecció universitària, Facultat de Ciències de l’Educa-

ció, Facultat de Medicina, Facultat de Dret i Economia i Escola 
Universitària d’Infermeria. Abril-Setembre �006.

Facultat de Medicina

Degà: Dr. Joan Ribera Calvet 
C/ Montserrat Roig, �
�5008 Lleida
Tel. 97� 70 �4 �8
Fax 97� 70 �� 9�
A/e deganatm@fmedicina.udl.es

Actes acadèmics

L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2006-07 es va cele-
brar el 4 d’octubre de 2006 a l’Aula Magna de la Facultat de 
Medicina.

La lliçó inaugural Guillem de Beziers amb el títol “Davant l’Espai 
Europeu d’Educació Superior: convergència dels objectius, activi-
tats d’aprenentatge i avaluació d’assoliments”, va anar a càrrec del 
Dr. Sebastián Rodríguez Espinar, coordinador de metodologia de 
l’AQU Catalunya i catedràtic de la Universitat de Barcelona.

En el mateix acte es va lliurar la Beca Rosa Mª del Olvido Fernández 
Riba, que s’atorga en memòria d’una antiga estudiant de la Facul-
tat de Medicina, premia un currículum brillant i constitueix una 
ajuda econòmica per la continuació dels estudis.

També en el mateix acte es va fer l’anunci del premi extraordi-
nari de llicenciatura del Curs �00�-04 als Senyors Carlos Tomás i 
Querol i Iñaqui González Foruria.

L’acte de Lliurament d’Orles de la Facultat de Medicina va 
tenir lloc el divendres 4 de maig de 2007 a la Seu Vella de 
Lleida. El padrí de la XXVa promoció de Llicenciats en Medi-
cina va ser el Doctor Josep Baselga, cap del servei d’Oncologia 
de l’Hospitals de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Alumnes

En el Curs Acadèmic �006-07 s’han matriculat:
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Medicina: 596 alumnes
Matricula de primer curs  ��5
Alumnes estrangers    ��
Alumnes llicenciats �005-06   7�

Nutrició Humana i Dietètica: ��5 alumnes
Matricula de primer curs    49
Matriculats a l’ensenyament    86
 
Examen MIR: a la convocatòria del �006 es van presentar 6� 
alumnes de la Facultat de Medicina de Lleida llicenciats en l’última 
promoció, dels quals els números mes alts varen ser:
Cristian Sisó Rabes   núm. ���
Miriam Carbajal Fontanet  núm. ��7
Tania Volta Pardo   núm. 660

Actes culturals

�a Edició del Concurs Humor i Salut.- Durant els mesos d’abril i 
maig, es va dur a terme la �a Edició del concurs “Humor i Salut”, 
que organitza la Facultat de Medicina, aquesta Edició compta amb 
una modalitat de humor sobre salut general i un altra monogràfi-
ca dedicada aquesta Edició al tabac.

La participació total d’autors al concurs d’aquest any ha estat de 
�40 autors amb un total de �8� obres presentades.

De les �8� obres, 9� son de temàtica en general i �89 sobre taba-
quisme.

Per països, el més participatiu va ser Espanya amb 50 dibuixos, 
dels quals �� provenen de Catalunya i Euskadi. Argentina en segon 
lloc amb �� obres presentades, seguit per Colòmbia amb ��, Brasil 
amb �� i Cuba amb 8; 5 obres tenen com a procedència Perú, 4 
Costa Rica i Mèxic, � Xile i només amb un treball, Canadà Croacia, 
Portugal, Guatemala, Hondures, Romania i USA.

Programa de mobilitat d’estudiantat

Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, durant el curs �006-07 
s’han incorporat a la Facultat de Medicina �4 estudiants de fora: 
7 de Polònia (� de Gdansk, � de Wroclaw i � de Varsòvia), � de 

República Txeca, � de Turquia, � de Lituània, � de Finlàndia, � de 
Itàlia (Perugia) i �0 de Mèxic.

Convalidació d’estudis estrangers 

Han accedit a la nostra Facultat per via de convalidació d’estudis 
estrangers 5 estudiants: � d’Argentina, � de Mèxic � de Cuba, � de 
Colòmbia, i � de Bolívia.

Sicue-seneca

5 estudiants han gaudit durant el curs �005-06 de les beques SI-
CUE-SENECA, � a la Universitat de Cantàbria, � a la Universitat 
de Santiago de Compostela, � a la Universitat de Granada, � a la 
Universitat de Salamanca i l’altre a la Universitat del País Basc. 
La Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, ha rebut una 
alumna de Salamanca.

Pla Cajal de mobilitat

� estudiants s’han acollit al Pla Cajal de Mobilitat d’Estudiants de 
Medicina, � a la Facultat de Medicina de la Universitat Compluten-
se de Madrid, un altre a la Facultat de Medicina de la Universitat 
d’Oviedo i l’altre a la Facultat de Medicina de la Universitat de 
València.

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Director: Dr. Jaume Lloveras Vilamanya
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �5 0�
Fax �4 97� 70 �5 �4
montse@ugc-etsea.udl.es

1. Cursos i conferències

Setembre 2006

•	 ASPECTOS NUTRICIONALES DE FRUTOS TROPICALES FRESCOS 
CORTADOS, a càrrec de Gustavo González Aguilar, CIAD, Her-
mosillo, Mèxic.
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Novembre 2006

•	 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL ETSEA. �006-07. ESTILS D’APRENEN-
TATGE, a càrrec d’Ana Soldevila. Universitat de Lleida.

•	 PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE MATERIALS FORESTALS 
DE REPRODUCCIÓ, a càrrec de Mª Creu Bellera, Enginyera de 
Forest. Unitat de Control del Material Vegetal. Departament 
d’Agricultura Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya.

Desembre 2006

RECURSOS FITOGENÉTICOS DE FRUTALES

Programa:

�. Presentació de la Societat Catalana de Biologia

�. Pérdida de variabilidad genética en los sistemas agrarios. Méto-
dos para su recuperación y conservación.

Dr. J. Bernardo Royo Díaz. Departamento de Producción Agraria. 
Universidad Pública de Navarra.

�. El Banco de Germoplasma de peral y manzano de la Universidad 
de Lleida. Dr. Valero Urbina Vallejo. Departament d’Hortofruticul-
tura, Botànica i Jardineria. Universitat de Lleida

Organització: Departament d’Hortofructicultura Botànica i Jardi-
neria (UdL) i Societat Catalana de Biologia - ICEA

Març 2007

•	 JORNADA D’ORIENTACIÓ. INSERCIÓ LABORAL PER A ENGI-
NYERS AGRÒNOMS DE L’ETSEA DE LLEIDA.

•	 MÈTODES ALTERNATIUS EN EL CONTROL DE MALES HERBES, 
a càrrec de la Dra. Alicia Cirujeda. Centro de Investigación y 
Tecnología Agraria. Diputación General de Aragón.

•	 EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN DE PERDIZ ROJA, CONEJO 
Y LIEBRE: GESTIÓN SOSTENIBLE EN CAZA MENOR, a càrrec del 
Dr. José Antonio Pérez. Veterinari. Universidad de León.

Abril 2007

•	 ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS /FLORA IBÈRICA/ Y /
ANTHOS/ (SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PLANTAS DE 
ESPAÑA), a càrrec del senyor S. Castroviejo.

•	 ESTUDI DE LES BASES GENÈTIQUES DE CARÀCTERS D’INTE-
RÈS ECONÒMIC EN PRODUCCIÓ PORCINA, a càrrec de Raquel 
Quintanilla. Unitat de Genètica i Millora Animal. IRTA.

•	 ASPECTES PRÀCTICS DE QUALITAT EN LA MILLORA GENÈTICA, a 
càrrec de Josep Reixach. Grup Batallé.

Maig 2007

•	 TÈCNIQUES AVANÇADES DE MOSTREIG DE SÒLS EN AGRICUL-
TURA CONVENCIONAL I DE PRECISIÓ, a càrrec dels senyors 
Ferran Calvet i David Tous. Applus Agroambiental.

•	 ECOLOGIA DEL PAISATGE, UNA EINA PER A LA GESTIÓ, a càrrec 
del Dr. Joan Pino, investigador del CREAF.

•	 FUNCTIONAL FOOD, a càrrec de la Dra. Ingrid Seüss-Baum de la 
University of Applied Sciences de Fulda (Alemanya)

•	 IN VITRO MICROPROPAGATION AND CONSERVATION OF EN-
DEMIC AND ENDANGERED GEOPHYTES OF TURKEY, a càrrec 
del Prof. Dr. Sebahattin Ozcan, de la Universitat d’Ankara 
(Turquia). 

•	 FORAGES IN TURKEY, a càrrec del Prof. Dr. Cengiz Sancak, de la 
Universitat d’Ankara (Turquia).

CURSOS LLIURE ELECCIÓ (ASIC)

•	 ACCES bàsic

•	 ACCES avançat

•	 Edició de pàgines WEB

•	 Introducció a LINUX
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•	 Presto-TCQ

2. Convocatòries ajuts etsea 

�. Convocatòria d’ajuts per a viatges de pràctiques y conferències

�. Convocatòria d’ajuts a nous recursos docents per a les activi-
tats pràctiques.

3. Altres

Noves titulacions

POP Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

•	 Sanitat i Producció porcina (F. Veterinària UAB y F. Veterinària UZ)

•	 Plant Breeding (IAMZ)

•	 Sistemes agraris periurbans

POP Gestió multifuncional d’espais forestals

•	 MSc European Forestry 

•	 Integrated planning for rural development and environmental 
management (IAMZ)

Programes de mobilitat

• ERASMUS �006-�007

47 estudiants de l’ETSEA marxen a estudiar a una altra universitat 
de la UE

�0 estudiants europeus cursaran estudis a l’ETSEA.

• SICUE �006-�007

�0 estudiants de l’ETSEA marxen a estudiar a una altra universitat 
de l’Estat espanyol

�� estudiants d’altres universitats espanyoles cursen estudis a 
l’ETSEA.

• PROPIS

Marxen �6 estudiants de l’ETSEA i hi arriben 4.

• DOBLE TITULACIO AMB CRANFIELD �006-�007 

4 estudiants de l’ETSEA marxen a Cranfield.

Escola Universitària d’Infermeria

Directora: Sra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce 
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �4 4�
Fax �4 97� 70 �4 �5
direccio@infermeria.udl.es

Col·laboracions

• Durant el curs s’han fet dues campanyes del Centre de 
Transfusió i Banc de Teixits CTBT per captar donants de 
sang..

• Activitats. Durant tot el curs hem col·laborat en activitats 
organitzades per Formació Continuada de l’Hospital San-
ta Maria de Lleida. 

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

• Coordinació docent en l’especialitat d’Infermeria Psiqui-
àtrica i Salut Mental. durant tot el curs acadèmic.

Participacions

•	 En diferents jornades que ha organitzat Creu Roja de Lleida 
s’ha participat en xerrades sobre l’addició i d’altres.

•	 Trobada a Palma de Mallorca de les Escoles d’Infermeria del 
País Vasc, Girona, Rovira i Virgili i Lleida per compartir el pro-
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jecte de disseny de grau integrat amb l’ajut de noves metodo-
logies. �� setembre �006.

•	 Trobada a Barcelona dels col·laboradors de la Revista Àgora 
d’Infermeria. Setembre �006.

•	 El �4 de febrer professors titulars de l’Escola van assistir a 
Madrid a les “Jornadas de profesorado de enfermería sobre el 
proceso de convergencia europeo”. Aquesta jornada ha estat 
organitzada per la Conferencia Nacional de Directores de Cen-
tros Universitario de Enfermería.

•	 En representació de l’Escola, l’estudiantat va participar en les 
XXI Jornades Catalanes d’Estudiants d’Infermeria que es van 
celebrar a Salou els dies � i � de març de �007.

•	 Membre de l’estudiantat de l’Escola han participat en el XIX 
Congreso Estatal de Alumnos de Enfermería. Aquest s’ha dut a 
terme a Vigo els dies �6,�7 i �8 d’abril de �007 

•	 Al mes de març a l’ICE s’ha fet el Taller: Metodologies partici-
patives.

•	 El dies 4, �7 i �8 de maig s’han dut a terme les proves de 
l’activitat “Avaluació de la Competència clínica d’Infermeria, 
organitzada per l’EUI i per l’Institut d’Estudis de la Salut del 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de 
Catalunya.

•	 Al llarg de l’any acadèmic s’han impartit xerrades informatives 
sobre les titulacions que oferta l’Escola a les jornades de portes 
obertes dels Instituts d’Ensenyament Secundari.

Organització de les taules rodones, jornades, conferències, 
seminaris i xerrades, …

•	 Jornada “La formació en infermeria en l’espai europeu d’edu-
cació superior”, adreçada a l’estudiantat de tercer curs. No-
vembre �006.

•	 Des del 9 de novembre �006 fins el �9 de març de �007 s’ha 
organitzat el curs d’Extensió Universitària “Los cuidados sani-
tarios en personal con dependencia”.

•	 El �� de febrer, s’ha fet a l’escola, organitzat per la Revista 
Àgora d’Infermeria i l’EUI la II Jornada: X Aniversari de la Re-
vista Àgora d’Infermeria.

•	 En diferents jornades que ha organitzat Creu Roja de Lleida, 
professorat de l’escola ha participat en xerrades sobre l’addic-
ció.

•	 El 8 i 9 de març, juntament amb les EUI de les universitats: 
Rovira i Virgili de Tarragona, Girona, Illes Balears i Lleida s’ha 
dut a terme la “II Jornada catalano-balear d’innovació docent 
en infermeria en l’EEES”. Aquesta s’ha fet a la Universitat de 
les Illes Balears a Palma de Mallorca. Aquesta jornada estava 
adreçada al professorat responsable de les esmentades univer-
sitats.

•	 Des del �4 de març fins al �8 de maig s’ha dut a terme el 
curs “Elaboració de Projecte Qualitatiu”, adreçat a l’alumnat 
del Màster Oficial en Ciències de la Infermeria

•	 Des del �0 d’abril al 5 de juny s’ha dut a terme el curs “Elabo-
ració de Projecte Quantitatiu”, adreçat a l’alumnat del Màster 
Oficial en Ciències de la Infermeria.

•	 Des del �6 de febrer al 9 de març la Sra. Mònica Illesca de la 
Universitat de la Frontera de Temuco (Xile) ha col·laborat en els 
canvis de la integració de diverses matèries de la Diplomatura 
en Infermeria.

•	 V Concurs de fotografia: LES INFERMERES ENFRONT ELS IM-
PREVISTOS, adreçat a infermers/es, i estudiants d’infermeria de 
tot Catalunya i la Franja de Ponent. A partir del �� de maig: 
exposició de les 8 millors fotografies per diferents institucions 
(Universitat de Lleida, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 
Hospital Santa Maria, Col·legi Oficial de Diplomats en Inferme-
ria de Lleida)

•	 El �� de maig i amb motiu del dia de la infermeria es va dur 
a terme la jornada “Les infermeres enfront els imprevistos”, 
adreçat al món de Ciències de la Salut. En finalitzar la jornada 
s’han lliurat els premis del 5è Concurs de fotografia
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•	 El 8 de juny s’ha fet la jornada: “Perspectives acadèmiques i 
laborals per als professionals d’infermeria”. Adreçada a tot l’es-
tudiantat, però especialment al de tercer curs per orientar-los 
en el món laboral.

Mobilitat d’estudiants i professorat

Estudiantat

Dins de l’intercanvi aquest curs acadèmic han participat:

Erasmus

Alumnes d’altres universitats:

� alumne de la Universitat Degli Studi Di Milano

� alumne de la Universitat de Malta

� alumnes de la Universitat de Trieste 

Alumnes del nostre centre:

� alumna a la Universitat de Vassa 

4 alumnes a la Swedish Polytechnic, Finland

Professorat visitant

•	 Visita d’un grup de professors de diferents universitats de 
Mèxic.

•	 Durant el mes de maig, s’ha rebut la visita d’� professor de la 
Universitat de Valparaiso (Xile) per tractar temes sobre orga-
nització i desenvolupament del pla docent.

•	 Visita de la coordinadora de la titulació d’Infermeria de la Fa-
cultat de Medicina de la Universitat de Valparaíso (Xile) el �4 
de setembre de �006 per desenvolupar el conveni per la mobi-
litat de l’estudiantat de pregrau.

•	 Visita d’� professor de l’Institut de Formation aux carrières de 
santé de Oujda (Marroc).

•	 Visita de � professores de la Katholieke Hogeschool Zuid-
West-Vlaanderen (KATHO).

Professorat de l’eui

•	 � professores de l’Escola han visitat la Universitat La Frontera 
de Temuco (Xile) per conèixer el projecte de innovació curricu-
lar a la titulació d’Infermeria. Març-abril.

•	 Visita d’� professora de l’Escola a l’Institut de Formation aux 
carrières de santé de Ouida (Marroc) per establir acords de col-
laboració en docència.

Convenis

Durant aquest curs s’han signat convenis de col·laboració per dur a 
terme les pràctiques clíniques hospitalàries de l’estudiantat amb:

•	 Sistemes Renals, S.A.

Altres

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

•	 Participació de l’Escola Universitària d’Infermeria en les reuni-
ons periòdiques de l’Associació de Directors/es d’Escoles d’In-
fermeria Catalanes.

•	 Durant aquest curs, s’han rebut visites de professors/es i d’al-
tres de diferents ciutats europees.

•	 Al llarg de l’any �006, s’ha treballat en l’avaluació de la titu-
lació d’Infermeria. Els dies �9 i �0 de gener de �007 ha estat 
avaluada la titulació per membres del Comitè d’Avaluació Ex-
terna.

Acadèmiques

•	 A l’inici de curs, el rector de la UdL va donar la benvinguda als 
alumnes de primer de l’escola.
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•	 El 8 de novembre, es va inaugurar el curs acadèmic �006-�007 
del Màster Oficial en Ciències de la Infermeria.

•	 L’� de desembre, es va celebrar amb els alumnes que actual-
ment tenen l’expedient del Títol Propi de la UdL: Ciències Sani-
tàries. Infermeria, l’aprovació del Màster Oficial en Ciències de 
la Infermeria. 

•	 Al mes de febrer, es va dur a terme “Coneixes la UdL”.

•	 Al mes de març, es va dur a terme la jornada de portes obertes 
pels alumnes i pels professors de secundària.

•	 �� de juny de �007: lliurament de les orles acadèmiques a la 
XXI promoció de diplomats en infermeria, i la I del Màster Ofi-
cial en Ciències Sanitàries. Infermeria.

Escola Universitària Politècnica

Director: Dr. Ferran Badia Pascual.
C/ Jaume II, 69
�500� Lleida 
Telèfon: 97� 70�700
Fax: 97� 70�70�
direccio@eps.udl.cat

Activitats realitzades

• El �� de setembre de �006: En l’Acte d’Inauguració del Curs 
Acadèmic �006-�007, es va fer entrega de la Medalla d’Argent 
de la Universitat de Lleida a la família del Dr. Javier Chavarriga 
Soriano, que es concedeix a títol pòstum al professorat de la 
UdL. 

• El �� de setembre de �006: En l’Acte d’Inauguració del Curs 
Acadèmic �006-�007, es van lliurar els Premis Extraordinaris 
de Final de Carrera als següents estudiants de l’Escola:

• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió: Eva Solé Guardi-
ola

• Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes: Marcel Tres-
ánchez Ribes

• Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica: Marc 
Piquer Coll

• Enginyeria en Informàtica: Marta González Mata

• El 5 de setembre de �006: La Direcció de l’Escola va visitar el 
Centre que Microsoft Ibérica té a Madrid.

• El �4 i �5 de setembre de �006: Sessions de benvinguda als 
estudiants de primer de l’Escola.

• Els dies � i � d’octubre de �006: En motiu de l’estada a l’Escola 
de la professora Mirka Miller i dels seus col·laboradors, provi-
nents del School of Information Technology and Mathematical 
Sciences (University of Ballarat, Australia), el grup de recerca 
en “Matemàtica Discreta, Criptografia i Mineria de Dades” va 
organitzar les següents conferències:

Seminaris sobre teoria de Grafs

Títol: On the Degree/Diameter Problem: Constructions of Large 
Graphs
Autor: Guillermo Pineda Villavicencio

Títol: Generalized Hamiltonian Cycles
Autor: Jakub Teska

Títol: Period and tail of sequences of iterated eccentric digraphs
Autor: Nacho López

Conferència divulgativa

Títol: The Relationship between Algebra and Computer Science: 
Three applications
Autor: Dr. Joe Ryan

•	 El 6 d’octubre de �006: El rector de la UdL i el director de l’Es-
cola van lliurar els Diplomes del Curs Microsoft Dynamics AX.

•	 El �� d’octubre de �006: Festa Institucional de l’Escola Politèc-
nica Superior.
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•	 El �9 d’octubre de �006: Amb motiu de la presentació del curs 
“Els enginyers i el seu entorn socioprofessional”, va tenir lloc 
la conferència “50 years of fascinating evolution”, a càrrec del 
professor Ralf Finne.

•	 Del 6 al 8 de novembre de �006: El director de l’Escola i el 
professor Antoni Granollers van participar, convidats per Mi-
crosoft, en la Convergence 2006 EMEA: Solucions empresarials 
de Microsoft, que va tenir lloc a Munic i on es va presentar el 
programa MSDN Academic Alliance.

•	 Durant els mesos de novembre, desembre de �006 i gener de 
�007: En el marc del curs “Els enginyers i el seu entorn soci-
oprofessional”, impartit pel Sr. Francesc Vidal Codina, es van 
realitzar les següents ponències:

•	 “L’enginyeria de Lleida a Helsinki, una experiència europea”

Ponent: Josep Huguet. Enginyer en telecomunicacions

•	 “Els enginyers en les administracions de l’Estat Espanyol”

Ponent: Enric Prior. Enginyer industrial

Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya

•	 “L’empresa i el departament de recursos humans. El currículum 
professional”

Ponent: Rosa Franch. Psicòloga

•	 “Parcs tecnològics. Experiències i perspectives de futur. R+D+i”

Ponent: Josep M. Piqué. Enginyer en telecomunicacions. 

President de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de 
Catalunya

•	 “La dimensió corporativa. Els col·legis professionals. L’exercici 
lliure de la professió d’enginyer”

Ponent: Miquel Aixalà. Enginyer tècnic industrial

•	 “Els enginyers i el peritatge de sinistres industrials”

Ponent: Josep M. Niubó. Enginyer tècnic industrial

•	 “Els estudis d’enginyeria a USA”

Ponent: Miquel Barberà. Estudiant d’Enginyeria tècnica indus-
trial a l’EPS

•	 “Participació dels enginyers en la cooperació i el desenvolupa-
ment”

Ponent: Ramiro Muñoz. Arquitecte tècnic

Fundació Lleida Solidària

•	 “Desenvolupament professional dels enginyers en el món de 
l’empresa”

Ponent: Jesús de la Hera. Llicenciat en informàtica

Director d’IFR Madrid

•	 “L’enginyer en el sector de la certificació i serveis tecnològics”

Ponent: Josep Gorchs. Enginyer en telecomunicacions

Director de Desenvolupament APPLUS

•	 “Eines de suport a l’emprenedor de base tecnològica”

Ponent: Josep M. Barrufet. Enginyer Agrònom

Delegat de CIDEM

•	 “Organització de l’empresa industrial”

Ponent: Equip tècnic de Ros-Roca Group

•	 El �0 de novembre de �006: II Jornada Universitat-Empresa en 
el marc de l’Enginyeria en Informàtica, organitzada per l’Escola 
Politècnica Superior i per l’Institut Municipal d’Informàtica de 
l’Ajuntament de Lleida i adreçada als estudiants de l’Escola.
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•	 Del �� al �4 de gener de �007: Visita del director de l’Escola 
al Centre for Business Solution de Saeva (Göteborg) per tal de 
poder establir un centre anàleg a l’Escola Politècnica Superior 
de la UdL.

•	 El �5 de febrer de �007: Jornada de Microsoft a l’Escola Poli-
tècnica Superior, en el marc de Microsoft University Tour’07.

•	 Del �6 de febrer al � de març de �007: Exposició CIBERLLEIDA, 
organitzada per l’Ajuntament de Lleida i en la qual el Grup de 
Robòtica de l’Escola hi va exposar una novedosa creació inte-
ractiva on els visitants formaven part de la pròpia exhibició i 
el Laboratori d’Usabilitat i Accessibilitat de l’Escola va exhibir 
diferents programes informàtics creats per a facilitar l’accés a 
les tecnologies a les persones amb discapacitats. 

•	 El � de març de �007: III Jornada de Campus Oberts per a pares 
i mares adreçada als pares i mares de estudiants de batxillerat 
i cicles formatius de grau superior de Lleida i comarques i de la 
Franja de Ponent.

•	 El 6 de març de �007: En el marc de l’assignatura Bloc IPO va 
tenir lloc una xerrada impartida pel Sr. Josep M. Junoy de La 
Caixa sobre casos reals de la pràctica quotidiana de la usabi-
litat en una empresa, alguns problemes que s’han presentat i 
com s’han resolt.

•	 Els dies 5, 7, 12 i 13 de març de �007: IX Xerrades Tècniques 
organitzades per l’Escola Politècnica Superior i el Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Industrials de Lleida:

•	 “Procediment administratiu per a la posada en servei d’instal-
lacions emplaçades a Catalunya”

Ponent: Jordi Torres Mateu

•	 “Àmbit professional dels enginyers tècnics industrials dins del 
marc de la intervenció integral a l’administració ambiental”

Ponent: Eli Parramon

•	 “Geobiologia i salut de l’hàbitat”

Ponent: Fermí Español Blanch

•	 “Les funcions dels col·legis professionals. El CETILL”

Ponent: Joan Monyarch Callizo

•	 Els dies ��, �4 i �5 de març de �007: El professor Mihails Kijako 
de la Universitat de Latvia va impartir a l’Escola les següents 
conferències:

•	 TCP/IP basics 

•	 TCP/IP network administration & services

•	 TCP/IP network security 

•	 Els dies �� i �� de març de �007: l’Escola Politècnica Superior 
va col·laborar amb l’organització de la IV Edició del MERCA-
TEC 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 i Batxillerat 
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. 

•	 Els dies �6 de març i �6 d’abril de �007: En el marc del curs 
“Tècniques de negociació i resolució de conflictes”, impartit pel 
Sr. Francesc Vidal Codina, van tenir lloc les següents ponènci-
es:

•	 “La negociació als països asiàtics”

Ponent: Han Lu. Estudiant d’intercanvi de la Universitat de 
Lleida

•	 “La negociació en l’àmbit laboral”

Ponent: Jaume Sellés. Secretari General de CCOO a Lleida
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•	 El 19 d’abril de 2007: L’arquitecte Alvaro Siza va impartir la con-
ferència:

•	 Siza a Brasil: Edifici de la Fundació Ibere Camargo”

•	 El �� d’abril de �007: L’Escola Politècnica Superior i el Col·legi i 
l’Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida van ator-
gar el Premi Enginy 2006-07 al treball presentat per l’estudiant 
Carme Ribes Preixens, pel projecte titulat “Projecte de micro-
cogeneració per a una piscina coberta situada a Alcarràs”, i 
dirigit per Joan Guàrdia i per la Dra. Lluïsa F. Cabeza.

•	 El �� d’abril de �007: Jornada de Campus Oberts adreçada als 
estudiants del darrer curs d’ensenyament secundari (batxillerat 
i CFGS) de Lleida i comarques i de la Franja de Ponent i que 
pretén donar a conèixer la UdL. L’Escola Politècnica Superior 
va rebre uns ��0 estudiants de secundària.

•	 El � de maig de �007: Xerrada a càrrec del Sr. Hans J. Sko-
vgaard, responsable tècnic del Centre Microsoft de Dinamarca, 
sota el títol “Microsoft Software development in Europe”.

•	 El �4 de maig de �007: Acte de lliurament de les Orles Aca-
dèmiques de les promocions 2006-2007, apadrinades pel Sr. 
Ramon Roca, president de Ros Roca Group.

•	 El �� de maig de �007: En el marc de l’assignatura Bloc IPO 
va tenir lloc una xerrada impartida pel Sr. David Rodríguez de 
l’Empresa Everis sobre els tests d’usabilitat amb el Morae (eina 
software que hi ha a Griho).

•	 El �5 de juny de �007: Acte de lliurament dels III Premis AETI-
ACCÉS al millor treball fi de carrera de les enginyeries en In-
formàtica convocats per l’Escola Politècnica Superior, per l’Ins-
titut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Lleida i per 
l’Associació d’Empreses de Tecnologia i Sistemes d’Informació 
de Lleida (AETI).

DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS

Administració d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos 
Naturals

Director: Dr. José Luis Gallizo Larraz 
Secretària: Sra. Iolanda Montegut Salla
Av. Jaume II, 7�
Campus de Cappont
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 06
Fax �4 97� 70 �� 0�
A/e secretaria@aegern.udl.es

Anglès i Lingüística

Director:  Dr. Enric Llurda Giménez (fins al 5/0�/07)
 Dr. Josep M. Cots Caimons (a partir del 6/0�/07)
Secretària: Dra. Isabel Santaulària Capdevila (fins al 5/0�/07)
    Dra. Nela Bureu Ramos ( a partir del 6/0�/07)
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 44
Fax �4 97� 70 �� 70
A/e secretaria@dal.udl.es

Ciències Mèdiques Bàsiques

Director: Dr. Albert Sorribas Tello 
Secretari: Dr. Reinald Pamplona Gras 
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �4 0�
Fax �4 97� 70 �4 �6
A/e secretaria@cmb.udl.es

Cirurgia

Director:  Dr. Luis Pérez Ruiz (fins al �5/0�/07)
  Dr. Antonio Montero Matamala (a partir del �6/0�/07)
Secretari(a): Sra. Carmen Jurjo Campos (fins al �5/0�/07)
      Dr. Josep A. Carceller Vidal (a partir del �6/0�/07)
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Av. Alcalde Rovira Roure, 80
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �4 �6
Fax �4 97� 70 �4 �6
A/e secretaria@cirurgia.udl.es

Didàctiques Específiques

Directora: Dra. Pilar Vinuesa Vilella (fins al 5/0�707)
  Dra. Anna Gené Duch (a partir del 6/0�707)
Secretària: Sra. Marisé Astudillo Pombo (fins al 5/0�/07)
    Sra. M. Alba Herrera Llop (a partir del 6/0�/07)
Partida de la Caparrella, s/n
�5�9� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� ��
Fax �4 97� 70 �� 05
A/e secretaria@didesp.udl.es

Dret Privat

Director: Dr. Antoni Vaquer Aloy
Secretària: Dra. Neus Cortada Cortijo
Av. Jaume II, 7�
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� �7
Fax �4 97� 70 �� 0�
A/e secretaria@dpriv.udl.es

Dret Públic

Director:  Dr. Josep M. Tamarit Sumalla 
Secretari: Dr. Jaume Ribalta Haro (fins al 4/0�/07)
  Dr. César Cierco Seira (a partir del 5/0�/07)
Av. Jaume II, 7�
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 08
Fax �4 97� 70 �� 09
A/e secretaria@dpub.udl.es

Economia Aplicada

Director(a): Dr. Joan Baró Llinàs (fins al 4/0�/07)
     Dra. Mercè Sala Rios (a partir del 570�/07)
Secretària: Dra. M. Teresa Armengol Rosines (fins al 4/0�/07)
    Dra. M. Teresa Torres Solé (a partir del 5/0�/07)
Av. Jaume II, 7�
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 4�
Fax �4 97� 70 �� 00
A/e secretaria@econap.udl.es

Enginyeria Agroforestal

Director: Dr. Miquel Llorca Marqués 
Secretari: Dr. Álvaro Fernández Serrano 
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �5 �6
Fax �4 97� 70 �5 �6
A/e laura@eagrof.udl.es

Filologia Catalana i Comunicació

Director:  Dr. Jordi Suïls Subirà (fins al 5/0�/07)
 Dr. Albert Turull Rubinat (a partir del 6/0�/07)
Secretari: Dr. Aitor Carrera Baiget (fins al 5/0�/07)
  Dr. Joan Ramon Veny Mesquida (fins al 6/0�/07)
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� �6
Fax �4 97� 70 �0 54
A/e secretaria@filcat.udl.es

Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Director:   Dr. Pere Solà Solé (fins al 5/0�/07)
  Dr. Julián Acebrón Ruiz (a partir del 6/0�/07)
Secretari(a): Dr. Julián Acebrón Ruiz (fins al 5/0�/07)
      Dra. Yolanda Niubé Pinós (a partir del 6/0�/07)
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
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Tel. �4 97� 70 �0 �4
Fax �4 97� 70 �� 4�
A/e secretaria@filcef.udl.es

Geografia i Sociologia

Director: Dr. Joan Ganau Casas 
Secretari: Dr. Jordi Domingo Coll
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �0 98
Fax �4 97� 70 �� �9
A/e secretaria@geosoc.udl.es

Història

Director:  Dr. Enric Vicedo Rius (fins al 5/0�/07)
 Dr. Manuel Lladonosa Vall-Llebrera (a partir del 6/0�/07)
Secretari(a): Sr. Joan B. López Melción (fins al 5/0�/07)
      Dra. Antonieta Jarné Modol (a partir del 6/0�/07)
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 0�
Fax �4 97� 70 �� 4�
A/e secretaria@historia.udl.es

Història de l’Art i Història Social

Director:  Dr. Roberto Fernández Ruiz (fins al 5/0�/07)
 Dr. Joaquim Company Climent (a partir del 6/0�/07)
Secretari: Dr. Màrius Bernadó Tarragona
Pl. Víctor Siurana, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� ��
Fax �4 97� 70 �� 4�
A/e secretaria@hahs.udl.es

Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Director(a): Dra. Ana M. Pelacho Aja 
    Dr. Jose Antonio Conesa Mor
Secretari(a): Dr. Josep A. Conesa Mor 
      Dra. Astrid Ballesta Remy

Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �5 65
Fax �4 97� �� 8� 64
A/e secretaria@hbj.udl.es

Infermeria

Director(a): Sr. Ramon Colell Brunet (fins al 4/0�707)
     Dra. Pilar Jürschik Giménez (a partir del 5/0�/07)
Secretària: Sra. M. José Colom Gràcia (fins al 4/0�707)
    Sra. M. Elena Giribet Rubiol (a partir del 5/0�/07)
Av. Alcalde Rovira Roure, 44
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �4 46
Fax �4 97� 70 �4 48
A/e secretaria@infermeria.udl.es

Informàtica i Enginyeria Industrial

Director: Dr. Francesc Solsona Tehas 
Secretari(a): Dr. Jorge Palacín Roca (fins al 5/0�/07)
      Dra. Concepció Roig Mateu (a partir del 6/0�/07)
C. Jaume II, 69
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �7 0�
Fax. �4 97� 70 �7 0�
A/e secretaria@diei.udl.es

Matemàtica

Director: Dr. Joan Cecília Averós (fins al 5/0�/07)
               Dr. Josep M. Miret Biosca (a partir del 6/0�/07)
Secretari(a): Sra. M. José Gros Ezquerra (fins al 5/0�/07)
     Dr. Josep Conde Colom (a partir del 6/0�/07)
C. Jaume II, 69
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �7 04
Fax �4 97� 70 �7 �6
A/e secretaria@matematica.udl.es
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Medi Ambient i Ciències del Sòl

Director:   Dr. Pedro J. Pérez García (fins al �4/0�/07)
  Dra. Rosa M. Poch Claret (a partir del �5/0�/07)
Secretari(a): Dr. Joan Carles Balasch Ezquerra 
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �6 7�
Fax �4 97� �� �6 ��
A/e secretaria@macs.udl.es

Medicina 

Director: Dr. Josep M. Reñé Espinet 
Secretària: Dra. Carme Piñol Felis 
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �4 ��
Fax �4 97� �� �� 05
A/e secretaria@medicina.udl.es

Pedagogia i Psicologia

Director(a): Dr. Xavier Carrera Farran (fins al �5/0�/07)
    Dra. Sofia Isus Barado (a partir del �6/0�/07)
Secretària: Dra. Concepció Vendrell Serés 
Partida de la Caparrella, s/n
�5�9� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� ��
Fax �4 97� 70 �� 05
A/e secretaria@pip.udl.es

Producció Animal

Director: Dr. Eduardo Angulo Asensio (fins al �4/0�/07)
 Dr. Daniel Babot Gaspà (a partir del �5/0�/07)
Secretari: Dr. Frederic Casals Martí
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �5 57
Fax �4 97� �� 8� 64
A/e secretaria@prodan.udl.es

Producció Vegetal i Ciència Forestal

Director:  Dr. Xavier Pons Domènech (fins al �6/0�/07)
 Dr. Vicente Medina Piles (a partir del �5/0�/07)
Secretari: Dr. Jordi Voltas Velasco (fins al �6/0�/07)
  Dr. Jesús Pemán García (a partir del �5/0�/07)
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �5 �4
Fax �4 97� �� 8� 64
A/e secretaria.pvcf@pvcf.udl.es

Química

Director:   Dr. Jaume Puy Llorens 
Secretari(a): Dr. Albert Sans Badia (fins al �6/0�/07)
      Dra. Mercè Balcells Fluvia (a partir del �5/0�/07)
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �6 66
Fax �4 97� �� 8� 64
A/e olga@quimica.udl.es

Tecnologia d’Aliments

Director(a): Dra. Olga Martín Belloso (fins al �7/0�/07)
     Dr. Vicente Sanchis Almenar (a partir del �8/0�/07)
Secretària: Dra. Núria Sala Martí (fins al �7/0�/07)
    Dra. Sónia Marín Sillué (a partir del �8/0�/07)
Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
�5�98 Lleida
Tel. �4 97� 70 �5 ��
Fax �4 97� 70 �5 96
A/e secretaria@tecal.udl.es
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INSTITUTS I ENS CONSORCIATS AMB 
PARTICIPACIÓ DE LA UdL

Institut de Ciències de l’Educació

Director: Dr. Ramon Rourera Jordana
Av. Jaume II, 7�
�500� Lleida
Tel. �4 97� 70 �� 8� / 70 �� 8�
Fax �4 97� 70 �� 77
A/e ice@ice.udl.es

L’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida està 
organitzat en cinc Unitats:

�. Unitat de Professorat Universitari

�. Unitat d’Orientació Universitària

�. Unitat de Docència Virtual

4. Unitat de Professorat no Universitari

5. Unitat d’Atenció Socioeducativa

1. Unitat de formació del professorat universitari: formació, 
innovació i recerca. 

Durant el curs acadèmic �006/�007, dins del Pla de formació del 
Professorat Universitari, s’han programat 6� activitats repartides 
en modalitats diverses: jornades, cursos, tallers i assessoraments.

Aquestes activitats han estat programades tant a partir de la ini-
ciativa de la Unitat com per demandes específiques dels diferents 
centres i departaments de la Universitat als que s’ofereix tot el 
suport possible.

De la totalitat de les activitats programades, fins al moment s’han 
realitzat 47 accions, algunes encara en curs, amb una participa-
ció de �67 professors/professores. Degut a la manca d’inscripció, 
s’han anul·lat �� cursos.

Les activitats en curs i les que encara s’han de realitzar, durant 
els mesos de maig y juny, son dues i el professorat implicat és de 
�5/40 professors/professores. 

Cal destacar que, fent patent el compromís de l’ICE envers l’àm-
bit de la innovació s’han programat jornades específiques sobre 
bones pràctiques de tutoria i sobre bones pràctiques de metodo-
logies actives, amb una participació de 40 professors/professores 
en cada una de les sessions, amb la previsió d’una altra jornada 
sobre les bones pràctiques d’avaluació que es desenvoluparà en 
les properes setmanes.

Així mateix, s’ha impulsat des de la direcció de l’ICE, un Curs de 
Formació inicial del Professorat per a la Convergència Europea i 
un Grup d’Estudis sobre Docència Universitària. 

En col·laboració amb el Vicerectorat de Docència i en compli-
ment de les Bases de la IV Convocatòria d’Ajuts per a Projectes 
d’innovació docent, s’han organitzat activitats de formació per al 
professorat que disposa d’ajuts per al desenvolupament d’aquells 
projectes 

2. Unitat d’orientació universitària

2.1 Seminari d’Orientació i Tutoria

Durant el curs �006/07, s’ha continuat treballant a partir del Semi-
nari d’Orientació i Tutoria, on estan representades totes les escoles 
i facultats. Aquest grup de treball es reuneix un dijous cada mes. 
En concret s’han realitzat vuit trobades durant el curs acadèmic.

Els objectius principals del seminari, durant aquest curs, han es-
tat:

•	 Elaborar una proposta de cursos de formació en competències 
transversals pels alumnes de la UdL que es puguin reconèixer 
com a crèdits de lliure elecció.

•	 Difusió de l’anterior formació.

•	 Elaborar la quarta activitat d’autoformació sobre l’autoesti-
ma.
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•	 Avaluar el PAT de sis centres de la UdL

S’ha donat suport a la implantació del PATUDL a les següents ti-
tulacions: 

Facultat de Lletres

2.2 Jornades de formació

Aquesta unitat ha considerat necessària l’organització d’una jor-
nada de formació per poder implementar el PAT. La V JORNADA 
SOBRE TUTORIA UNIVERSITÀRIA: EL TUTOR-COACH A LA UNIVER-
SITAT, realitzada el dia � de maig de �006, ha estat dirigida per la 
professora: Mireia Cabero Juonoup.

2.3 Recerca d’informació i manteniment de la web

S’ha continuat fent la recerca d’informació i el manteniment de 
la web de la Unitat, que recull totes les aportacions del Seminari 
d’Orientació i Tutoria per donar-les a conèixer a tota la comunitat 
universitària.

S’actualitzen setmanalment les notícies educatives de la web.

3. Unitat de docència virtual

Durant el curs �006-�007, la Unitat de Docència Virtual ha seguit 
desenvolupant les tasques encomanades en la línia de la incorpo-
ració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a 
la docència, ja sigui com a suport a la docència presencial o per a 
desenvolupar docència e-learning semipresencial o no presencial.

Les accions més destacades han estat:

3.1 Projectes de virtualització

S’ha desenvolupat el pla de suport a assignatures de la UdL (6� en 
total, �7 el primer quadrimestre i �6 el segon). També s’ha donat 
suport a la implementació del CAP virtual, tant en l’edició del pri-
mer quadrimestre com en la del segon.

3.2 Formació

S’han dut a terme 4 activitats formatives dins del pla de formació 
per al professorat universitari:

•	 Curs: Ús de l’entorn de docència virtual Sakai (�0 hores).

•	 Curs: Disseny de cursos semipresencials i virtuals (�0 hores).

•	 Curs: Materials i recursos tecnològics per a la docència univer-
sitària (�5 hores).

•	 Curs de formació inicial del professorat per a la convergència 
europea (participació en el mòdul 6: materials, eines i recursos 
– 4 hores)

Per altra banda, a l’inici de cada quadrimestre, la Unitat ha orga-
nitzat unes sessions formatives a les facultats, on s’ha introduït, 
tant a professorat com a estudiantat, l’ús del Campus Virtual.

3.3 Ajuda campus virtual

Elaboració de l’ajuda de l’Espai d’assignatures del campus virtual 
(http://cv.udl.es/portal/help/main). Es tracta d’una ajuda en què 
s’expliquen les diferents eines que actualment té el campus per 
impartir docència e-learning. L’ajuda explica a l’usuari com utilit-
zar les eines des del vessant tècnic, i també ofereix orientacions 
didàctiques per a un ús adequat de les mateixes.

3.4 Observatori de les TIC a la UdL

(http://www.ice.udl.es/udv/observatori/). S’ha renovat la pàgina 
web i s’ha enllaçat a la pàgina d’inici de la UdL. S’ha mantingut 
actualitzat tant a nivell dels informes que es desenvolupen a nivell 
de la implantació de l’e-learning a la UdL, com d’altres seccions 
com ara el mapa d’assignatures, projectes UdL, notícies,...

3.5 Informes sobre l’e-learning a la UdL

Una vegada realitzats els projectes de virtualització, es recullen 
les valoracions de professorat i estudiantat sobre l’experiència de 
desenvolupar docència virtual. A partir de les dades extretes es 
generen 4 informes cada quadrimestre, que fan referència a:

memòria udl 06_07.indd   42 30/07/2007   13:28:39



4�Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida �006/�007

•	 Tipologia d’assignatures que es virtualitzen

•	 Coneixements de l’ús de les TIC del professorat

•	 Valoració dels estudiants que han cursat assignatures virtuals

•	 Valoració del professorat que ha impartit docència virtual

Aquests informes es publiquen a l’Observatori de les TIC a la UdL.

3.6 Pla de treball 2007 – 2011

S’ha elaborat un pla d’acció per orientar els objectius i els pro-
jectes a desenvolupar en els propers cursos. Es plantegen accions 
encaminades a la millora del campus virtual, a la potenciació de la 
innovació utilitzant les TIC, al desenvolupament de projectes d’e-
learning amb entitats externes, a l’augment de les relacions amb 
altres universitats,...

3.7 Aula de Recursos per a la Docència Virtual (ARDoV)

L’Aula ja està equipada i amb els programes necessaris per a què 
els professors la pugin utilitzar per elaborar els seus materials 
docents multimèdia. Regularment es realitza el manteniment de 
l’aula, que s’utilitza també per desenvolupar cursos de formació.

3.8 Taula interactiva de planificació docent

La Unitat ha col·laborat amb el Grup Europa en l’elaboració d’una 
taula interactiva per a facilitar al professorat la planificació docent 
de les assignatures d’acord amb les directrius de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). La taula està en procés de disseny i 
pilotatge. Posteriorment, es treballarà conjuntament amb l’ASIC 
per integrar aquesta taula al campus virtual Sakai.

3.9 Projecte Intercampus

S’ha realitzat una convocatòria per participar en el projecte (les 
assignatures que hi participaven ja havien acomplert el període 
estipulat). També s’ha participat e la “IV Jornada de Professorat 
d’Intercampus”, celebrada a la UPC.

4. Unitat del professorat no universitari: formació, 
innovació i recerca

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

4. Col·laboració amb altres entitats

S’han consolidat acords de col·laboració en matèria de formació 
amb entitats externes com l’Institut Municipal d’Educació (IME), 
Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), Moviment 
de Renovació pedagògica de les Terres de Lleida i les ONG UNICEF 
i Save the Children.

4.1 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.

4.3 Formació del professorat d’FP

•	 Es gestiona en �7 cursos la formació del professorat perta-
nyent a deu famílies professionals dintre de la Formació Pro-
fessional. 

•	 S’han portat a terme trobades d’experts de la FP, tenint com a 
seu la Universitat de Lleida (Jornada de Formació Professional i 
Inserció laboral a les comarques de Lleida) El nombre d’inscrits 
va ser de 85 persones.

•	 A la II Jornada de Formació Professional i Inserció laboral a les 
comarques de Lleida l’ICE va formar part de l’organització i va 
dirigir una conferència amb 57 assistents.

4.4 Formació inicial del professorat de secundària (CAP)

Aquest, igual que el curs anterior, hem ofert el Cap semipresen-
cial i, igual que el curs anterior, n’hem fet dues edicions, amb 50� 
alumnes en total.
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4.5 Formació per al professorat interí

Enguany, hem continuat la formació adreçada al professorat que 
per primer cop té un contracte d’interí. La inscripció en aquest curs 
ha estat de ��8 professors i professores.

Paral·lelament, hem fet unes sessions formatives per al professo-
rat que ha de fer de tutor d’aquest professorat interí. En aquesta 
activitat hi ha hagut ��� inscripcions.

4.6 Participació en congressos i jornades

•	 MERCATEC: en coordinació amb la Fundació EPSON i l’Escola 
Politècnica Superior de la UdL, s’ha realitzat el III MERCATEC 
LLEIDA. Hi va haver 8�4 visitants i 57 expositors.

•	 Jornades lleidatanes de Filosofia moderna.

•	 Jornada tècnica sobre la integració escolar de les persones 
amb Síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals.

4.7  Formació per al professorat d’Infantil, Primària i 
Secundària

El gruix de la formació el composen les activitats per al professorat 
d’infantil, primària i secundària. El total d’activitats de formació 
programades per aquest curs és de �07 i el nombre d’inscrits és de 
�7�6 persones (Dades amb data de 09/05/06).

4.8 Publicacions: L’ICE ha publicat el curs 2006-2007

•	 Aprendre a través dels jocs de simulació d’en Xavier Carrera. 
(Carpeta ICE)

•	 Festivals are fun del grup de treball “Didàctica de la llengua 
anglesa” del Pla de Formació de Zona.

5. Unitat d’atenció socioeducativa 

Durant el curs �006-�007, aquesta unitat ha realitzat les accions 
vinculades a les Aules d’Extensió Universitària que es detallen a 
continuació:

5.1 Seguiment de les Aules tutelades per la Universitat 
de Lleida

El nombre d’inscrits a les diferents aules per aquests curs ha es-
tat el següent: Aula de Lleida: �75 matriculats. Aula de l’Urgell 
(Tàrrega): ��0 matriculats. Aula de la Noguera (Balaguer) 65 ma-
triculats. Aula de la Segarra (Cervera): �4� matriculats.

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

Curs de català I: 8 alumnes. Curs de català II: �� alumnes. Inicia-
ció a la informàtica:�5 alumnes. Informàtica II �8 alumnes. Curs 
d’apreciació musical: 40 alumnes.

5.3 Inauguració Aula de Mollerussa

Data inauguració: �6 d’abril de �007. Alumnes inscrits: �00.

5.4 Visites d’Aules a Lleida

La visita ha consistit en conèixer diferents instal·lacions del cam-
pus de Cappont, concretament l’ORDI i la Biblioteca, esmorzar de 
benvinguda a l’ICE, rebuda per les autoritats acadèmiques al Saló 
Víctor Siurana de l’edifici de Rectorat, dinar i, a la tarda, assistèn-
cia conjunta amb els alumnes de l’Aula de Lleida a la conferència 
programada.

Aquest curs ens han visitat les següents aules:

•	 Aula de La Noguera (Balaguer): Dia �4 de març de �007. Rebu-
da per l’Il.lm Vicerector d’Activitats Culturals Dr. Jaume Barrull. 
50 assistents.

•	 Aula de Cervera: Dia �0 d’abril de �007. Rebuda per l’Exc.i 
Magf. Rector Dr. Joan Viñas. 80 assistents.

5.5 Taller d’escriptura creativa de l’Aula de Tàrrega

5.6 Cloenda de curs a les Aules

La previsió d’actes de cloenda de curs a les aules és la següent:
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Balaguer: 9 de maig de �007

Lleida: � juny de �007

Tàrrega: 5 de juny de �007

Mollerussa: �8 de juny de �007

Cervera �9 de juny de �007

Universitat d’Estiu

La Unitat ha proposat realitzar la següent activitat a la Universitat 
d’Estiu:

Curs: “Cultura medieval”

Dates: Del �7 al �0 de juliol.

CENTRE UDL-IRTA

Director: Dr. Juan Antonio Martín Sánchez 
Av. Alcalde Rovira Roure, �9� �5�98 Lleida 
Tel. �4 97� 70 �5 00 Fax �4 97� �� 8� 0�

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

President: Sr. Josep Ramon Mora Villamate
Gerent: Sr. Francisco Rovira i Corominas
Pujada del Seminari, s/n �5�80 Solsona
Tel. �4 97� 48 �7 5� i �4 97� 48 �6 8� Fax �4 97� 48 �� 9� 
http://www.ctfc.cat

Centre d’Estudis Porcins

President: Sr. Toni Bosch Miquel 
Carretera Vella de Balaguer, s/n �5��8 Torrelameu 
Tel. �4 97� �9 �� 9� Fax �4 97� �9 0� 4�
http://www.elcep.net

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

President: Sr. Joan Reñé Huguet 
Vicepresident: conseller d’Agricultura, conseller de Medi Ambient, 
president de la Diputació de Lleida
Edifici Can Niubó Prat de la Riba, � �5��0 Mollerussa 
Tel. �4 97� 7� �� �� Fax �4 97� 60 04 77 
http://www.plaurgell.cat/estany/

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 
(PCiTAL)

President: Sr. Àngel Ros Domingo
Vicepresident: Dr. Joan Viñas Salas
Parc de Gardeny - Edifici ��A CP:�5�7� Lleida 
Tel. 97� �7 �9 �� Fax. 97� �6 7� 6� 
http://www.parcteclleida.es/

Fundació Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB 
Lleida)

Presidenta: Dra. Marina Geli Fàbrega
Vicepresident: Dr. Joan Viñas Salas
Director científic: Dr. Xavier Matias-Guiu Guia
Avda. Alcalde Rovira Roure n. 80
�5�98 Lleida 
Tel. 97� 70 5� 4� Fax. 97� 70 5� �7
http://www.irblleida.org

CENTRES ADSCRITS

INEFC - Centre de Lleida

Director: Dr. Joan Palmi Guerrero
Partida de la Caparrella, s/n
�5�9� LLEIDA
Tel. �4 97� �7 �0 ��
Fax �4 97� �7 59 4� 
A/e: aalonso@inefc.ess
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Activitats

Cursos Lliure Elecció – 1r Quadrimestre:

•	 “Conflictes: Recursos per intervenir d’una manera més eficaç”, 
organitzat pel Sr. Àlex Gordillo i per la Dra. Eloïsa Lorente.

•	 “Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica (nivell 
�)”, organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

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

•	 “Reflexologia (nivell �)”, organitzat pel Dr. Francisco Lagarde-
ra.

•	 “Programes d’activitat física per a la qualitat de vida”, organit-
zat per la Dra. Rosa Rodríguez.

•	 “Hipologia. Iniciació dels 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 pràctics del treball tècnic en natació”, organitzat pel 
Sr. Enric Ormo.

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

•	 “Indústria esportiva: tècniques de comercialització”, organitzat 
pel Dr. Carlos Faleroni.

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

•	 “Jujutsu. Defensa personal japonesa”, organitzat pel Dr. Carlos 
Faleroni.

•	 “Tècniques d’escalada”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

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

•	 “Tècniques de seguretat en roca”, organitzat pel Dr. Joan Fus-
ter.

Cursos Lliure Elecció – 2n Quadrimestre:

•	 “Les activitats aquàtiques adaptades des de la pràctica (nivell 
�)”, organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

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

•	 “Peu i Esport”, organitzat pel Dr. Xavier Peirau.

•	 “Bàdminton, perfeccionament �”, organitzat pel Sr. Fernando 
de Andrés.

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

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

•	 “Electroneuromioestimulació”, organitzat pel Dr. Xavier Pei-
rau.

•	 “Hip / hop funk. Preparació d’un muntatge coreogràfic”, orga-
nitzat per la Dra. Carlota Torrents.

•	 “Gimnàstica, acrobàcia i espectacle: Gimnastrada �007”, orga-
nitzat per la Dra. Carlota Torrents.

•	 “Iniciació als esports adaptats”, organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

•	 “Aprofundiment en les activitats aquàtiques adaptades des de 
la pràctica (nivell II)”, organitzat pel Sr. Pedro Ruiz.

•	 “Piragüisme nivell III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Esquí de fons III”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Tècnics Vela lleugera”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

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

•	 “Outdoor training”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.
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•	 “Benestar d’esquena (Nivell I)”, organitzat pel Dr. Francisco La-
gardera.

•	 “Benestar d’esquena (Nivell II)”, organitzat pel Dr. Francisco La-
gardera.

•	 “Aspectes pràctics de la planificació i control de l’entrenament 
en natació”, organitzat pel Sr. Enric Ormo.

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

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

•	 “Tècniques bàsiques d’ensinistrament de poltres muntats”, or-
ganitzat pel Dr. Joan Antoni Prat.

•	 “Esport i multiculturalitat”, organitzat pel Sr. Pascal Tayot.

•	 “Creació d’aplicacions pel rendiment esportiu”, organitzat pel 
Dr. Salvador Olaso, pel Dr. Joan Antoni Prat i pel Dr. Antoni 
Planas.

•	 “Iniciació al patinatge”, organitzat pel Sr. Jordi Ticó i pel Sr. 
Gonzalo Gil.

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

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

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

•	 “Tècniques d’escalada”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Seguretat esportiva a la neu”, organitzat pel Dr. Joan Fuster.

•	 “Gestió tècnica de piscines”, organitzat pel Dr. Carlos Faleroni.

•	 “Entrenament en alçada”, organitzat pel Dr. Alfonso Blanco.

•	 “Ciclisme UCI-PRO Tour. Clàssiques de primavera”, organitzat 
pel Dr. Alfonso Blanco.

•	 “Conflictes. Recursos per intervenir d’una forma eficaç”, orga-
nitzat pel Sr. Àlex Gordillo.

Activitats

•	 Col·laboració amb el Club Hípic Segre en l’organització del 
Concurs nacional de nivell C de Salt d’obstacles (�0 setembre i 
� d’octubre de �006).

•	 Presentació dels resultats obtinguts en una recerca feta entre 
l’INEFC i el Club de Tir Olímpic de Lleida durant el curs acadè-
mic �005-06 (5 d’octubre de �006).

•	 Conferència sobre “Ajuts ergogènics en l’esport” a càrrec del 
Dr. Joan Vives (�7 d’octubre de �006).

•	 Acte inaugural del curs acadèmic �006-07 de l’INEF de 
Catalunya. La lliçó inaugural “El control del dopaje desde el 
pasado. La lucha contra el dopaje hacia el futuro. La necesa-
ria implicación de la Universidad”, a càrrec de la Dra. Cecília 
Rodríguez Bueno, doctora en Ciències Químiques, subdirectora 
general d’Esport i Salut del Consejo Superior de Deportes i se-
cretaria de la Comisión Nacional Antidopaje. (�5 d’octubre de 
�007).

•	 Conferència “Diferents mètodes d’ensenyança activa a la uni-
versitat. L’aprenentatge basat en problemes i centrat en l’alum-
ne”, a càrrec del Dr. Antoni Font, catedràtic i director del grup 
consolidat d’innovació docent de la Universitat de Barcelona 
(�� de novembre de �006).

•	 Conferència “Perspectives professionals en el camp de l’activi-
tat física dirigida a la gent gran”, a càrrec del professor Jesús 
Fortuño, professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i 
director-gerent de l’entitat Esports-� (�� de novembre de 
�006).

•	 Taula rodona “Els valors de l’Educació Física segons la visió 
de J.M. Cagigal”. Es va reflexionar sobre la seva figura com a 
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persona, com a pensador i el que va representar la seva obra a 
nivell nacional i internacional (�� de desembre de �006).

•	 La Real Federación Española de Hockey va concedir la insíg-
nia d’or al professor del centre de Lleida de l’INEFC, Vicente 
Javaloyes, pel treball desenvolupat anteriorment en el Comitè 
Nacional de disciplina i competició d’aquesta Federació, i en 
l’actualitat com a Jutge únic d’apel·lació (�5 de desembre de 
�006).

•	 Jornada de formació “Posa temps a la vida. La gestió del temps 
personal”, a càrrec de la Sra. Mireia Cabero, experta en asses-
sorament emocional i coaching. Jornada orientada al profes-
sorat del centre (�5 de gener de �007).

•	 Jornada orientada al professorat sobre “L’avaluació del pràcti-
cum”, a càrrec de la Dra. Glòria Jové, persona amb una àmplia 
experiència en el disseny i implementació del pràcticum en la 
llicenciatura de Psicopedagogia. (� de febrer de �007).

•	 Curs taller sobre com “organitzar i avaluar els continguts en 
educació física”, dirigit una part a tot l’alumnat del centre i 
una altra part del curs específicament al professorat. Impartit 
pel Sr. Alfredo Larraz, amb més de 40 anys d’experiència do-
cent i actualment assessor de la Conselleria d’Educació d’Aragó 
i Ministeri en temes curriculars (�� i �� de febrer de �007).

•	 Jornada de Campus Oberts. Organitzat per la Universitat de 
Lleida, més d’una seixantena d’alumnes de batxillerat de diver-
sos instituts de la província van visitar el centre. Se’ls va ex-
plicar l’estructura dels estudis, van tenir oportunitat de visitar 
el centre conduïts per alumnes realitzant diverses activitats 
pràctiques relacionades amb els diferents itineraris de la titu-
lació (�� de febrer de �007).

•	 Celebració del Campionat Open Masters de Natació a la piscina 
de l’INEFC-Lleida (�4 i �5 de febrer de �007).

•	 Les instal·lacions de l’INEFC-Lleida van acollir els entrenaments 
de la selecció catalana de rugbi femení, on hi van participar 40 
jugadores (�4 i �5 de febrer de �007).

•	 Conferència “La preparació d’un cicle Olímpic: objectiu Pequín 
�008”, a càrrec del Sr. Juan Oliver, entrenador de la selecció 
nacional femenina d’handbol de Brasil (�8 de febrer de �007).

•	 Concentració nacional de Fitness Aquàtic a les instal·lacions 
esportives del centre de Lleida de l’INEFC (�7 de març de 
�007).

•	 Xerrada sobre “L’esport de vol a motor”, a càrrec del Sr. Antoni 
Farré, pilot internacional, campió d’Espanya de Vol a Motor i 
membre de l’equip nacional (�8 de març de �007).

•	 L’INEFC-Lleida ha col·laborat en la 4a Setmana de la Comuni-
cació de la UdL “Esport i Comunicació”, organitzat pels estudis 
de Comunicació Audiovisual de la UdL (del �6 al �9 d’abril de 
�007).

•	 Inauguració a les instal·lacions de l’INEFC-Lleida de l’exposició 
“l’Olimpíada Popular de �9�6”, organitzada pel Departament 
de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya, amb la conferència “Esport i compromís social: els 
fonaments de l’Olimpíada Popular de �9�6”, a càrrec del Dr. 
Xavier Pujada, comissari de l’exposició (�8 d’abril de �007 i 
l’exposició romandrà fins mitjans del mes de juny de �007).

•	 Celebració dels Campionats d’Espanya de Tir amb Arc, organit-
zats pel Club Tir amb Arc Pardinyes i la Federació Española de 
Tir amb Arc, a les instal·lacions de l’INEFC-Lleida (��, �� i �� de 
maig de �007).

•	 Entrega d’Orles als alumnes de la 7a promoció de la Llicenci-
atura de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport del Centre de 
Lleida de l’INEFC (�6 de juny de �007).

•	 Organització dels Cursos d’Estiu a l’INEFC-Lleida (de l’� al �� de 
juny de �007).

Publicacions

•	 Publicació del llibre “Ejercicio físico y bienestar. Las prácticas 
motrices introyectivas en el INEFC de la Universidad de Lleida” 
de l’autor Francisco Lagardera. Col·lecció Motriu. Servei de Pu-
blicacions de la UdL.
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Escola Universitària de Relacions Laborals

Director: Sr. Ramón Borjabad Bellido
Henri Dunant, �
�500� Lleida
Tel. 97� �48 99�
Fax. 97� ��� 8�8
capadministracio@eurl.es
www.eurl.es

1. Activitats docents

Durant el curs �006/�007, a més a més de la impartició de la do-
cència reglada a la Diplomatura de Relacions Laborals, en la qual 
destaquem l’establiment de convenis de pràctiques en empreses 
de la província de Lleida, l’Escola ha col·laborat en l’oferta de ma-
tèries de lliure elecció de la UdL sota la tutela dels Departaments 
del centre

També durant aquest curs i en col·laboració amb l’entitat aco�s 
(Entitat formativa amb autorització de la Generalitat de Catalunya 
Direcció General Relacions Laborals núm. ���/04/T) s’ha celebrat la 
segona edició del curs semipresencial per assolir el títol de Tècnic 
Superior en Prevenció de Riscos Laborals.

2. Activitats de Recerca. Publicacions

En aquest apartat destaquem la publicació de l’Anuario de la 
Fundació Ciutat de Lleida, que com cada any compta amb la col-
laboració dels professors de la UdL i investigadors d’altres Univer-
sitats.

L’Escola ha celebrat Convenis de Col·laboració Docent amb els se-
güents professors i professores:

•	 Dr. Primitivo Borjabad Gonzalo (Facultat de Dret i Economia)

•	 Dra. Maria Jesús Gomez Adillón (Facultat de Dret i Economia)

•	 Dra Maria José Puyalto Franco (Facultat de Dret i Economia)

•	 Dr. Pere Sabate Mir (Facultat de Dret i Economia)

•	 Dra. Rosa Perez (Facultat de Ciencias de l’Educació)

•	 Sra. Sandra Subarroca Bullich (Facultat de Ciencies de l’Educa-
ció)

•	 Dr. Juan Sagues San José (Facultat de Lletres)

•	 Dr. Antonio Colom Gorgues (ETSEA)

•	 Sra. Maria Teresa Ribelles (ETSEA)

Finalment, la Direcció ha participat en la Jornada de Portes Ofertes 
de la UdL

Escola Universitària de Turisme - Terres de 
Lleida

Director: Dr. Josep Maria Balcells Sesplugues
C/ Henri Dunant, �
�500� Lleida
Tel. �4 97� �� �� ��
Fax. �4 97� �8 90 06
informacio@eutl.org
www.eutl.org

Actes acadèmics

L’acte de benvinguda als nous estudiants va tenir lloc a l’Hotel 
AC de la nostra ciutat. El director d’aquest establiment hoteler Sr. 
Ricard Borrás i el director de l’Escola Universitària de Turisme Dr. 
Josep Maria Balcells, van dirigir unes paraules de salutació als nous 
alumnes abans de fer una visita per les instal·lacions de l’hotel.

Amb ocasió de Lleida, Capital de la Cultura Catalana 2007, la in-
auguració del curs acadèmic �006/07 va girar entorn a aquest es-
deveniment. La lliçó inaugural va anar a càrrec del Sr. Lluís San 
Martin, director de serveis de d’Institut Municipal d’Acció Cultura 
(IMAC) i membre del Comitè Organitzador de l’esdeveniment. El 
ponent va exposar la programació prevista i va convidar els alum-
nes de Turisme a conèixer els valors més singulars de la nostra 
cultura per tal de poder-la difondre millor fora de les nostres fron-
teres locals. 
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La cerimònia de lliurament d’Orles de la XXVI promoció va ser apa-
drinada pel senyor Fèlix Larrosa, Director General de Turespaña del 
Govern Central i professor excedent de l’Escola Universitària de 
Turisme de Lleida. La lliçó magistral va tractar sobre la promoció 
exterior de les destinacions rurals i de muntanya.

Altres activitats acadèmiques i culturals

Un grup d’alumnes de primer curs de la Diplomatura de Turisme 
han visitat el Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC) 
celebrat a Barcelona durant el mes d’abril. Durant l’estada al Saló, 
han participat de diferents actes i xerrades sobre el sector turístic 
i la comercialització dels seus productes.

Conferències (ofertes com activitats de lliure elecció)

El cicle de conferències que cada curs organitza l’Escola l’hem de-
dicat enguany a reflexionar sobre algunes de les iniciatives més 
singulars que planteja la Ciutat en matèria de productes turístics.

�5 d’octubre del �006.- Lleida ciutat cultural, a càrrec del director 
de l’IMAC Sr. Lluís Sanmartí. 

8 de novembre del �006.- Lleida, ciutat de negocis i eix comercial 
de Ponent, amb la participació de Turisme de Lleida. La conferència 
va ser pronunciada pel Director d’aquest ens municipal.

9 de novembre del �006.- Lleida, ciutat de museus, amb la parti-
cipació de la Directora del Museu Diocesà i Comarcal Sra. Montse 
Macià. 

�5 de novembre del �006.- Lleida, ciutat gastronòmica, amb col-
laboració de la Federació de Colles del Cargol i del seu president.

Cursos i seminaris 

Amb una notable assistència i en col·laboració amb el Consell Co-
marcal del Pla d’Urgell l’Escola de Turisme ha organitzat les Pri-
meres Jornades de Turisme, esport, natura i cultura al Pla d’Urgell. 
En aquestes Jornades, que han girat entorn de les noves oportu-
nitats econòmiques que representa per la comarca la restitució 
de l’Estany d’Ivars-Vilasana, hi han participat tant estudiants de 

Turisme i d’altres titulacions, com empresaris del sector turístic de 
la comarca.

L’Escola ha col·laborat en l’organització de la Jornada sobre Turis-
me i oci impulsada des de la Jove Cambra local i altres institucions 
lleidatanes vinculades al sector turístic. La Jornada s’ha celebrat a 
la seu de la Cambra de Comerç de Lleida.

Entre els dies �6 i �� de març s’ha celebrat a la ciutat de Balaguer 
el Primer curs d’iniciació al guiatge turístic, organitzat per l’Escola 
Universitària de Turisme i per l’Institut Municipal Progrés i Cultura 
de l’Ajuntament de Balaguer.

Curs de Protocol �006/�007, el curs organitzat amb la col·laboració 
de la Subdelegació del Govern de l’Estat, ha desenvolupat al llarg 
de quatre jornades, la normativa oficial sobre el protocol de l’Estat 
i les CCAA.

El turisme de neu. Visita tècnica a una estació d’esquí. Aquest curs 
sobre el turisme de neu va incloure una visita in situ a una estació 
d’esquí.

Curs d’estiu sobre Turisme Ornitològic dins del marc de la Univer-
sitat Catalana d’Estiu de Ciències de la Natura, entre el �0 i el �8 
de juliol.

Publicacions

Dra. Àngels RIBES: “Du pharmacien Homais au pharmacien Bézu-
quet: leurs croyances scientifiques”, Le Petit Chose, nº 95, �006, 
pp. �0�-���.

Recerca

Durant el curs �006/07 i coincidint amb la Jornada sobre Turisme 
i oci organitzada amb la Jove Cambra de Lleida, s’han presentat 
els resultats de l’estudi Perfil socioeconòmic del turisme cultural a 
la ciutat de Lleida, realitzat per un grup d’alumnes i professors de 
l’Escola.
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Participació en grups de recerca

Membre del grup de recerca “TRELIT – Traducció i recepció de 
les literatures”. Grup de recerca consolidat de la Generalitat de 
Catalunya. Referència: �005SGR007��.

Membre del projecte de recerca “Catalogación y estudio de las 
traducciones literarias francesas en la prensa española finisecular 
(�868-�898)”. Referència: HUM�006-00568/FILO.

Participació en congressos 

En el marc del Col·loqui Internaciona Texte et Société, organitzat 
per la Asociación de Profesores de Francés de la Universidad Es-
pañola (APFUE), la professora del Departament d’Idiomes Dra. Àn-
gels Ribes de Dios ha presentat la comunicació Santiago Rusiñol à 
Montmartre: scènes de la vie bohème.

 “Santiago Rusiñol, traductor d’Alphonse Daudet”, Col·loqui Santi-
ago Rusiñol, del Modernisme al Noucentisme, Barcelona i Sitges, 
��-�4 d’abril de �007.

 “Menteurs héroïques dans les Lettres de mon moulin et dans les 
Contes du lundi. Colloque Authenticité, mensonge, illusion chez 
Alphonse Daudet, Fontvieille (França), ��-�� de maig de �007.

 “Una Visió turística del món rural. El cas de l’horta de Lleida”. Dr. 
Josep Maria Balcells. A Jornada sobre Turisme i Oci. Lleida, �9 de 
novembre de �006. 

Formació professional docent

Els professors del Departament d’Idiomes han participat en el 
curs de didàctica “L’interculturel” a l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Barcelona-Drassanes. 9 i �6 març de �007. Catalunya.

XII Jornades de Llengües Estrangeres. EOI Lleida,�9-�� d’abril de 
�007.

Programa de mobilitat i relacions internacionals

En el marc del programa ANVIES-CRUE amb universitats mexica-
nes, hem rebut � estudiant de la Universitat de Chiapas, � de la 
Universitat de Jalisco i � de la Universitat de la Puebla. 

Pel que fa al programa ERASMUS, la distribució per universitats 
d’origen ha estat la següent: 5 estudiants de la Universitat de Nà-
pols (Itàlia) durant el primer quadrimestre; � estudiants de la Uni-
versitat de Lahti (Finlàndia) durant el segon quadrimestre. 

El nombre d’estudiants emesos per l’Escola de Turisme ha estat d’� 
que ha cursat el primer quadrimestre a la Universitat de Cergy-
Pontoise de París.

Entre els nous convenis en curs cal destacar els contactes fets amb 
la Universitat de Primorska d’Eslovènia.

Relacions Universitat/empresa i nous convenis de pràctiques

Amb l’objectiu d’oferir orientació i assessorament professional als 
estudiants de Turisme i facilitar la seva inserció laboral s’ha impul-
sat la Trobada Universitat/empresa que ha comptat amb una no-
drida assistència d’alumnes, professors i empresaris. La Jornada va 
ser inaugurada per la vicerectora de docència Dra. Isabel del Arco i 
el Director de l’Escola Dr. Josep Maria Balcells Sesplugues.

Entre les empreses que hi van participar destaquen:

Hotel Trànsit de Lleida
Hotel AC de Lleida
Hotel Zénit de Lleida
Hotel NH Pirineus de Lleida
Hotel Comptes de Pallars de Rialb
Finca Prats de Lleida
Viatges Iltrida de Lleida
Viatges Iberia de Lleida
Fira de Lleida
IP Congressos
Events Organitzacions
Turisme de Lleida (Patronat Municipal de Turisme)
Patronat Intercomarcal de Turisme de la Diputació de Lleida

Altres activitats més rellevants

Dos professors de l’Escola han participat activament en el Grup 
de Treball per al reconeixement de crèdits entre cicle formatiu de 
grau superior d’Administració i Finances i el títol de Turisme.

memòria udl 06_07.indd   51 30/07/2007   13:28:41



5� Centres i departaments

Escola Universitària de Turisme de 
Manresa

Director: Sr. Jordi Vilaseca Brugueras
C. Rubió i Ors, 5
08�40 Manresa
Tel. �4 9� 87� 69 88
Fax �4 9� 87� 85 8�
A/e secretaria@joviat.com
http://www.joviat.com

Conferències

1. “L’emprenaduria en una universitat emprenedora, el repte 
de la universitat del segle XXI”. Acte d’inauguració del curs aca-
dèmic �006-07.
Conferenciant: Dr. Francesc Solé Parellada.
Data: 5 /octubre/ �006.
Lloc: Sala d’actes de l’EPSEM.

2. “Acciona Transmediterània”
Conferenciant: Manel Martínez
Data: �� /març/ �007
Lloc: Sala d’actes del centre.

3. “Un dia a Sant Benet”
Conferenciant: Daniel Badenas
Data: �5/juny/ �007
Lloc: Saló Montserrat del centre.

Congressos, jornades i seminaris

1. Jornada de Cinema Negre: Participació com a espectadors i  
jurat.
Data: �6 /novembre/�006
 Lloc: Manresa.

2. Assistència al Saló Internacional del Turisme de Catalunya
(�on i �r curs).
Data;. �� i �� d’abril de �007
Lloc: Fira de Barcelona.

Sortides

1. Visita a Solsona: Turisme rural.
Data: 2/novembre/2006
Lloc: Solsona.
Responsable: Sr. José Antònio Gonzàlez

2. Viatge de final de curs (�er de turisme).
Data: �/febrer/�007 
Lloc: Xina

3. Visita a BCNA: Ruta romana i medieval
Data: �9/març/�007
LLoc: Barcelona,
Responsable: Montserrat Rovira i Fina Tarifa

4. Viatge a Menorca. Projecte  d’incentivació 
Data: 4/maig/ �007
Lloc: Menorca.
Responsable: Sra.  Maribel Herranz.

5. Aeroport de Barcelona. 
Data: �0/maig/�007
Lloc: Barcelona
Responsable: Maribel Herrranz

Articles publicats

1. “Tot fent de turistes rurals”: Article publicat a la revista del 
centre.(Alumnes �er de Turisme)

2. “La nostra participació al Festival Fecinema”: Article publicat a la 
revista del  centre. (Alumnes de �r de Turisme)

3. “Diari d’un viatge a Xina”: Article publicat a la revista del centre. 
(Alumnes de �r de Turisme)

4. “Menorca”: Article publicat a la revista del  centre (Alumnes de 
�on de Turisme)
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Durant el curs �006/�007 la Universitat de Lleida ha desenvolupat les obres previstes en el pla plurianual d’inversions del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa, i ha executat convenis amb altres administracions públiques per a la dotació de noves infraestructures 
i millora de les existents. Les actuacions més significatives es detallen a continuació:

• Executat el conveni amb el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales - ONCE per a l’execució d’obres d’adaptació i millora de l’accessi-
bilitat per un valor de ���.000 €. Aquestes actuacions es realitzaren bàsicament a l’ETSEA i Rectorat.

• S’adjudica la darrera fase d’instal·lacions del nou edifici de Medicina, de �.000 m², per a usos docents i de recerca, amb l’objectiu de ser 
entregat durant l’actual �007.

• Es treu a concurs i s’adjudica la redacció de projecte de l’edifici de Biomedicina, amb � fases de 4.000 m² cadascuna, ubicat davant del 
nou edifici.

• Es treuen a concurs i s’adjudiquen les obres de fonamentació i estructura de l’edifici UdL-IRTA, a l’ETSEA, amb una superfície de 650 
m².

• Es treuen a concurs i s’adjudiquen les fases d’obres i d’instal·lacions de l’edifici de serveis a l’ETSEA, amb una superfície de �.700 m², 
destinat a usos docents, de serveis i de recerca.

• S’adjudica el concurs de redacció de projecte i direcció d’obres del nou edifici de recerca a l’ETSEA, amb una superfície construïda de 
�.400 m².

• Es treu a concurs i s’adjudica la construcció d’una nau magatzem de 600 m² en el campus de l’ETSEA.

• Es treu a concurs la primera fase de les obres d’urbanització del campus de l’ETSEA, amb un àmbit d’actuació que incorpora els nous 
terrenys i que abarca des de l’avinguda Rovira Roure fins al carrer principal fruit del nou pla d’ordenació municipal.

• S’acaba la segona fase de la urbanització al campus de Cap Pont, dotant d’un total de 6 Hectàrees a aquests campus, i donant continuïtat 
a totes les infraestructures existents.

• S’adjudica la darrera fase d’instal·lacions de l’edifici de Ciències de l’Educació a Cap Pont, de 6.600 m², amb l’objectiu d’iniciar el curs 
lectiu �007/8 dels ensenyaments de les titulacions de Ciències de l’Educació en aquesta nova infraestructura.

• Es treu a concurs i s’adjudica la remodelació d’un dels mòduls de Gardeny per ubicar-hi la infraestructura GEPA (Garantia Espai Pre-
servació Accés), en conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat, la Paeria i el Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya.

memòria udl 06_07.indd   55 30/07/2007   13:28:42



memòria udl 06_07.indd   56 30/07/2007   13:28:42



57

QUALITAT I PLANIFICACIÓ

memòria udl 06_07.indd   57 30/07/2007   13:28:43



memòria udl 06_07.indd   58 30/07/2007   13:28:43



59Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida �006/�007

AVALUACIÓ

Processos externs 

Avaluació de titulacions

El document l’Espai Europeu d’Educació Superior (disponible en ca-
talà a www.aqucatalunya.org), elaborat per la European National 
Quality Agencies, implica l’adopció d’un sistema de qualitat de les 
titulacions basada en la garantia de la mateixa per part de la prò-
pia Universitat, que ha d’habilitar estructures i procediments per 
a dur a terme aquesta funció. Queda per a les agencies externes 
l’acreditació d’aquests procediments i estructures de Qualitat. En 
conseqüència, els processos d’avaluació de titulacions derivats dels 
Planes Nacionales de Evaluación han perdut vigència, i les pròpies 
agencies declaren la seva manca de priorització respecte del nou 
procediment intern. Això ha comportat que, pel període que ocupa 
aquesta memòria, no s’hagi obert cap nou procés d’avaluació, men-
tre que s’han tancat les dues avaluacions que restaven per acabar: 
la de Infermeria i la agrupada de Ciències de l’educació.

Enquesta de la inserció laboral

AQUCatalunya ha elaborat, amb la participació del cap de la unitat 
d’inserció laboral de la UdL (Dr. Pere Enciso), una anàlisi dels resul-

tats de l’estudi �005 de inserció laboral a Catalunya, en un llibre 
titulat Educació Superior i Treball a Catalunya: anàlisi dels factors 
d’inserció laboral, disponible a www.aqucatalunya.org.

Avaluació dels programes pilot d’adaptació a l’EEES

A iniciativa de l’antic DURSI, les universitats catalanes van iniciar 
projectes d’adaptació de determinades titulacions als principis de 
l’EEES. El programa consistent en programar noves titulacions en 
un programa paral·lel de � anys de durada, es va planificar en 
base a la mesura en crèdits ECTS i amb altres canvis metodolò-
gics, variables segons la titulació. La finalitat era que en acabar 
aquests programes de � anys, compatibles (i simultanis) als pro-
grames oficials de 4 anys, la generalitat atorgués, després d’un 
procés final d’avaluació per a la acreditació, un títol homologat 
als principis de l’EEES. Aquestes titulacions “europees” han ha-
gut de passar més processos periòdics d’avaluació per part de la 
AQUCatalunya.

En complir-se enguany el tres anys previstos pel programa, s’han 
posat en marxa els procediments per a la certificació.

La taula següent indica les titulacions participants en les dues 
convocatòries realitzades, i les avaluacions realitzades fins a l’ac-
tualitat.
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Informe de seguiment del 1r any Informe de seguiment del 2n any
Centre Nom del Projecte Primera part Segona part  

Facultat de Lletres

Geografia UdL �9-jul-05 �-nov-05 09/0�/07
Filologia UdL �9-jul-05 �-nov-05 09/0�/07
Història UdL �9-jul-05 �-nov-05 09/0�/07
Història de l’art UdL �9-jul-05 �-nov-05 09/0�/07

ETSEA

Enginyeria tècnica forestal UdL �9-jun-05 �-nov-05 09/0�/07

Enginyeria tècnica agrícola UdL �9-jun-05 �-nov-05 09/0�/07

Master forestal europeu UdL �9-jun-05 �-nov-05 09/0�/07

EU Turisme Terres de Lleida Turisme UdL �-nov-05 �-nov-05 -

Facultat de Medicina
Medicina UdL �9-jul-05

�ª promoció 
alumnes curs 

05/06
�0/0�/07

Convocatòria 2005
Presentació del projecte Informe de seguiment del 1r any

Centre Nom del Projecte Data d’entrada Addenda  

EPS Arquitectura Tècnica UdL �7 de jun de 05 �6/09/�005 09/0�/07

ETSEA Biotecnologia UdL �7 de jun de 05 �6/09/�005 09/0�/07

Facultat de Medicina
Nutrició Humana i Dietètica 
UdL

�7 de jun de 05 �0/09/�005 �0/0�/07
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Avaluació del servei de biblioteques

Amb la visita del comitè extern d’avaluació i l’acceptació de l’infor-
me final, durant aquest període s’ha conclòs el procés d’avaluació 
de les biblioteca per part de AQUCatalunya. El procés s’ha desen-
volupat satisfactòriament. L’informe es disponible a http://www.
bib.udl.cat/serveis/AQU.htm

Processos d’avaluació propis UdL

Avaluació de l’activitat docent del professorat

Com cada any, durant el període de referència s’ha procedit a re-
visar el document d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
corresponent al procediment emmarcat en la guia de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per tal de 
millorar els aspectes que es van observar com a inadequats en 
l’edició anterior.

Els canvis introduïts aquest any han estat mínims a l’espera de la 
nova guia que, en el context del document ENQA, i de cara a la 
seva acreditació per 5 anys està preparant AQUCatalunya.

Aquest any el procés ha resultat complex com a conseqüència de 
la introducció de l’avaluació del professorat contractat i de que, 
amb la publicació dels decrets obviats fins a l’actualitat en les an-
teriors convocatòries, s’han hagut de reobrir totes les convocatò-
ries anteriors. Així mateix, s’ha procedit a la quarta edició del pro-
cés d’avaluació de l’activitat docent de professorat corresponent 
al període �00�-�006 seguint el protocol adaptat, ja tancat en el 
moment de redactar aquest informe. 

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 � anys). Els criteris i indicadors per 
a la valoració de la mateixa han estat els mateixos que els del 
procés de valoració per a l’obtenció del complement docent, si bé 
ha calgut reestructurar el programari per tal d’adaptar-lo a les 
diferencies en els períodes avaluats. El procés s’ha desenvolupat 
sense incidències remarcables, i els professors han rebut el cer-
tificat de qualitat docent oficialment reconegut per les agències 

d’avaluació. Igualment, aquest certificat ha estat lliurat a tots els 
professors que han estat avaluats i han superat la convocatòria 
corresponent. Aquestes certificacions seran utilitzades en els pro-
cessos d’acreditació del professorat en aquells nivells que així ho 
preveuen

Enquesta de satisfacció dels estudiants

La Unitat Tècnica d’Avaluació (UTA) del VQP s’ha integrat a l’Ofici-
na de Qualitat, alhora que s’ha suprimit l’adjuntia que ocupava el 
Dr Josep Maria Cots, qui ha estat responsable del procés des del 
seu disseny fins l’actualitat. Els estudis pilot comparatius, d’apli-
cació de la nova enquesta han demostrat l’absència de biaixos per 
causa de la mateixa, així com una correlació amb els resultats de 
l’enquesta tradicional. Com a conseqüència d’això, les enquestes 
d’aquest any es realitzaran totes amb el nou qüestionari. S’ha con-
feccionat també un qüestionari adaptat a la formació centrada en 
l’aprenentatge que es proposa en el context del EEES, i que serà 
aplicada a algunes assignatures que han realitzat canvis profunds 
en aquest sentit.

Modificacions en el procediment d’enquesta 

El resultat dels projectes pilot sobre aplicació de l’enquesta duts a 
terme a l’Escola Politècnica Superior (autoadministració per part 
del professor) i a Medicina (realització a l’inici de l’examen final) 
han posat de relleu que l’autoadministració millora lleugerament 
la participació de l’estudiantat, si bé algunes assignatures no són 
avaluades. Per altra banda, la realització a l’inici de l’examen final 
incrementa de forma molt significativa la participació dels estudi-
ants en general per sobre del 50 %.

Un tercer estudi pilot realitzat a la FDE, consistent en la distribució 
d’enquestes numerades per tal de garantir la relació entre el que 
s’omple a l’aula i el que es llegeix no ha suposat problemes majors, 
per bé que ha donat lloc a moltes series numèriques de curta du-
rada en continuïtat, que dificultaran l’ús d’aquestes plantilles de 
resposta en el futur.

Aplicació del protocol de qualitat als programes de Postgrau

El procediment d’avaluació de la qualitat per les activitats de for-
mació de postgrau que inclou un protocol de seguiment d’aques-
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tes activitats, posat a punt per l’Oficina de Qualitat en col·laboració 
amb la Comissió de Doctorat del Vicerector de Recerca i Innovació 
ha estat dotat del suport informàtic per la seva aplicació, que s’es-
tà duguent a terme en l’apartat d’avaluació de la planificació de les 
activitats que s’enceten durant el curs �006-�007. Pel que fa a la 
planificació dels màsters oficials a partir del curs �007, donat que 
el protocol de AQUCatalunya es més exhaustiu que el de la UdL, i 
conté totes les dades considerades en el protocol de qualitat de la 
UdL, s’utilitzaran les dades d’aquest com a criteri de qualitat en la 
planificació. Desprès de la valoració dels resultats de l’aplicació del 
protocol a la planificació (avaluació dita “ex ante”), s’ha començat 
a valorar l’aplicació de la part de protocol corresponent a l’avalua-
ció del desenvolupament i els resultats dels programes. 

PLANIFICACIÓ

Processos externs

Contracte-Programa UdL-DURSI

Aquest curs finalitza la vigència de la pròrroga del contracte-pro-
grama UdL-DURSI. La DGU anterior va expressar la seva intenció 
de modificar el procediment i continguts del Contracte-Programa 
a partir del �007, en un procés de negociació que no ha començat. 
Aquest fet, lligat a la declaració d’intencions de incrementar el 
percentatge de finançament lligat a contracte programa genera 
una incertesa considerable sobre el futur d’aquest capítol del fi-
nançament. 

Els darrers resultats avaluats del vigent contracte-programa han 
estat molt positius per la UdL, havent-se superar el �00% de la 
mitjana dels indicadors.

PROMOCIÓ DE LA CULTURA CORPORATIVA 
DE QUALITAT

Registre d’observacions

El Registre d’Observacions, amb la marca de Correu Obert es fi-
nalment plenament operatiu, i ja s’està explotant com a sistema 

intern de comunicació interestamental estructurada i com sistema 
de valoració de incidències i opinions en postgrau i màsters.

Programa de finançament estratègic

Un any mes, es manté el Pla de Finançament Estratègic, el qual 
preveu la inclusió en el pressupost de la UdL d’una partida desti-
nada a accions estratègiques en relació a la millora de la qualitat, 
i assigna la seva gestió al Vicerectorat de Qualitat i Planificació 
(VQP). L’objectiu del Pla es possibilitat l’assoliment dels objectius 
fixats en cadascun dels plans estratègics dels centres de la UdL, 
així com fer front a les millores derivades de les propostes dels 
processos d’avaluació institucional, a través de l’elaboració dels 
corresponents contractes-programa amb cada un dels centres.

Programa de coordinadors de titulació

Durant el present curs es manté el programa per finançar la figura 
de un coordinador per cada titulació. Els professors seleccionats 
per la direcció de centre i que decideixen assumir aquesta respon-
sabilitat tenen el reconeixement econòmic corresponent al càrrec. 
Aquesta figura és de durada anual i està subjecta a avaluació de 
cara a la seva continuïtat. Properament, amb l’elaboració de les 
propostes de nous graus que s’incorporaran a l’EEES, la figura del 
coordinador modificarà les seves funcions assimilant-se a un fa-
cilitador de la transició, que haurà de dirigir el procés de nou dis-
seny curricular en base a les directives emanades del centre i del 
Vicerectorat de Docència. 

Datawarehouse

S’ha clos la primera fase d’elaboració,en col·laboració amb l’ASIC, 
d’un sistema de dades per la gestió del tipus Datawarehouse, que 
permet obtenir dades fiables i sistemàtiques sobre la docència, la 
recerca i la gestió obtingudes aprofitant els registres i bases de 
dades de que disposa el sistema informàtic de la UdL. El procés ha 
estat encomanat a una empresa de competència contrastada 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. Està previst 
encetar, durant l’any actual, una segona fase que ampliarà el nom-
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bre de indicadors a disposició dels gestors, així com la claredat de 
les eines per l’elaboració d’informes mes personalitzats.

Protocol d’informació sistemàtica als llocs de decisió

El protocol d’informació sistemàtica ha estat inclòs en els infor-
mes pre-elaborats del DWH. 

Cicle “La Universitat en la societat del Coneixement”

Amb l’objectiu de difondre una nova visió de la Missió de la Uni-
versitat en els inicis del Segle XXI, en línia amb la que es conté 
en el Pla Estratègic Corporatiu, s’han organitzat tres jornades de 
debat sobre les grans línies d’activitat de la Universitat: la forma-
ció (L’Espai Europeu d’Educació Superior) la recerca (Recerca: una 
necessitat en les societats avançades) i la gestió (Una visió de la 
missió i estructura de les universitats en el segle XXI). Totes elles 
van comptar amb la presència d’actors de primera línia del siste-
ma universitari i de la recerca a Catalunya i Espanya, i van acabar 
amb un dinar debat. Les intervencions, que es van gravar, seran 
publicades properament. Aquesta activitat es va realitzar gràcies 
al suport econòmic del Consell Social

Jornades de formació per nous càrrecs

Amb aquesta denominació s’han dut a terme una sèrie d’activi-
tats amb l’objectiu d’aproximar els nous càrrecs electes a alguns 
aspectes bàsics de la gestió corporativa, així com per proveir-los 
d’informació sobre algunes eines de gestió importants. Així, adre-
çat als nous degans i caps de departament, es va realitzar una 
jornada on es varen realitzar dues “càpsules formatives” del la cà-
tedra UNESCO de gestió universitària de la UPC: “Comunicació In-
terpersonal” i “Direcció de Reunions”, dirigits pel Dr. Xavier Llinàs. 
Una segona activitat va ser una tarda monogràfica sobre gestió 
adreçada a resultats i orientació a la qualitat, dirigides per Joan 
Prat i Carme Sala. La tercera jornada va coincidir amb la tercera de 
la Universitat en el Segle XXI, sobre gestió.
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ESTUDIANTAT

El curs acadèmic �006-07 s’han matriculat a la Universitat de Lleida un total de 8.540 estudiants. D’aquests, 7.�49 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, i �79 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 �r Cicle �.689 �.�00 4.789
Estudiantat de �n Cicle �.��� 90� �.0�4
Màsters Oficials (�n cicle) ��� �09 ���
Graduat Senior (Títol Propi) 7 �0 �7
Estudiantat de �r Cicle (Doctorat) �05 �74 �79
Mobilitat �09 74 �8�
TOTAL CENTRES PROPIS 4.�55 �.�69 7.6�4

Centres adscrits    
Estudiantat de �r Cicle �7� �4� 5�4
Estudiantat de �n Cicle �05 �97 40�
TOTAL CENTRES ADSCRITS �76 540 9�6
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.6�� �.909 8.540

* Dades de matrícula del maig de 2007.

Tal com mostra la taula anterior, durant aquest curs acadèmic s’han matriculat 7.6�4 estudiants en els centres propis de la UdL, que suposen 
un 89% del total d’alumnes matriculats, mentre que els 9�6 alumnes matriculats en els centres adscrits han suposat un ��% del total.

Respecte a la distribució dels alumnes matriculats en funció del tipus d’estudi, 4.789 estudiants s’han matriculats en estudis de primer cicle 
(56%), �.�56 alumnes s’han matriculat en estudis de segon cicle (�6%) i �79 s’han matriculat en estudis de doctorat (4%). La resta d’estudi-
ants corresponen als nous estudis del “Títol senior” i vinculats als diversos programes de mobilitat (�4%).

Pel que fa a la distribució per sexes, durant el curs �006-07 s’han matriculat a la UdL més dones que homes, ja que les dones, 4.�55 suposen 
un 50% del total d’estudiants, per sobre dels �.�69 homes.
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Resum de la matrícula oficial de primer i segon cicle, per centres*

CENTRES Dones Homes Total
Centres propis    

ETSEA 654 888 �.54�
EU d’Infermeria �0� �� ���
EU Politècnica �60 778 9�8
Facultat de Ciències de l’Educació �.069 �77 �.�46
Facultat de Dret i Economia 908 666 �.574
Facultat de Lletres ��6 �86 50�
Facultat de Medicina 50� �76 679
Màsters Oficials (�n cicle) ��� �09 ���
Graduat Senior (Títol Propi) 7 �0 �7
Mobilitat �09 74 �8�
TOTAL 4.050 �.�95 7.�45

Centres adscrits    
INEFC �94 480 674
Turisme “Terres de Lleida” 7� �� 94
Turisme “Manresa” �� 4 �7
EU de Relacions Laborals 86 �5 ���
TOTAL �76 540 9�6
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 4.4�6 �.7�5 8.�6�

* Dades de matrícula del maig de 2007.
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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 474 �98 87�    474 �98 87�
Educació Social �65 �8 �0�    �65 �8 �0�
ET Agrícola Esp. Explotacions Agropecuàries �8 4� 80    �8 4� 80
ET Agrícola Esp. Hortofructicultura i Jardin. �9 56 75    �9 56 75
ET Agrícola Esp. Indústries Agràries i Alimen. 7� �7 �08    7� �7 �08
ET Agrícola Esp. Mecan. i Construc. Rurals �7 50 67    �7 50 67
ET Forestal Esp. Explotacions Forestals ��5 ��4 ��9    ��5 ��4 ��9
ET Forestal Esp. Indústries Forestals 8 �0 �8    8 �0 �8
ET Industrial Esp. Mecànica 40 �6� �0�    40 �6� �0�
ET Informàtica de Gestió 4� ��5 �66    4� ��5 �66
ET Informàtica de Sistemes �5 ��5 �40    �5 ��5 �40
Infermeria �0� �� ���    �0� �� ���
Mestre Educació Especial 9� 4 95    9� 4 95
Mestre Educació Física 7� �00 �7�    7� �00 �7�
Mestre Educació Infantil �69 � �7�    �69 � �7�
Mestre Educació Musical 60 �6 86    60 �6 86
Mestre Educació Primària ��9 40 �69    ��9 40 �69
Mestre Llengua Estrangera �0� �8 ��9    �0� �8 ��9
Treball Social �08 �7 �45    �08 �7 �45
Arquitectura Tècnica �4 7� �05    �4 7� �05
Nutrició Humana i Dietètica 7� �� 85    7� �� 85
TOTAL �.�40 �.807 �.947    �.�40 �.807 �.947

*Dades de matrícula del maig de 2007.
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Resum de la matrícula oficial en llicenciatures i enginyeries per ensenyaments*. Ensenyaments centres propis

LLICENCIATURES 1r Cicle 2n Cicle Total Ensenyament 
D. H. Total D. H. Total D. H. Total

Dret 87 7� �58 �86 98 �84 �7� �69 44�
Filologia Anglesa �� 9 �� 50 7 57 7� �6 89
Filologia Catalana �5 4 �9 �4 � �5 �9 5 �4
Filologia Francesa 0 0 0 4 � 5 4 � 5
Filologia Hispànica �4 � �7 �9 6 �5 �� 9 4�
Geografia 9 �� �0 5 6 �� �4 �7 4�
Història �� 45 66 �� �0 5� 4� 75 ��8
Història de l’Art �8 �� 50 4� 6 48 80 �8 98
Medicina �46 9� ��7 �84 7� �57 4�0 �64 594
Dret/Ciències Empresarials �9 �9 58 �0 7 �7 49 �6 75
Biotecnologia 57 �8 75 0 0 0 57 �8 75
TOTAL 549 �9� 84� 5�6 ��5 77� �.085 5�8 �.6��

*Dades de matrícula del maig de 2007.

Resum de la 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 86 �5 ���    86 �5 ���
Turisme “Terres de Lleida” 7� �� 94    7� �� 94
Turisme “Manresa” �� 4 �7    �� 4 �7
TOTAL �8� 60 �4�    �8� 60 �4�

Llicenciatures          
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 89 �8� �7� �05 �97 40� �94 480 674
TOTAL 89 �8� �7� �05 �97 40� �94 480 674
TOTAL �7� �4� 5�4 �05 �97 40� �76 540 9�6

* Dades de matrícula del maig de 2007.
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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 80 �9 �6 �5
Ciència i Tecnologia dels Aliments �0 8 � �0
Enginyeria Agronòmica �50 49 55 �04
Enginyeria de Forests ��0 �7 �5 4�
Psicopedagogia 80 �� 6 �7
Comunicació Audiovisual 50 6 9 �5
Enginyeria en Informàtica 40 7 �� �0
Ciències del Treball 50 �� 8 �0
TOTAL 600 �49 �44 �9�

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 (�r cicle) �.��� �.867 4.�89
Llicenciatures (�r i �n cicle) �.�79 �.008 �.�87
Llicenciatures i Enginyeries (únicament de �n cicle) 586 667 �.�5�

Màsters Oficials (�n cicle) ��� �09 ���
Graduat Senior (Títol Propi) 7 �0 �7
Mobilitat �09 74 �8�
TOTALS 4.4�6 �.7�5 8.�6�
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Distribució per comarques dels estudiants provinents de la 
província de Lleida(*) (**)

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Alt Urgell 69 � 7�
Alta Ribagorca �9 �9
Cerdanya �0 �0
Garrigues �0� 5 �06
Noguera �90 �0 400
Pallars Jussa �0� � �04
Pallars Sobira �� ��
Pla d’Urgell ��� �� ���
Segarra 84 4 88
Segria �.99� �5� �.�4�
Solsones �8 � �9
Urgell �40 4 �44
Vall d’Aran �6  �6
TOTAL GENERAL 4.5�4 �9� 4.7�6

(**) No inclou els alumnes matriculats a INEFC.

Distribució per comarques dels estudiants provinents de la 
resta de Catalunya

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Alt Camp �5 � �6
Alt Emporda �8 � �9
Alt Penedes �� � ��
Alt Urgell 69 � 7�
Alta Ribagorca �9 �9
Anoia 8� � 8�
Bages 67 � 68
Baix Camp 58 � 59
Baix Ebre 6� � 6�

Baix Emporda �� � ��
Baix Llobregat 5� 4 57
Baix Penedes 4 4
Barcelones �7� �6 �88
Bergueda �4 � �6
Cerdanya �0 �0
Conca de Barbera �9 � �0
Desconeguda �.7�� ��9 �.86�
Garraf �8 �8
Garrigues �0� 5 �06
Garrotxa �� ��
Girones �9 � ��
Maresme �� � ��
Montsia �8 � �9
Noguera �90 �0 400
Osona 4� � 45
Pallars Jussa �0� � �04
Pallars Sobira �� ��
Pla de l’Estany � �
Pla d’Urgell ��� �� ���
Priorat � � 4
Ribera d’Ebre �6 � �8
Ripolles �� ��
Segarra 84 4 88
Segria �.99� �5� �.�4�
Selva �5 �5
Solsones �8 � �9
Tarragones 6� 6�
Terra Alta �� � �4
Urgell �40 4 �44
Vall d’Aran �6 �6
Valles Occidental 49 � 5�
Valles Oriental ��  ��
TOTAL GENERAL 7.�50 �79 7.6�9
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Distribució per províncies dels estudiants procedents de la 
resta d’Espanya

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Alava �  �
Albacete � �
Alicante �6 �6
Almeria � � �
Asturias 4 � 5
Avila � �
Badajoz � �
Baleares 64 � 65
Barcelona 704 �5 7�9
Burgos 6 � 7
Cadiz � �
Castellon de la Plana 47 � 48
Ciudad Real � �
Cordoba � �
Coruña (La) 8 8
Cuenca 4 4
Desconeguda 509 96 605
Girona ��9 7 ��6
Gran Canaria 4 4
Granada 4 4
Guadalajara � �
Guipuzcoa �8 �8
Huelva 7 7
Huesca �58 �58
Jaen � �
La Rioja �0 �0
Leon 4 � 5
Lleida 4.75� �99 4.950
Lugo 5 5
Madrid 7 � �0
Malaga � � �
Mallorca � �
Murcia 7 7
Navarra �9 �9
Orense � �
Palencia � �
Pontevedra �0 �0
Salamanca 4 4
Santa Cruz de Tenerife � �
Santander 5 5
Santiago � �
Sevilla � �
Soria �� ��
Tarragona ��5 �� ��6
Teruel �7 �7
Valencia 6� 7 68
Valladolid �� ��
Vizcaya 6 � 7
Zaragoza 5� � 55
Total general 7.�50 �69 7.6�9

Distribució per països dels estudiants

 1r i 2n Cicle 3r Cicle Total
Albania �  �
Alemania �� ��
Andorra �� � �4
Angola � �
Argelia 9 9
Argentina 9 8 �7
Armenia � �
Bangladesh � �
Belgica � �
Bolivia 4 � 5
Bosnia Herzegovina � �
Brasil �4 �4
Bulgaria � �
Camerun � �
Chile � 4 7
China �� � �4
Colombia 9 � ��
Costa de Marfil � �
Costa Rica � �
Cuba � �
Desconegut � �
Ecuador 4 � 5
Egipto � �
Espanya 6.8�� ��� 7.�56
Estados Unidos de America � �
Estonia 4 4
Etiopia � �
Finlandia 4 4
Francia �7 �7
Ghana � �
Grecia � �
Guatemala � �
Guayana Francesa � �
Holanda 4 4
Hungria � �
India 4 4
Indonesia � �
Irlanda � �
Italia �� 5 �6
Iugoslavia � � �
Lituania � � �
Malasia � �
Malta � �
Marruecos �4 �4
Mauritania � �
Mejico 55 � 58
Nepal 4 4
Nicaragua � �
Nigeria � �
Noruega � �
Pais desconegut � �
Pakistan � �
Peru �� � ��
Polonia �6 �6
Portugal 66 � 69
Reino Unido � � �
Republica Checa 6 6
Republica Dominicana � �
Rumania �6 � �8
Rusia (Federacion de Rusia) � �
Tailandia � �
Tanzania � �
Tunez 5 � 6
Turquia �� � ��
Ucrania 4 4
Uruguay � � �
Venezuela � � 4
Zimbabwe  � �
Total general 7.�50 �79 7.6�9
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Titulats universitaris per ensenyaments. Curs acadèmic 2005/2006

Ensenyaments Dones Homes Total
Centres propis    

Administració i Direcció d’Empreses (�n cicle) �8 �� ��
Ciència i Tecnologia dels Aliments (�n cicle) 8 0 8
Ciències Empresarials 68 4� �09
Dret �0 �8 48
Educació Social �4 4 �8
Enginyeria Agronòmica (�n cicle) 47 5� 98
Enginyeria de Forests (�n cicle) �7 �4 5�
ET Agrícola Explotacions Agropecuàries �� �5 �6
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria �� 8 �0
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries �6 �6 4�
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 6 �5 ��
ET Forestal Explotacions Forestals �9 �8 47
ET Forestal Indústries Forestals 8 �� �0
ET Industrial Especialitat Mecànica 4 �9 4�
ET Informàtica de Gestió 9 �6 �5
ET Informàtica de Sistemes 5 �9 �4
Filologia Anglesa 9 0 9
Filologia Catalana 4 0 4
Filologia Francesa � � 4
Filologia Hispànica 7 4 ��
Geografia � 4 5
Història �� �� ��
Història de l’Art �0 � ��
Infermeria 77 8 85
Medicina 5� �0 7�
Mestre Educació Especial �5 � �7
Mestre Educació Física �5 �8 ��
Mestre Educació Infantil 4� � 45
Mestre Educació Musical �8 8 �6
Mestre Educació Primària 46 � 49
Psicopedagogia (�n cicle) �6 � �9
Treball Social �� 8 40
Ciències del Treball 8 6 �4
Enginyeria en Informàtica � 8 �0
Comunicació Audiovisual � � 5
Mestre Llengua Estrangera �4 4 �8
TOTAL 7�7 465 �.�0�

Centres adscrits    
Relacions Laborals �� 6 �9
Turisme “Terres de Lleida” Lleida �� � �4
Turisme Manresa �� 7 �0
Ciències de l’Activitat Fìsica i l’Esport 4� ��6 �57
TOTAL 98 ��� ��0
TOTAL CENTRES PROPIS I ADSCRITS 8�5 597 �.4��
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Titulats universitaris per branques. Curs acadèmic 2005/2006

RELACIÓ DE TITULATS PER BRANQUES
Ciències socials i jurídiques Dones Homes Total

Centres propis    
Administració i Direcció d’Empreses �8 �� ��
Ciències Empresarials 68 4� �09
Dret �0 �8 48
Educació Social �4 4 �8
Treball Social �� 8 40
Mestre Educació Especial �5 � �7
Mestre Educació Física �5 �8 ��
Mestre Educació Infantil 4� � 45
Mestre Educació Musical �8 8 �6
Mestre Educació Primària 46 � 49
Mestre Llengua Estrangera �4 4 �8
Psicopedagogia �6 � �9
Ciències del Treball 8 6 �4
TOTAL �87 ��0 5�7

Centres adscrits    
Relacions Laborals �� 6 �9
Turisme “Terres de Lleida” Lleida �� � �4
Turisme Manresa �� 7 �0
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 4� ��6 �57
TOTAL 98 ��� ��0

Ensenyaments tècnics (centres propis)   Dones   Homes  Total
Enginyeria Agronòmica 47 5� 98
Enginyeria de Forests �7 �4 5�
ET Agrícola Explotaciones Agropecuàries �� �5 �6
ET Agrícola Hortofructicultura i Jardineria �� 8 �0
ET Agrícola Indústries Agràries i Alimentàries �6 �6 4�
ET Agrícola Mecanització i Construccions Rurals 6 �5 ��
ET Forestal Explotacions Forestals �9 �8 47
ET Forestal Indústries Forestals 8 �� �0
ET Industrial Especialitat Mecànica 4 �9 4�
ET Informàtica de Gestió 9 �6 �5
ET Informàtica de Sistemes 5 �9 �4
Enginyeria en Informàtica � 8 �0
Total �66 �8� 447

Ciències experimentals (centres propis)   Dones   Homes   Total
Ciència i Tecnologia dels Aliments 8 0 8
TOTAL 8 0 8

Humanitats (centres propis)   Dones   Homes   Total
Filologia Anglesa 9 0 9
Filologia Catalana 4 0 4
Filologia Francesa � � 4
Filologia Hispànica 7 4 ��
Geografia � 4 5
Història �� �� ��
Història de l’Art �0 � ��
Comunicació Audiovisual � � 5
TOTAL 48 �6 74

Ciències de la salut (centres propis)   Dones   Homes   Total
Infermeria 77 8 85
Medicina 5� �0 7�
TOTAL ��8 �8 �56
TOTALS 8�5 597 �.4��
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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 2006

Total alumnes matriculats de nou accés que participen en el procés de preinscripció 2006 - Estudis de 1r i 1r i 2n cicle (per vies d’accés)
   Matrícula segons vies Matrícula
   3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i 4a 4b 4c

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

nivell

Total matrícula  
(3a fins 3i 
ambdós  
inclosos)

Anul.lació 
matrícula

Total 
matrícula- 
anul.lats  
(4a-4b)

Universitat de Lleida             

� 60� Dret (Lleida) 57  � �  �4  �  78 � 77

� 60� Filologia anglesa (Lleida) �9  �   5  �  �6 � �5

� 60� Filologia catalana (Lleida) 5     4  �  �� � 9

4 605 Filologia hispànica (Lleida) 5     �  �  8  8

5 606
Ciències de l’activitat física i l’esport “INEFC” 
(Lleida)

97 � � ��  �4  � � ��6 � ��5

6 607 Medicina (Lleida) ��� � 4 6  5 5 �  ��6 �0 ��6

7 608 Geografia (Lleida) 9     4    ��  ��

8 609 Història (Lleida) ��  �   6  �  �4  �4

9 6�0 Història de l’art (Lleida) 6  � �  5 � �  �8 � �7

�0 6�� Biotecnologia (Lleida) �6  � 5  �    45  45

�� 6�� Turisme (Manresa)          0  0

�� 6�� Turisme “Terres de Lleida” (Lleida) ��   4  5    �0  �0

�� 6�0 Ciències empresarials (Lleida) �08  4 55  �� 9 �  �00 � �99

�4 6�� Educació social (Lleida) �6 � � �5  6  �  6�  6�

�5 6�6 ET informàtica de gestió (Lleida) ��   6  � �   ��  ��

�6 6�7 ET informàtica de sistemes (Lleida) �6   �0  4    40 � �9

�7 640 Relacions laborals (Lleida) 8   ��  4  �  �5  �5

�8 64� Infermeria (Lleida) 4�  � �0  �� � 4  80 5 75

�9 64� Mestre -educació especial- (Lleida) �4   5  9 � �  ��  ��

�0 64� Mestre -educació física- (Lleida) �� � � �5  ��  �  5�  5�

�� 644 Mestre -educació infantil- (Lleida) �� � � ��  �0 4 �  6�  6�

�� 645 Mestre -educació musical- (Lleida) �8  � 6  � � �  �0  �0

�� 646 Mestre -educació primària- (Lleida) �0  � ��  ��  �  56 � 55

�4 647 Treball social (Lleida) 40  � �9  8 � �  85 4 8�

�5 654 ET industrial -mecànica- (Lleida) 44   �6  9 5   74  74

�6 655 Mestre -llengua estrangera- (Lleida) ��  � 8  �0 � � � 4� � 4�

�7 656 Ciències empresarials /Dret (5 anys) (Lleida) �7     �  �  �0 � �9

�8 657
ET forestal -explotacions /indústries 
forestals- (Lleida)

�8  � �4  �0 �   66 5 6�

�9 658

ET agrícola -explotacions agropecuàries 
/hortofructicultura i jardineria /indústries 
agràries i alimentàries /mecanització i 
construccions rurals- (Lleida)

�6   8  7 �   4� � 40

�0 659 Nutrició humana i dietètica (Lleida) ��  � 9  ��  �  45 � 44

�� 660 Arquitectura tècnica (Lleida) �5  � �4  �5 � � � 6� � 60

TOTAL   968 5 �8 �9� 0 ��8 �8 40 � �.6�� 40 �.58�
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PAU-LOGSE. Curs acadèmic 2004/2005. PAU LOGSE 2006

2n Batxillerat LOGSE - Alumnes ordinaris
Convocatòria Alumnes Aprovats % Suspesos %
Juny �.�09 �.684 7�,9� 6�5 �7,07
TOTAL UNIV. �.�09 �.684 7�,9� 6�5 �7,07

PAU -Alumnes ordinaris
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny �.48� �.480 �.��8 90,4� �4� 9,59
Setembre 9� 87 5� 60,9� �4 �9,08

TOTAL UNIV. �.57� �.567 �.�9� 88,77 �76 ��,��

PAU -Alumnes lliures
Convocatòria Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Juny �8 �� �6 69,57 7 �0,4�

Setembre �8 �9 �� 6�,�6 7 �6,84
TOTAL UNIV. 56 4� �8 66,67 �4 ��,��

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)
 Matriculats Presentats Aprovats % Suspesos %
Ordinaris �.57� �.567 �.�9� 88,77 �76 ��,��
Lliures 56 4� �8 66,67 �4 ��,��
TOTAL UNIV. �.6�9 �.609 �.4�9 88,�9 �90 ��,8�

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 a més grans de 25 anys. Maig 2006

Matriculats Presentats Aprovats Suspesos
Opció Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
� Cientificotecnològica 6 0 6 5 0 5 � 0 � � 0 �

� Ciències de ls Salud � �� �6 � 9 �� � � 4 � 6 7

� Humanitats 0 � � 0 � � 0 � � 0 0 0

�4 Humanitats - CC. Socials �0 8 �8 7 6 �� 6 � 9 � � 4

�45 Humanitats - CC Socials - Arts 0 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0

�5 Humanitats - Arts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Ciències Socials 44 �� 75 �8 �4 6� �6 �0 56 � 4 6

45 Ciències Socials - Arts 7 6 �� 6 5 �� 5 � 8 � � �

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

Total 70 60 ��0 58 45 �0� 5� �0 8� 7 �5 ��

% 5�,85 46,�5  56,�� 4�,69  87,9� 66,67 78,64 ��,07 ��,�� ��,�6

Nota: El % d’aprovats i suspesos es calcula sobre el nombre de presentats; homes, dones i total.

Beques de l’estudiantat

Les beques gestionades des de la Secció d’Accés i Beques per als 
estudiants matriculats en el �r i �n cicle dels estudis universitaris 
per al curs �006-�007 són les següents:

• La convocatòria d’inici del MEC, d’acord amb l’Ordre de �4 
d’abril de �006, per la qual es convoquen beques per als estu-
diants que vagin a iniciar estudis universitaris el curs �006-
�007 (BOE núm. 98, de �5 d’abril de �006).

• La convocatòria general de l’AGAUR, d’acord amb l’Ordre de 
�6 de juny de �006, per la qual es convoquen beques i ajuts a 
l’estudi de caràcter general, per al curs acadèmic �006-�007, 
per als alumnes de nivells postobligatoris no universitaris i per 
als universitaris que cursen estudis en la seva Comunitat Au-
tònoma (BOE núm. �56, d’� de juliol de �006).

• La convocatòria de mobilitat del MEC, d’acord amb l’Ordre 
de �6 de juny de �006, per la qual es convoquen beques de 
mobilitat per al curs �006-�007, per als alumnes universitaris 

que cursen estudis fora de la seva Comunitat Autònoma (BOE 
núm. �56, d’� de juliol de �006).

• La convocatòria general del País Basc, d’acord amb l’Ordre 
de 5 de juliol de �006, de la Consellera d’Educació, Universitats 
i Investigació, per la qual es convoquen beques de caràcter 
general per realitzar estudis universitaris i d’altres estudis su-
periors l’any �006-�007 (BOPV núm. ��4 ZK de �4 de juliol de 
�006).

• La convocatòria de màsters oficials del MEC, d’acord amb 
l’Ordre d’�� d’octubre de �006, per la qual es convoquen be-
ques per cursar màsters oficials per al curs �006-�007 (BOE 
núm. �5� de �� d’octubre de �006).

Beques col·laboració

• La convocatòria de beques de col·laboració del MEC, d’acord 
amb l’Ordre de �0 de maig de �006 per la qual es convoquen 
ajuts a l’estudi de caràcter especial denominats Beques-Col-
laboració per al curs acadèmic �006-�007 (BOE núm. �4�, de 
�6 de juny de �006).
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Dades estadístiques

Convocatòria d’inici del MEC 
Beques adjudicades:  �7  
Total sol·licituds presentades: �7  

Convocatòria d’inici de l’AGAUR
Beques adjudicades:  �6� 
Sol·licituds denegades:      �     
Total sol·licituds presentades: �6� 

Convocatòria General de l ‘AGAUR
Beques adjudicades:     7�5  
Sol·licituds denegades:     55�  
Total sol·licituds presentades: �.�67 

Convocatòria de Mobilitat del MEC
Beques adjudicades:  ��5  
Sol·licituds denegades:  ��0
Total sol·licituds presentades: �45 

Convocatòria General del País Basc
Beques adjudicades:  �
Beques denegades:  � 
Total sol·licituds presentades:  � 

Convocatòria Màsters Oficials 
Beques adjudicades: 
Beques denegades:  
Total sol·licituds presentades:  8 

Convocatòria Beques Col·laboració del MEC

• Es van assignar a la Universitat de Lleida un total de 26 beques 
de col·laboració i es van presentar �4 sol·licituds, d’acord amb 
la distribució dels quadres adjunts.

- Estadístiques Beques Col·laboració per departaments curs 
�006-�007.xls

- Estadístiques Beques Col·laboració per estudis curs �006-
�007.xls

Beques col·laboració per departaments

Centre Departament Adjudicades Denegades Total sol·licituds presentades
Facultat de Dret i Economia Dret Privat �  �
 Dret Públic � � 4
 AEGERN �  �
 TOTAL FACULTAT DE DRET I ECONOMIA: 4 � 6
Escola Politècnica Superior Informàtica i Ingenyieria Industrial �  �
 Matemàtica �  �
 TOTAL ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR: �  �
 Facultat de Ciències de l’Educació Pedagogia i Psicologia �  �
 TOTAL FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ: �  �
 ETSEA Enginyeria Agroforestal � � �
 Hortofructicultura, Botànica i Jardineria �  �
 Medi Ambient i Ciències del Sòl �  �
 AEGERN �  �
 Tecnologia d’Aliments �  �
 Química �  �
 Producció Animal �  �
 TOTAL ETSEA: �� � ��

TOTALS �� � �4
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Beques col·laboració per estudis

Centre Estudis Adjudicades Denegades Total sol·licituds 
presentades

Facultat de Dret i Economia     
 Dret � � 5
 ADE �  �
 TOTAL FACULTAT DE DRET I ECONOMIA: 4 � 6
Escola Politècnica Superior     
 Enginyeria Informàtica �  �
 TOTAL ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR �  �
Facultat de Ciències de l’Educació     
 Psicopedagogia �  �
 TOTAL FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ: �  �
ETSEA     
 Enginyer Forest � � �
 Enginyer Agrònom 9  9
 C.T.Aliments �  �
 TOTAL ETSEA: �� � ��

TOTALS �� � �4
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Estadístiques beques 2005/2006 

Estadístiques beques 2006/2007 Beques MEC Beques AGAUR/GENERAL Beques País Basc  

Centre Estudis Adjudicades Denegades
Total 
MEC Adjudicades Denegades

Total 
AGAUR Adjudicades Denegades

Total  
P. Basc

Total  
Beques

EU Relacions  
Laborals         

 Relacions Laborals � 0 � 9 �� �0   ��

EU Politècnica         

 ET Informàtica de Gestió � 0 � �4 8 ��   �5

 ET Informàtica de Sistemes 7 7 �4 �7 �4 5�   65

 ET Industrial Mecànica 4 4 8 �� �9 5�   59

 Enginyer Informàtic � � 5 6 � 9   �4

 Arquitectura Tècnica � � 5 9 �� �0   �5

ETSEA         

 
ET Indústries Agràries  
i Alimentàries � � � 9 9 �8   ��

 
ET Mecanització  
i Construccions Rurals 0 � � � 4 6   7

 
ET Explotacions  
Agropecuàries � 0 � 9 4 ��   �4

 
ET Hortofructicultura  
i Jardineria 0 0 0 8 7 �5   �5

 ET Explotacions Forestals 4 9 �� �� �� 54   67

 ET Indústries Forestals 0  0 � � �   �

 Enginyer Agrònom �4 �6 �0 �� �� 65 �  � 96

 Enginyer de Forest �6 �� �7 �5 �� �8   55

 
Ciència i Tecnologia  
dels Aliments 0 � � 7 0 7   9

 Biotecnologia � � 5 5 4 9   �4

Facultat de Dret  
i Economia         

 Dret � � 4 8 �5 ��   �7

 Empresarials �� 6 �8 5� 49 �0�   ��0

 
Doble titulació Dret  
i Empresarials � 0 � 5 �0 �5   �6

 Ciències del Treball � 0 � 4 � 5   6

 
Administració i Direcció  
d’Empreses 0 0 0 � � 5   5

Facultat de 
Ciències  
de l’Educació         

 Educació Social � � 4 �5 �0 55   59

 Treball Social 9 � �� �� �8 50   6�

 Mestre: Educació Infantil 6 � 8 �� �9 5�   59

memòria udl 06_07.indd   81 30/07/2007   13:28:52



8� Comunitat universitària

Estadístiques beques 2006/2007 Beques MEC Beques AGAUR/GENERAL Beques País Basc  

Centre Estudis Adjudicades Denegades
Total 
MEC Adjudicades Denegades

Total 
AGAUR Adjudicades Denegades

Total  
P. Basc

Total  
Beques

 Mestre: Educació Primària 4 0 4 �5 �9 54   58

 Mestre: Educació Especial 4 0 4 �4 9 ��   �7

 Mestre: Educació Física 4 0 4 �8 �9 �7   4�

 Mestre: Educació Musical � 0 � �9 6 �5   �8

 Mestre: Llengua Estrangera � � � 7 � �0   ��

 Psicopedagogia � 0 � �� � �6   �9

Facultat de Lletres         

 Filologia Catalana 0 0 0 � � 4   4

 Filologia Hispànica � 0 � � 4 7   8

 Geografia � 0 � � � 4   5

 Història 0 � � 4 8 ��   ��

 Història de l’Art 0 0 0 6 6 ��   ��

 Filologia Francesa  0 0 0 0 0 0   0

 Filologia Anglesa � 0 � �6 7 ��   �4

 Comunicació Audiovisual 0 0 0 6 � 8   8

Facultat de 
Medicina         

 Medicina 6� �� 94 5� �6 89 �  � �84

 
Nutrició Humana i 
Dietètica � 0 � �7 6 ��   �5

EU Infermeria         

 Infermeria �0 7 �7 �5 �6 6�   78

INEFC         

 
Ciències de l’Activitat Física 
i de l’Esport �6 �6 4� 74 59 ��� � � �76

Escola 
Universitària de 
Turisme “Terres  
de Lleida”         

 Turisme 0 0 0 7 6 ��   ��

Escola 
Universitària 
de Turisme de 
Manresa         

 Turisme 0 0 0 5 � 6   6

Escola 
Universitària 
de Turisme dels 
Pirineus         

 Turisme 0 0 0 0 0 0   0

TOTALS  ��5 ��0 �45 7�5 55� �.�67 � � � �.6�5
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PERSONAL ACADÈMIC

a) Document de Política de Personal Acadèmic, DPPA

S’ha realitzat la segona edició del Document de Política de 
Personal Acadèmic, DPPA, corresponent al curs �005/06. Pos-
teriorment, s’ha realitzat, amb la participació de tota la comu-
nitat universitària, la revisió del DPPA i l’aprovació del nou text 
modificat, per part del Consell de Govern. Posteriorment, s’ha 
activat l’aplicació del DPPA corresponent al curs �006/07.

S’han aprovat els Principis Directors de les Accions Derivades 
del DPPA. que s’agrupen en dos tipus d’accions: un primer, 
anomenat accions amb finançament consolidat (perquè tenen, 
o poden tenir, una repercussió a llarg termini en el pressupost 
de la Universitat) i un segon, anomenat accions amb finança-
ment no consolidable (perquè la seva repercussió pressupostà-
ria es limita al temps de durada de l’acció).

b) Complements Addicionals (autonòmics) de Docència i de 
Gestió

S’han realitzat les convocatòries dels Complements de Docèn-
cia i de Gestió, tant pel PDI Funcionari com, també, pe PDI 
Laboral. 

c) Complements per Mèrits Docents del PDI-Laboral

S’ha realitzat la convocatòria corresponent al complement per 
mèrits docents pel PDI Laboral, contemplada en el I Conveni 
Col.lectiu del PDI contractat.

d) Convocatòries Públiques de Professorat

Concursos d’Accés als cossos docents universitàris
S’han realitzat els concursos d’accés per a sis places de pro-
fessorat funcionari, corresponents a � places de Catedràtic/a 
d’Universitat i � places de Titular d’Universitat, després d’ha-
ver-se realitzat la comunicació al Consejo de Coordinación 
Universitaria.

Convocatòries de professorat contractat
S’han realitzat tres convocatòries ordinàries per a la contrac-
tació de Professorat (convocatòries 47,48 i 49). En el conjunt 
de les tres convocatòries, un total de 5 places de Professorat 
Agregat s’han acollit al Programa Jaume Serra-Húnter, a � de 
les quals hi han accedit persones amb contracte Ramon y Ca-
jal. 

En la darrera de les convocatòries (cp.49) s’han ofertat tres 
places de Personal dedicat preferentment a la recerca, inte-
grades en el Programa Serra-Hunter, com a conseqüència de 
l’aprovació prèvia de la normativa per a la consolidació de PDI 
amb dedicació preferent a la recerca.

Convocatòria de places de Professorat a través de dos con-
vocatòries extraordinàries d’acord amb la Disposició Tran-
sitòria desena dels Estatuts de la UdL
Com a resultat d’aquestes convocatòries, un total de �9 pro-
fessors/es associats/des a temps complet i interins/es han ac-
cedit a places de col.laborador/a permanent (�8) i lector (�). 
En total, s’han ofertat en convocatòries públiques 88 places 
de professorat, de les quals, 4� a temps complet i 45 a temps 
parcial, distribuides en professorat de nova incorporació (�6 
TC i �� TP; corresponent, majoritàriament, al desplegament 
dels nous ensenyaments de Biotecnologia, Nutrició Humana i 
Dietètica i Arquitectura Tècnica) i també en places de promo-
ció (6TC), estabilització (�8 TC) i restitució de places vacants i 
places desertes (� TC i �4 TP).

e) Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador en 
règim laboral 

Finalment, desprès de gairebé dos anys de negociacions, l’oc-
tubre de �006 es va signar el Primer Conveni Col.lectiu del 
PDI Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya. Aquest 
conveni representa, a la pràctica, l’equiparació –en la major 
part d’aspectes- del PDI-Laboral amb el PDI-Funcionari.

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

S’ha realitzat la segona i tercera convocatòria del Programa.
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g) Estructura del Personal Acadèmic 

Professorat per departaments

Departaments CU CEU TU TEU PATP PATC LECTOR
COL.
LAB. AGREG. CATEDR EMERIT VISITANT INVES. INV.EF TOTAL

 H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D H D  

AEGERN � 0 0 0 � � � 6 9 7 0 0 0 0 � 4 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �8

Anglès i Lingüística 0 0 0 0 � � � 4 � � 0 � 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � ��

CMB 9 0 � � 6 8 0 0 �� 6 0 0 � � 0 � � � 0 � 0 0 0 0 7 6 � 6 74

Cirurgia � 0 0 0 5 0 0 0 �4 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �5

Didàctiques Específiques 0 0 0 � 0 0 � 7 6 6 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �4

Dret Privat � � 0 0 � 5 0 � 7 0 � 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 ��

Dret Public 7 0 0 0 � 5 � � �0 � 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ��

Economia Aplicada � 0 0 0 � � � � 5 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 �6

Enginyeria Agroforestal � 0 � 0 6 0 �� 4 �0 � � 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 48

Filologia Catalana  
i Comunicació

� 0 � 0 6 � � � 8 4 � 0 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � � ��

Filologia Clàssica,  
Francesa i Hisp.

4 � 0 0 5 5 � � 0 � 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � �4

Geografia i Sociologia � 0 � 0 5 � � � 5 � 0 0 � 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 �7

Història 4 � 0 0 5 � 0 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 ��

Història de l’Art  
i Història Social

� � 0 � 6 � � 0 0 0 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � �0

Hortofruc., Botànica  
i Jardineria

0 � � 0 � � 5 � 4 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0 �0

Infermeria 0 0 0 0 0 0 � �� 5 �5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 54

Informàtica  
i Enginyeria Industrial

0 0 � 0 � � 9 4 �5 � 0 0 � 0 7 � 0 0 0 � 0 0 � 0 � 0 � 0 59

Matemàtica 0 0 � 0 6 0 4 5 6 � 0 0 0 � 0 � 0 � 0 0 0 0 � 0 0 0 0 � �9

Medi Ambient  
i Ciències del Sòl

� 0 0 0 6 4 9 � �� 4 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 � � 4�

Medicina � � 0 0 5 � � � �6 �4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 64

Pedagogia i Psicologia 0 0 � � � 4 � 8 7 �� � � � 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 45

Producció Animal � 0 4 0 � 0 � � � � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 � 0 �8

Producció Vegetal  
i C. Forestal

8 � � � 4 6 4 � 6 � 0 0 0 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 0 4 � � � 46

Química � 0 0 � � 0 4 � 4 � 0 0 � � 0 � 0 0 0 0 � 0 0 0 0 0 � � �8

Tecnologia d’Aliments � � � � 4 5 � � 5 � 0 0 � 0 0 � 0 � 0 0 0 0 0 0 � � 0 6 �6

TOTAL 6� �0 �9 7 96 6� 7� 76 ��� �09 8 6 �� 6 �0 �� 7 7 0 � � 0 � 0 �4 �0 �0 �5 878
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Personal docent i investigador. Any 2007
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

• Modificació de la Relació de Llocs de Treball

Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la relació de llocs de 
treball de la Universitat de Lleida, el mes de gener de �007 es 
va procedir a modificar-la, destacant les següents modifica-
cions:

S’han creat tres llocs de treball per a grup B: tècnic de procedi-
ment i organització, gestor d’ajuts i gestor de compres.

S’han creat �� llocs de treball de personal de suport a la re-
cerca.

S’ha modificat l’estructura del Servei de Personal, amb la cre-
ació de nous llocs de treball i la reorganització de funcions 
entre les seccions.

S’han suprimit tots els llocs de treball doblats fruit de l’acord 
de la reclassificació del personal laboral i la majoria dels llocs 
de treball B/C s’han transformat en B.

• Convocatòries en aplicació de la nova estructura organit-
zativa

Durant aquest curs acadèmic s’han aprovat diverses convoca-
tòries de personal d’administració i serveis:

Vint-i-set places de promoció interna a l’escala administrativa

Dotze places de promoció interna a l’escala de gestió

Una plaça de Cap de l’Oficina Tècnica d’Infraestructures

En l’àmbit informàtic: Dos places de tècnic de sistemes, tres 
places d’analistes-programadors, sis places d’operador i vuit 
de programador.

Una plaça de tècnic d’arxiu

Una plaça de tècnic de prevenció de riscos laborals

Quatre places de personal qualificat de recerca

Una plaça de tècnic de qualitat

Una plaça de tècnic redactor

Disset places d’auxiliars de serveis.

• Acord sobre el Pla de Pensions de tots els col·lectius de les 
universitats públiques

S’ha signat un acord sobre l’adhesió de les universitats públi-
ques catalanes al Pla de Pensions del personal de la Generalitat 
de Catalunya. L’acord a més fixa el percentatge d’aportació al 
Pla de Pensions els anys �006 i �007 i en els propers mesos es 
procedirà a formalitzar.

• Posada en funcionament del Pla d’Acollida per al Personal 
d’Administració i Serveis

El mes de febrer de �007 s’ha posat en funcionament el Pla 
d’Acollida per al PAS de la UdL. L’objectiu d’aquest pla és que 
el personal que s’incorpora en la UdL disposi de la màxima 
informació possible sobre la universitat i les eines que té a 
la seva disposició, per tal de fer una entrada més càlida. S’ha 
elaborat un document d’acollida i es realitzen unes jornades de 
benvinguda on es dóna una informació general sobre la UdL i 
sobre eines informàtiques i de personal.

• Aprovació del Reglament de Provisió de Llocs de treball 
del PAS funcionari.

La finalitat d’aquest Reglament és adaptar la normativa ge-
neral de la funció pública a les característiques i organització 
administrativa de la Universitat de Lleida, determinant quins 
seran els criteris de valoració a aplicar, quins òrgans són com-
petents per tota la tramitació administrativa i quin és el proce-
diment a seguir. També es pretén definir els concursos que es 
realitzaran per la provisió de cada tipus de llocs de treball i la 
puntuació que s’assignarà a cada barem, i regular la puntuació 
que s’assignarà a cada tipus de mèrits.
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Taula resum de la distribució per unitats i per tipus de contracte del PAS de la UdL

 Funcionaris Funcionaris Laborals Laborals Personal Total
   interins   contractats Eventual  
 H D H D H D H D H D  
Consell Social �   �      � 4
Rectorat  �  �      � 4
Protocol i Rel.Externes  �    �     �
Comunicació      �     �
Vicerectors � 8 � 4       �4
Gerència  �       �  4
Secretaria General  �  �       4
Registre  �         �
Assessoria Jurídica � �         �
Arxiu i Gestió Documents  �         �
Síndic de Greuges  �         �
Àrea Econòmica � 8  �  �     ��
Àrea Relacions Internacionals i Cooperació  �         �
Relacions Internacionals     � �     4
Centre Cooperació Internacional      �  �   �
Àrea de Sistemes d’Informació i 
Comunicacions

 �   �0 � 8 6 �  �7

Institut de Ciències de l’Educació � �  �   5 �   ��
Oficina de Qualitat  �     � �   4
Oficina de Suport R+D+I         �  �
Administració Oficina R+D+I � 4 � 4  �  �   �4
Centre Transferència Tecnologia      �     �
Estructura Suport Tècnic R+D+I       � �6   �9
Servei de Microscopia Electrònica     �      �
Servei de Reproducció d’Imatge     �      �
Servei d’Arqueologia      �     �
Oficina Tècnica d’Infraestructures  4  � 5  �    ��
Prevenció Riscos Laborals      �     �
Servei de Biblioteca i Documentació � �5  8 � �� � �   5�
Servei de Personal  �0  �       ��
Servei d’Extensió Universitària � 4  �       9
Servei de Gestió Acadèmica � �0  �       �4
Serveis de Publicacions     �   �   4
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 Funcionaris Funcionaris Laborals Laborals Personal Total
   interins   contractats Eventual  
 H D H D H D H D H D  
Servei Lingüístic  �   �  � �   4
Servei d’Esports     � � �    �
Campus Rectorat �          �
Gestió Acadèmico-Docent �   �       4
Gestió Econòmica � �         �
Direcció Centre  �     �    �
Departaments � 4    �     7
Serveis Campus     8 5     ��
Campus ETSEA  �         �
Gestió Acadèmico-Docent � �  �       6
Gestió Econòmica � �         �
Direcció Centre  �         �
Departaments  7   � 8     �7
Serveis Campus     � �  4   7
Finca Agrària     �      �
Campus Ciències de l’Educació  �         �
Gestió Acadèmico-Docent  �  �       4
Gestió Econòmica  �         �
Direcció Centre �     �     �
Departaments  �         �
Serveis Campus     � � � �   5
Campus Ciències de la Salut �          �
Gestió Acadèmico-Docent � � �        4
Gestió Econòmica � �         �
Direcció Centre  �         �
Departaments � 4   � �  �   �0
Serveis Campus     5 �  �   9
Campus Cappont �          �
Gestió Acadèmico-Docent  8  �       9
Gestió Econòmica  �         �
Direcció Centre  �     �    �
Departaments � 4   �      8
Serveis Campus     �  � 8   ��
TOTAL �8 �48 � �8 55 50 �9 48 4 � 405
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PAS per unitats. Any 2007PAS per unitats
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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: ���,5 
• Optatius: 47,5 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Ciències Soci-

als, Ciències de la Salut, Humanitats 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Llicenciatura en Biotecnologia

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: ��6 
• Optatius: 54 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Sa-

lut, 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Facultat de Lletres

Llicenciatura en Filologia Anglesa

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris:��4 
• Optatius: �56 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Humanitats 
• Opció COU: D Humanisticolingüística 
• CFGS: Interpretació del llenguatge de signes 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Llicenciatura en Filologia Catalana

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: ��4 
• Optatius: �56 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Humanitats 
• Opció COU: D Humanisticolingüística 
• CFGS: Interpretació del llenguatge de signes 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Llicenciatura en Filologia Hispànica

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys, dividits en 8 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �6� 
• Optatius: �08 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 
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Accés 
• Opció PAU LOGSE: Humanitats 
• Opció COU: D Humanisticolingüística 
• CFGS: Interpretació del llenguatge de signes 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Llicenciatura en Història

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �79 
• Optatius: 9� 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials 
• Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
• Ensenyaments artístics: només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Llicenciatura en Història de l’Art

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �47 
• Optatius: ��� 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Humanitats, Ciències Socials 
• Opció COU: C Ciències Socials, D Humanisticolingüística 
• Ensenyaments artístics: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Llicenciatura en Geografia

Estructura Primer i segon cicle 
Durada 4 anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �44 
• Optatius: ��6 

• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• Prova d’accés per a més grans de �5 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: �� 
• Lliure elecció: 5� 
• Crèdits totals: 5�� 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut 
• Opció COU: B Biosanitària 
• CFGS: Audiopròtesis 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

ESTUDIS DE SEGON CICLE

Facultat de Lletres

Llicenciatura en Filologia Francesa (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 6� 
• Optatius: 7� 
• Lliure elecció: �5 
• Crèdits totals: �50 
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Accés 
Cal haver superat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filo-
logia, i, a més a més, superar, si no s’ha fet abans, els �4 crèdits en 
Llengua Francesa i els �� crèdits en Literatura Francesa. 

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual

Estructura Segon cicle 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 74 
• Optatius: 40,5 
• Lliure Elecció: �4 
• Crèdits totals: ��8,5 

Accés 
Des de qualsevol títol de primer cicle (diplomatura o equivalents) 
o superant el primer cicle de qualsevol llicenciatura o equivalents 
amb complements de formació. 
No ha de cursar aquests complements de formació qui hagi supe-
rat el primer cicle de les llicenciatures de Comunicació Audiovisu-
al, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques. 

Escola Universitària d’Infermeria

Ciències Sanitàries – Infermeria (2n cicle). Títol Propi

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals: 78 
• Obligatoris: �� 
• Optatius: �4 
• Lliure elecció: �5 
• Crèdits totals: �50 

Accés 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estudiants que 
tenen algun del títols següents: Infermeria, Fisioteràpia, Teràpia 
Ocupacional, Podologia, Logopèdia, Nutrició i Dietètica Humanes 
i Òptica i Optometria. També poden accedir-hi els estudiants que 
hagin superat com a mínim, el primer cicle d’algunes d’aquestes 
llicenciatures: Medicina, Farmàcia, Veterinària, Odontologia. 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària

Enginyeria Agronòmica (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �08 (variable segons la titulació de 
procedència) 

• Optatius: �7 (variable segons la titulació de procedèn-
cia) 

• Lliure elecció: �5 
• Crèdits totals: �50 
• Projecte final de carrera: sí (�5 crèdits) 

Accés 
• Directe per qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria 

Agronòmica o d’Enginyeria de Forests. 
• Directe per qui tingui la titulació d’ETA en Explotacions 

Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA 
en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions 
Forestals o ETF en Indústries Forestals. 

• Qui tingui la titulació d’ETA en Mecanització i Construc-
cions Rurals ha d’haver superat els complements de for-
mació següents: 9 crèdits en Biologia, Fisiologia Vegetal 
i Botànica i �� crèdits en Fonaments Químics de l’Engi-
nyeria. 

Enginyeria de Forests (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: ��5 (segons titulació de procedèn-
cia) 

• Optatius: (segons titulació de procedència) 
• Lliure elecció: �5 
• Crèdits totals: �50 
• Projecte final de carrera: sí (�5 crèdits) 

Accés 
• Directe per qui hagi cursat el primer cicle d’Enginyeria 

Agronòmica o d’Enginyeria de Forests. 
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• Directe per qui tingui la titulació d’ETA en Explotacions 
Agropecuàries, ETA en Hortofructicultura i Jardineria, ETA 
en Indústries Agràries i Alimentàries, ETF en Explotacions 
Forestals o ETF en Indústries Forestals. 

• 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 �� crèdits en Fonaments Químics de 
l’Enginyeria. 

Llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �06,5 (segons la titulació de proce-
dència) 

• Optatius: �8,5 (segons la titulació de procedència) 
• Lliure elecció: �5 
• Crèdits totals: �50 
• Projecte final de carrera: no 

Accés 
S’ha d’haver superat el primer cicle de les llicenciatures en Vete-
rinària, Farmàcia, Biologia, Medicina o d’Enginyeria Agronòmica, 
Enginyeria de Forests o Enginyeria Química, o haver superat els es-
tudis d’ETA en Indústries Agràries i Alimentàries, ETA en Hortofruc-
ticultura i Jardineria, ETA en Explotacions Agropecuàries, ETA en 
Indústries Forestals o ET en Química Industrial. D’acord amb l’OM 
de �7/��/99 (BOE �4/��/99), també tenen accés els estudiants que 
estiguin en possessió del títol de Diplomat en Nutrició Humana i 
Dietètica, així com els diplomats en Ciències del Mar. 

Facultat de Ciències de l’Educació

Llicenciatura en Psicopedagogia

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals: 74,5 
• Optatius: �6 
• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��4 

Accés 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle, amb complements 
de formació, els estudiants que han superat el primer cicle d’algu-
na de les titulacions següents: llicenciatura en Psicologia o llicen-
ciatura en Pedagogia. 
També hi poden accedir, amb complements de formació, els estu-
diants que tenen d’algun dels títols següents: Mestre, en les diver-
ses especialitats, o diplomatura en Educació Social. 

Facultat de Dret i Economia

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 8�,5 
• Optatius: 5�,5 
• Lliure elecció: �5 
• Crèdits totals: �50 

Accés 
Poden accedir a aquest estudis de segon cicle els estudiants que 
hagin superat el primer cicle de la llicenciatura en Economia (i que 
tinguin aprovats 9 crèdits de l’assignatura d’Economia de l’Empre-
sa) o el primer cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció 
d’Empreses. 
També hi poden accedir els estudiants que tinguin el títol de Di-
plomat 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 � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: 60 
• Optatius: 46,5 
• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��0 

Accés 
Poden accedir a aquests estudis de segon cicle els estudiants que 
hagin superat el primer cicle d’algunes d’aquestes llicenciatures: 
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Dret, Economia, Administració 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 Pública, Ciències Empresarials, Educació 
Social o Turisme. 
Cada estudiant, en funció dels estudis de procedència, ha de cur-
sar una sèrie de complements de formació específics. Aquests 
complements es poden cursar simultàniament al llarg dels dos 
cursos acadèmics. 

Escola Politècnica Superior

Enginyeria en Informàtica (2n cicle)

Estructura Segon cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals: 7� 
• Optatius: �6 
• Lliure elecció: �� 
• Treball de fi de carrera: �8 ( inclòs amb els cr. troncals) 
• Crèdits totals: ��0 

Accés 
• Diplomats en Informàtica o enginyers tècnics en Infor-

màtica de Sistemes o de Gestió. També els qui hagin su-
perat 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 � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: ��,5 

• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��5 
• Projecte final de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicul-
tura i Jardineria

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��5 
• Projecte final de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Mecanització i 
Construccions Rurals

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��5 
• Projecte final de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 
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Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agrà-
ries i Alimentàries

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��5 
• Projecte final de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Explotacions 
Forestals

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��5 
• Projecte final de carrera: sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica Forestal, especialitat en Indústries Fo-
restals

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: ��,5 

• Lliure elecció: ��,5 
• Crèdits totals: ��5 
• Projecte final de carrera sí 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Escola Universitària d’Infermeria

Diplomatura en Infermeria

Estructura Primer cicle 
Durada � anys. Primer i segon curs per quadrimestres; tercer curs, 

anual 
Crèdits 

• Troncals: �89 
• Optatius: �8 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: ��0 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut 
• Opció COU: B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Escola Universitària Politècnica

Arquitectura Tècnica 

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �80 
• Optatius: �� 
• Lliure elecció: �4
• Treball de fi de carrera: �5 (inclòs amb els cr. Troncals)
• Crèdits totals: �40 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
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• CFGS i FP-�: Només els qui hi tenen accés
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �7�,5 
• Optatius: �� (� bloc de �5 crèdits i � assignatura de 6 

crèdits) 
• Lliure elecció: ��,5 
• Treball de fi de carrera: �5 (inclòs amb els cr. obligatoris) 
• Crèdits totals: ��5 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �7�,5 
• Optatius: �� (� bloc de �5 crèdits i � assignatura de 6 

crèdits) 
• Lliure elecció: ��,5 
• Treball de fi de carrera: �5 (inclòs amb els cr. obligatoris) 
• Crèdits totals: ��5 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Mecànica

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �66,5 

• Optatius: �� 
• Lliure elecció: ��,5 
• Projecte final de carrera: �5 (inclòs amb els cr. troncals) 
• Crèdits totals: ��5 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Facultat Ciències de l’Educació

Diplomatura en Educació Social

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: ��9,5 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: �9 
• Crèdits totals: �90 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Mestre. especialitat Educació Infantil

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �5�,5 
• Optatius: �0 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �04,5 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
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• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Ensenyaments artístics: Tots els cicles 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Mestre, especialitat Educació Primària

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �65,5 
• Optatius: �6,5 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �0� 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Ensenyaments artístics: Tots els cicles 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Mestre, especialitat Educació Especial

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �6�,5 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �06 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Ensenyaments artístics: Tots els cicles 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Mestre, especialitat Educació Física

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �58 
• Optatius: �7 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �06 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Mestre, especialitat Educació Musical

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �68,5 
• Optatius: ��,5 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �0� 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Mestre, especialitat Educació Llengua Estrangera

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �59,5 
• Optatius: �5,5 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �06 
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Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Diplomatura en Treball Social

Estructura Primer cicle 
Durada � anys, dividits en 6 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �5�,5 
• Optatius: �� 
• Lliure elecció: �9,5 
• Crèdits totals: �94 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Facultat de Dret i Economia

Diplomatura en Ciències Empresarials

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: ��5 
• Optatius: �0 
• Lliure elecció: �9 
• Crèdits totals: �84 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències Socials, Ci-

ències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials 

• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Facultat de Medicina

Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica

Estructura Primer cicle 
Durada � anys, 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �5�,5 
• Optatius: �8
• Lliure elecció: �8 
• Crèdits totals: �87,5

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Ciències de la Salut 
• Opció COU: B Biosanitària 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

ITINERARI CURRICULAR CONJUNT

Facultat de Dret i Economia

Itinerari Curricular Conjunt llicenciatura en Dret i diploma-
tura en Ciències Empresarials

Durada 5 anys
Crèdits 

• Troncals: ��7
• Obligatoris: �00,5
• Crèdits totals: ��7,5 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Cientificotècnica, Ciències Socials, Ci-

ències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 
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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: �08 
• Optatius: 66 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �05 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS: Animació d’Activitats Físiques i Esportives 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Diplomatura en Relacions Laborals

Estructura Primer cicle 
Durada � anys, dividits en 6 quadrimestres 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �74 
• Optatius: �� 
• Lliure elecció: �� 
• Crèdits totals: �07 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 

Diplomatura en Turisme

Estructura Primer cicle 
Durada � anys 
Crèdits 

• Troncals i obligatoris: �44 

• Optatius: �6 
• Lliure elecció: �0 
• Crèdits totals: �00 

Accés 
• Opció PAU LOGSE: Arts, Cientificotècnica, Humanitats, 

Ciències Socials, Ciències de la Salut 
• Opció COU: A Cientificotecnològica, B Biosanitària, C Ci-

ències Socials, D Humanisticolingüística 
• CFGS i FP-�: Només els que hi tenen accés 
• Prova d’accés per a més grans de �5 anys 
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Programes de doctorat Departament Dones Homes Total
000� Enginyeria Enginyeria Agroforestal; Informàtica i Enginyeria 

Industrial, i Matemàtica
�� �6 �8

000� Sistemes Agrícoles, Forestals i Alimentaris Prod.Veg. i Ciènc.Forestal; Hortofruct.,Botànica i 
Jardin.; Química; Prod.Animal, i Tecn. d’Aliments

47 �9 86

0005 Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques Medicina i Ciències Mèdiques Bàsiques �7 8 �5
0�0� Medi Ambient i Ciències del Sòl Medi Ambient i Ciències del Sòl 0 � �
0�0� Llengua i Literatura: Identitat i Estandardització Filologia Catalana �  �
0�0� Acció i Reflexió Psicopedagògica en Contextos Educatius Pedagogia i Psicologia � � �
0�0� Medicina i Cirurgia d’Urgència Cirurgia �� 8 �9
0�0� Psicologia de l’Educació, Cultura, Educació i Sistemes Semiòtics Pedagogia i Psicologia �  �
0�07 Nova Legislació i Jurisprudència del Dret Civil Català Dret Privat 4 � 5
0�08 Organització i Administració d’Empreses AEGERN 0 � �
0�77 La Gestió Avançada d’Empreses en una Economia Globalitzada Dret Públic 5 �9 44
040� La Construcció Europea: Societat, Cultura, Dret i Educació Inglés y Lingüística; Didácticas Específicas; 

Derecho Público; Economía Aplicada; Filología 
Catalana y Comunicación; Filología Clásica, 
Francesa e Hispánica; Historia; Historia del 
Arte e Historia Social; Geografía y Sociología, y 
Pedagogía y Psicología

�5 �� 48

040� Recerca Clínica en Medicina Medicina �5 6 ��
040� Personalitat, Desenvolupament i Comportament Anormal Pedagogia i Psicologia 6 � 7
0404 Tecnologia Educativa Pedagogia i Psicologia � � 5
0405 Dones, Gènere i Estudis Culturals Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 6 � 7
050� Sòls, Aigua i Medi Ambient Medi Ambient i Ciències del Sòl � 6 9
050� Estudis Filològics Interdisciplinaris Filologia Catalana 0 � �
050� Change and Diversity in English Studies Anglès i Lingüística 7 � 8
0504 Sistema de Justícia Penal Dret Públic 4 � 7
0506 Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al Llarg del Cicle Vital Pedagogia i Psicologia 4 � 5
0507 Educació Física i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional Didàctiques Específiques � � �
060� Comunicació, Art i Educació Filologia Catalana �  �
98�9 Entre el Camp i la Ciutat. Fonts, Mètodes i Anàlisis Historiogràfics Història � � �
9840 Teoria del Text i el seu Context Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica � 0 �
9844 Intervenció Psicopedagògica en la Diversitat Pedagogia i Psicologia � 0 �
9847 Milenium Studies in English Language, Literatures and Linguistics Anglès i Lingüística � 0 �
9977 Processos d’Integració a Europa i a Amèrica Llatina AEGERN � � �

TOTAL �05 �74 �79
No estan incloses les matrícules de DEA ni TUTELA
No estan incloses les matrícules dels programes d’INEFC-LLEIDA
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Cursos de Màster Departament Coordinador/a Crèdits
Màster en Direcció i Organització d’Empreses. MBA AEGERN Manuel Ruiz González 45
VII Màster en Medicina y Cirugía de Urgencias Cirurgia Ramon Nogué Bou i Juan Viñas Salas �06
Mestratge en Gestió i Dret Local Dret Públic Antonio Ezquerra Huerva 50
Màster en Agents d’Igualtat d’Oportunitats a l’Àmbit Rural 
(On Line)

FCFH Mª Àngeles Calero Fernández i Agnès 
Pardell

50

Formació en Immigració: Educació, Llengua, i Treball Social 
en Adults Immigrants

Fundació 700 Dolors Mayoral 40

Intervenció socioeducativa en contexts multiculturals Geografia i Sociologia Jordi Garreta �0
Infermeria de Quiròfan Infermeria M. Teresa Torner �6
Gestió de Foc Forestals PVCF Domingo Molina 6
Trabajo fin de màster en gestión de fuegos forestales PVCF Domingo Molina 6
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Cursos de Postgrau Departament Coordinador/a Crèdits
Postgrau en Direcció Financera AEGERN Manuel Ruiz González �0
Postgrau en Direcció de Màrketing AEGERN Manuel Ruiz González �0
Postgrau en Direcció Estratègica AEGERN Manuel Ruiz González �0
Postgrau en Direcció de Personal AEGERN Manuel Ruiz González �0
Curs de Postgrau en Comptabilitat, Fiscalitat i Finances de 
l’Empresa

AEGERN José Luis Gallizo Larraz �6

Diploma en Sanitat. Bases Científiques i Operatives de la Salut 
Pública

Cirurgia Pere Godoy García �5

Dret agroalimentari Dret privat Antoni Vaquer �4
Postgrau en Dret Local Dret Públic Antonio Ezquerra Huerva �6
Posgrado en formación de profesorado de español como lengua 
extranjera

FCFH Mª Ángeles Calero �0

Formació en Immigració: Educació, Llengua, i Treball Social en 
Adults Immigrants

Fundació 700 Dolors Mayoral �0

Estudis sobre la Immigració Fundació 700 Dolors Mayoral �0
Cálculo y Diseño de Instalaciones de Frío y Calor (�a. Edición) Fundació 700 Manuel Ibáñez �0
Cálculo y Diseño de Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria y 
Calefacción (�a. Edición)

Fundació 700 Joan Ignasi Rosell �0

Gestió de la Cultura Fundació 700 Fidel Molina �5
Gestor de Sistemes de Qualitat i Excel·lència (�a. edició) Fundació Universitat de 

Lleida
Joan J. Busqueta �5

Intervenció socioeducativa amb immigrants i gitanos Geografia i Sociologia Jordi Garreta �4
Sistemes d’Informació Geogràfica per a la Gestió Municipal i 
Territorial 
(6a. edició)

Geografia i Sociologia Carme Bellet �6

Intervenció Socioeducativa en contexts Multiculturals (immigrants 
i gitanos)

Geografia i Sociologia Jordi Garreta �6

Promoció i Educació per a la Salut Infermeria Salvador Sáez �5
Atenció a la persona amb dependència. Les ferides cròniques Infermeria Joana Barberà �5
Atenció prehospitalària urgent (interuniversitari) Infermeria M. Luis Guitard �0
Cuidatges d’infermeria al pacient neurològic Infermeria Pilar Jürschik �5
Atenció al malalt al final de la seva vida Infermeria Ramon Colell �5
Abordatge sanitari del maltractament: aspectes psicosocials, ètics 
i legals

Infermeria M. Tera Torner �0

XIII Curs de Postgrau Nutrició i Dietètica Clíniques Medicina Àngel Rodríguez Pozo �6
Especialista Interuniversitari en Acció Socioeducativa amb Infància 
i Famílies (�a edició)

Pedagogia i Psicologia M. Ángels Balsells i Carles Alsinet �4

Educació Emocional Pedagogia i Psicologia Gemma Filella, Ramona Ribes, Ana Soldevila 
i M. Jesús Agulló

��

Capacitació en Peritatge Judicial Psicològic als Tribunals de Justícia Pedagogia i Psicologia Anton Aluja Fabregat �5
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Cursos d’Especialització Departament Coordinador/a Crèdits
Sancions Administratives Dret Públic Antonio Ezquerra i César Cierco 4
Ús i Maneig de les Estacions Totals (Disseny del Model 
Digital del Terreny)

Enginyeria 
Agroforestal

Manel Ribes �

Creació i Construcció de Models Digitals de Terreny (MDT) Enginyeria 
Agroforestal

Manel Ribes �

Geoestadística Aplicada Enginyeria 
Agroforestal

Manel Ribes �

Victimologia Fundació 700 Josep Maria Tamarit �.5
Gestió i administració de xarxes de comunicacions. ACS Fundació 700 Enric Guitart Baraut 4.6
Mediació Lingüística i Món Editorial (del � de febrer al �7 de març) Fundació 700 Marta Giné 5
La mediació interlingüística: La traducció Fundació 700 Xus Ugarte i Marta Giné 6
Mediació lingüística i educació Fundació 700 Montserrat Casanovas 4
Introducció a l’Optimització Estocàstica Fundació 700 Lluis Miquel Pla �
XI Curs sobre Tècniques de Reconeixement de Plàntules i 
Diàspores de Males Herbes

HBJ Jordi Recasens �

III Curs sobre Identificació de Males Herbes en Cultius d’Estiu HBJ Jordi Recasens �.5
III Curso de programación de riegos MACS Josep M. Villar Mir �
Alteracions del Llenguatge i Autisme: Avaluació i Intervenció Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Alteracions del Llenguatge i Sordesa Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Alteracions del Llenguatge i Deficiència Mental: Avaluació i 
Intervenció

Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �

Alteracions del Llenguatge i Paràlisi Cerebral: Avaluació i 
Intervenció

Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �

L’Ús Diagnòstic de les Escales McCarthy Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Intervenció Preventiva en Educació Infantil Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Trastorns del Llenguatge: Avaluació i Intervenció Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Trastorns de la Fluïdesa: Avaluació i Intervenció Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �.5
Trastorns de la Veu: Avaluació i Intervenció Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �.5
Trastorns Articulatoris o de la Parla: Avaluació i Intervenció Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Trastorns de la Lectoescriptura: Avaluació i Intervenció Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Habilitats Psicomotrius i Miofuncionals en la Pràctica Logopèdica Pedagogia i Psicologia Angel Huguet Canalis �
Avaluació i Diagnòstic Interdisciplinar en Atenció Precoç Pedagogia i Psicologia Glòria Jové i Mª Àngels Marsellés 6.6
La Intervenció Directa en Atenció Precoç i els Programes 
Terapèutics

Pedagogia i Psicologia Glòria Jové i Mª Àngels Marsellés 7.�

Farsite_�: Simulación Georeferenciada de Fuegos Forestales PVCF Domingo Molina �
Técnico de Brigada Helitransportada PVCF Domingo Molina �.5
Jornadas Internacionales en Ecología y Gestión de Fuegos 
Forestales

PVCF Domingo Molina �

Curso básico de defensa contra incendios forestales – MIMAM PVCF Domingo Molina Terrén �.5
Incendios forestales en la interfaz Monte Casas PVCF Domingo Molina Terrén �
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Cursos d’Extensió Universitària Departament Coordinador/a Crèdits
Curs de Creació i Gestió d’Empreses AEGERN Manuel Ruiz González 5
Dret penal i prevenció del delicte. La responsabilitat penal 
del funcionari

Dret públic Josep M. Tamarit �,5

Espanyol per Estrangers. Nivell A� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell A� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell A� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell A� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell B� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell B� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell B� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Espanyol per Estrangers. Nivell B� (�ª Edició) FCFH Mª Àngeles Calero 4.5
Victimologia Fundació 700 Josep Maria Tamarit �.5
Jueus a la Catalunya medieval: cultura, identitat i vida 
quotidiana

Fundació 700 Joan J. Busqueta �

Violència de gènere i tractament familiar i jurídicopenal Fundació 700 Carolina Villacampta �
Introducció a l’Optimització Estocàstica Fundació 700 Lluis Miquel Pla �
Desenvolupament i Cooperació de l’àmbit global al local 
– Curs postgrau i extensió universitària

Fundació 700 Carme Figuerola Cabrol �5

Delictes contra el Patrimoni i l’ordre socioeconòmic Fundació 700 Carolina Villamcampa �,5
Violència de Gènere i tractament Familiar i Jurídico-Penal Fundació 700 Carolina Villamcampa �,5
Dret penal i processal penal per a agents de l’autoritat Fundació Universitat 

de Lleida
Josep M. Tamarit �,5

Atenció prehospitalària urgent a la muntanya Infermeria Pilar Jürschik 6
Atenció a al dona en les malalties ginecològiques Infermeria Francisca García 4
Tècniques de suport emocional per al malalt de càncer Infermeria Ramon Colell 4
Cuidant al cuidador. Tècniques per gestionar l’estrès 
emocional

Infermeria Ramon Colell 4

Els cuidatges sanitaris en persones amb dependència Infermeria Carmen Nuin �0
III Curso de programación de riegos MACS Josep M. Villar Mir �
Farsite_�: Simulación Georeferenciada de Fuegos Forestales PVCF Domingo Molina �
Técnico de Brigada Helitransportada PVCF Domingo Molina �.5
Curso básico de defensa contra incendios forestales 
– MIMAM

PVCF Domingo Molina Terrén �.5

Incendios forestales en la interfaz Monte Casas PVCF Domingo Molina Terrén �
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LA RECERCA A LA UDL DURANT EL CURS 
2006-2007

Els resultats obtinguts per la UdL en l’àmbit de la recerca durant el 
curs �006-07, pel que fa a projectes del “Plan Nacional de I+D+I”, 
font principal de fons per a la recerca de les universitats espanyo-
les, es poden considerar satisfactoris. Així, la Universitat de Lleida 
ha aconseguit �7 projectes sobre 49 sol·licituds presentades, això 
representa un percentatge d’èxit del 55%, lleugerament superior a 
la mitjana catalana, que ha estat al voltant del 50%. Dels projectes 
concedits �� corresponen a l’àmbit agroalimentari, 5 a l’àmbit de 
les humanitats, 7 a l’àmbit de ciències de la salut i els altres dos als 
àmbits d’expertesa en què es treballa a l’Escola Politècnica Superi-
or i a la Facultat de Ciències de l’Educació.

Aquest conjunt de projectes, juntament amb � projectes concedits 
que són subvencionats amb fons europeus i d’altres per instituci-
ons privades, permeten als diferents grups de recerca de la Univer-
sitat desenvolupar la seva recerca en diferents àmbits. Aquestes 
àrees van des de l’estudi de mecanismes cel·lulars, amb implicació 
en el desenvolupament de malalties o processos d’envelliment, 
fins a estudis sobre el procés de construcció europea i la millora 
en la mobilitat, que representa el tren d’alta velocitat. Tot passant, 
entre d’altres, per estudis sobre el reaprofitament de productes i 
subproductes d’origen agrari, la millora en les tècniques de pro-
ducció i transformació d’aliments, com aconseguir aliments de 
més qualitat i més saludables, noves aportacions en les tecnologi-
es de la informació, la relació entre activitat humana i producció 
cultural, l’impacte de diferents sistemes socials sobre els individus 
que formen part d’aquell sistema.

Durant l’any �006, s’ha aconseguit un ajut pel Parc Científic i Tec-
nològic, consorci creat entre la Universitat de Lleida i La Paeria 
de Lleida, d’uns �9 milions d’euros. Ambdues actuacions han de 
donar lloc a un increment de l’activitat investigadora i de trans-
ferència de coneixement de la Universitat al permetre millorar les 
relacions universitat-societat, millora que ha d’incidir a mig termi-
ni en l’augment de la riquesa del territori.

ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA 
PLANIFICACIÓ I EL SUPORT A LA RECERCA 
I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

A l’igual que en els últims anys, s’ha procedit a desenvolupar ac-
cions específiques de suport segons les tipologies de recerca. Així, 
mentre s’han donat ajuts genèrics als grups A i B (consolidats del 
Dursi i consolidats de la UdL), s’han definit accions més dirigides 
pel que fa als grups preconsolidats i emergents de la Universitat, 
tipologies C i D respectivament.

Enguany s’han iniciat dues noves accions per potenciar la recerca. 
D’una banda s’ha endegat una acció per potenciar la col·laboració 
entre grups A i grups de les altres tipologies. D’una altra banda, 
s’ha obert una nova convocatòria per cofinançar publicacions de 
qualitat en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials.

S’ha començat a aplicar el nou sistema de gestió de places de tèc-
nics de suport a la recerca, aprovat l’any passat, que ha de permés 
la creació de �5 places amb contracte indefinit dins d’aquest àm-
bit.

El CIDEM ha seguit donant suport al Trampolí Tecnològic que en-
guany ha gestionat tres noves patents i l’estudi per a la creació 
de dos spin-off. Aquest és un element de gestió creat l’any passat 
a la UdL, del que ja fa temps disposaven les altres universitats 
públiques catalanes, i que ha de ser un dels agents per impulsar la 
transferència de coneixement i a la creació d’empreses des de la 
mateixa Universitat.

GRUPS DE RECERCA DE LA UNIVERSITAT 
DE LLEIDA

L’activitat i línies d’investigació dels grups de recerca de la Uni-
versitat de Lleida actualment identificats via web és disponible a  
http://webgrec.udl.es.

D’acord amb la nova classificació, els grups de recerca de la UdL es 
distribueixen en la forma següent:
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Consolidats DURSI (34 grups) 41%

Consolidats UdL (22 grups) 27%

Preconsolidats UdL (7 grups) 9%

Emergents UdL (19 grups) 23%

Grups de recerca: classificació segons el tipus

Tal com s’observa en el gràfic següent, una gran part dels cate-
dràtics d’universitat, professors titulars i catedràtics d’escola uni-
versitària col·laboren en algun dels grups de recerca de la UdL. 
En canvi, els professors associats a temps parcial (PATP) vinculats 
a un grup de recerca suposen aproximadament el ��% d’aquest 
col·lectiu.

Personal docent i investigador vinculat a un grup de recerca

CU: professor catedràtic d’universitat; TU: professor titular d’universitat; 
CEU: professor catedràtic d’escola universitària; TEU: professor d’escola 
universitària; AGR.: professor contractat agregat; IC: investigador 
contractat (ICREA, Ramon y Cajal, RED i altres); BEC.: becari predoctoral 
(DURSI, MEC, UdL i altres); LECT.: professor contractat lector; PATC: professor 
associat a temps complet; PATP: professor associat a temps parcial; COL.: 
professor contractat col·laborador.

Pel que fa a la distribució del personal investigador entre els dife-
rents tipus de grups de recerca, el gràfic següent mostra que els 
investigadors es concentren, en els grups consolidats del DURSI, 
on treballa el 54% dels investigadors de la universitat, i en els 
grups consolidats de la UdL, que engloben el �6% del total d’in-
vestigadors.

Grups de recerca: adscripció del personal investigador en 
funció del tipus de grup

CU TU CEU AGR IC TEU BEC LECT PATC PATP COL    
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Relació dels grups de recerca de la UdL classificats per tipus

GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS DURSI
Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL

Agricultura de Precisió, Agròtica i Agrotecnologia Jesus Pomar Goma UdL  
Agronomia i Qualitat de Cultius Extensius Jaume Lloveras Vilamanya UdL  
Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga Emilio  Junyent Sanchez UdL  
Art i Cultura d’Època Moderna  Joaquim Company Climent UdL  
Biotecnologia Vegetal Aplicada Maria Teresa Capell Capell UdL  
Cicle Cel.lular Eucariota  Marti Aldea Malo UdL  
Control i Ecologia de Plagues Agrícoles i Forestals Ramon Albajes Garcia UdL  
Estrès Oxidatiu i Proliferació Cel.lular en Llevats  Enrique Herrero Perpiñan UdL  
Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura Flocel Sabate Curull UdL  
Físico-Química de Sistemes Macromolecular d’Interès Ambiental Jaume Puy Llorens UdL  
Fisiopatologia Metabòlica Reinaldo Ramon Pamplona Gras UdL  
Fonètica Joan Julia Mune UdL  
Història de les Transicions Socials i els Canvis Polítics Jordi De Bolos Masclans UdL  
Història Social de la Formació del Capitalisme a Catalunya (segles XVI-XIX)  Roberto Fernandez Diaz UdL  
Laboratori de Recerca de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova/
Universitat de Lleida 

Francisco Javier Matias-Guiu Guia UdL
 

Malherbologia Jordi R. Recasens Guinjuan UdL  
Medi Ambient: Sòls, aigües i residus orgànics M. Concepcion Ramos Martin UdL  
Metabolòmica Agroalimentària Ramon Canela Garayoa UdL  
Millora Genètica de Cultius Ignacio Romagosa Clariana UdL  
Models matemàtics i estadístics en biologia de sistemes, genètica de 
malalties complexes i models biològico-factorials de la personalitat  

Albert Sorribas Tello UdL
 

Neurobiologia Cel.lular  Jose Enrique Esquerda Colell UdL  
Oficina de llengua i literatura de Ponent i del Pirineu Ramon Sistac Vicen UdL  
Senyalització Cel.lular i Apoptosi  Joan Xavier Comella Carnice UdL  
Sistema de Justicia Penal Josep Maria Tamarit Sumalla UdL  
Tecnologia de Productes Vegetals Vicente Sanchis Almenar UdL  
Territori i Societat Jordi Marti Henneberg UdL  
Unitat de Postcollita M.Inmaculada C. Viñas Almenar UdL  
Anàlisi i Recerca sobre Pintura i Iconografia Tardoantiga i Altmediaval  
(ARS PICTA) 

Milagros Guardia Pons UB Immaculada Lores Otzet

Desigualtats i Grups Culturals Ramon Flecha Garcia UB Yolanda Tortajada Gimenez
Dret Civil Català i Dret privat Europeu Pedro del Pozo Carrasco URV Antoni Vaquer Aloy
Literatura Catalana: Repertori, Ecdòtica i Poètica Marina Gusta Martorell UB Amadeo Viana San Andres
Millora Genètica del Porcí Jose Luis Noguera Jimenez IRTA Jose Luis Noguera Jiménez
Plurilingüísme, interculturalitat i educació  Ignasi Vila Mendiburu UDG Angel Huguet Canalis
Traducció i recepció de les literatures (TRELIT) Francisco Lafarga Maduell UB Marta Gine Janer
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GRUPS DE RECERCA CONSOLIDATS UDL
Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL

Agrometeorologia i energia pel medi ambient Pedro Jesus Perez Garcia UdL  
Cercle de lingüística aplicada  Josep Maria Cots Caimons UdL  
Cognició i context: l’aprenentatge col·laboratiu mediat per 
ordinador Manuela Pifarre Turmo UdL  
Criptografia i grafs Josep Maria Miret Biosca UdL  
DEDAL-LIT Brian James Worsfold James UdL  
Dret, economia, sociologia i política rural, agroindustrial i 
agroalimentària  Primitivo Borjabad Gonzalo UdL  
Economia agrària i mediambiental  Montserrat Viladrich Grau UdL  
Energia Aplicada Luisa Fernanda Cabeza Fabra UdL  
Enginyeria hidràulica, hidrològica i del medi rural Javier D. Barragan Fernandez UdL  
Gènere, societat i comunicació Ma Angeles Calero Fernandez UdL  
Intel·ligència artificial Felipe Maña Serres UdL  
Interacció planta-microorganisme Vicente Medina Piles UdL  
Interdisciplinar d’estudis sobre desenvolupament i 
multiculturalitat (GIEDEM) Victoriano Breton Solo De Zaldivar UdL  
La reforma de les Nacions Unides Antonio Blanc Altemir UdL  
Literatura popular i mediàtica (Subgrup TRELIT) Mª Angeles Santa Bañeres UdL  
Orientació Psicopedagògica (GROP) Gemma Filella Guiu UdL  
Patologia pleural Jose Manuel Porcel Perez UdL  
Planificació del paisatge, gestió forestal i conservació de la 
biodiversitat Santiago Fulgen Saura Martinez De Toda UdL  
Proximitat econòmica de les empreses de la unió europea: 
aspectes financers i de mercat Jose Luis Gallizo Larraz UdL  
Samuel Gili Gaya de lingüística i literatura Maria Nieves Vila Rubio UdL  
Silvicultura, millora genètica i ecofisiologia d’espècies 
vegetals Jordi Voltas Velasco UdL  
Zootècnia: ecosistemes bioindustrials i naturals Fernando Roman Lopez Gatius UdL  
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GRUPS DE RECERCA PRECONSOLIDATS UDL
Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL

Atenció a la diversitat al llarg del cicle vital de les persones Gloria Jove Monclus UdL  
Atenció a la gent gran i aspectes psicosocials de la salut M. Pilar Jurschik Gimenez UdL  
Competències, educació, tecnologia i societat (COMPETECS) Sofia Isus Barado UdL  
Computació distribuïda Concepcion Roig Mateu UdL  
Economia aplicada Maria Mercedes Sala Rios UdL  
Epidemiologia aplicada Pere Godoy Garcia UdL  
Interacció Persona-Ordinador i integració de Dades (GRIHO) Antoni Granollers Saltiveri UdL  

GRUPS DE RECERCA EMERGENTS UDL
Nom grup Investigador principal Institució IP subgrup UdL

Aula de salut Rosa Ma. Perez Calvo UdL  
Corporalitat, educació i vivència Ma. Carmen Jove Deltell UdL  
Desenvolupament i evolució del cervell Loreta Maria Medina Hernandez UdL  
Desenvolupament in vitro i in vivo d’espècies cultivades Ana Maria Pelacho Aja UdL  
Empresa, canvis organitzatius, socials i noves tecnologies Josep Moreno Gene UdL  
Estratègia empresarial, investigació comercial i internalització Blanca Escardibul Ferra UdL  
Estudis de literatura i crítica Xavier Masia Costa UdL  
Governabilitat, governança i organització mundial Alberto Galinsoga Jorda UdL  
Grup de recerca de dret administratiu de la UdL Juan Maria Peman Gavin UdL  
Metodologia observacional en l’activitat física i esportiva Oleguer Camerino Foguet UdL  
Models de decisió, computació i simulació Luis Miguel Pla Aragones UdL  
Pontius de Ilerda Mercedes Serrano Masip UdL  
Processat del senyal i electrònica de control Francisco Claria Sancho UdL  
Producció frutícola Valero Urbina Vallejo UdL  
Qualitat de vida i salut a les diferents etapes del cicle vital. Efectes 
de la intervenció mitjantçant formació i aplicació de les TIC 

Jaume March Llanes UdL  

Recerca clínica i epidemiològica en infermeria Joan Torres Puig-Gros UdL  
Recerca clínica, experimental i docent en patologia colorectal i 
hematològica 

Ma Carmen Piñol Felis UdL  

Seminari de fraseologia Maria Pau Cornado Teixido UdL  
Seminari de sistemes dinàmics Isaac Antoni Garcia Rodriguez UdL  
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Respecte a l’àmbit de recerca d’aquests grups, el gràfic següent 
mostra els àmbits temàtics dels grups de recerca de la UdL.

Grups de recerca: distribució per àmbits temàtics

Pel que fa a l’import d’aquests projectes, s’observa que els àmbits 
de Ciències de la Vida i de Enginyeria i Arquitectura representen 
quasi el 50% del finançament dels projectes de recerca de la UdL.

OFICINA DE SUPORT A LA R+D+I

L’Oficina de Suport a la R+D+i és la responsable de la transferència 
tecnològica de la Universitat. Com a tal, realitza la gestió dels pro-
jectes de recerca, convenis i serveis científicotècnics i proporciona 
suport als Departaments i Grups de Recerca de la Universitat en 
la valorització dels resultats de la recerca (registre de patents i la 
seva explotació) i en la creació d’instruments de transferència de 
coneixement (empreses de base tecnològica, spin-offs, incorpora-
ció a xarxes tecnològiques, ...) 

Projectes, convenis i formació continuada

Durant l’any �006, l’Oficina de Suport a la R+D+i ha gestionat 
prop de 8,6 M€ generats per les activitats de recerca i transfe-
rència de coneixement de la UdL. Tal com es mostra al quadre 
següent, la principal font d’ingressos per a la UdL han estat els 
projectes obtinguts en convocatòries competitives (CIRIT, CICYT, 
FP6, ...) seguida dels convenis i serveis i finalment la formació con-
tínua organitzada pels diferents Departaments o Centres.

Xarxes de Transferència de Tecnologia

A mitjans de l’any �006 la Universitat de Lleida va implantar de 
forma efectiva el seu Trampolí Tecnològic, entrant així a formar 
part de la Xarxa que, sota aquesta denominació, és impulsada pel 
Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) de 
la Generalitat de Catalunya, de la qual formen part pràcticament 
totes les universitats catalanes. El Trampolí Tecnològic de la UdL, 
com a unitat de suport a la creació d’empreses de base tecnològica 
i a l’explotació de la propietat intel·lectual i industrial generada a 
la universitat, forma part de l’estructura de l’Oficina de Suport a 
la R+D+i.

De resultes de l’activitat desenvolupada durant els seus primers 
mesos d’activitat, varen detectar-se 9 noves invencions, de les 
quals 6 foren avaluades, donant lloc a � registre de la propietat 
intel·lectual, � sol·licitud de patent nacional i una altra d’interna-
cional durant el mateix �006. Pel que fa a la creació d’empreses de 
base tecnològica, s’inicià la tasca d’acompanyament de � projectes 
presentats per emprenedors. 

Per altra banda, cal destacar que la Universitat compta també amb 
un centre de la Xarxa d’Innovació Tecnològica del CIDEM, centres 
formats per unitats i grups de recerca amb capacitat de prestar 
serveis R+D+i a les empreses de Catalunya. La UdL compta actual-
ment amb el centre de Desenvolupaments Biotecnològics Agroali-
mentaris (DBA). En el decurs de l’any �007 es preveu la incorpora-
ció de dos nous centres dels àmbits de les TIC i de l’energia.

Dins de la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica (CDT), també 
impulsada pel CIDEM, trobem entitats sense ànim de lucre creades 
a partir de la demanda empresarial, focalitzades en la difusió de 
la innovació i la tecnologia i la prestació de serveis tecnològics. La 
Universitat de Lleida forma part dels patronats de dos CDT: l’Ins-
titut Tecnològic de Lleida (sector materials de la construcció) i del 
Centre del Sector del Pa de recent creació, tots dos ubicats al Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Igualment s’està 
impulsant la creació d’un nou centre de difusió tecnològica dedi-
cat al sector de la maquinària i equipaments agroindustrials.

Humanitats 20%
Ciències Socials 28%

Ciències   7%

Ciències de la Vida 15%
Ciències Mèdiques i de la Salut 18%

Enginyeria i Arquitectura 12%
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Serveis Cientificotècnics

Els Serveis Cientificotècnics (SCT) es van crear l’any �005 fruit de 
l’agrupació d’unitats de suport a la recerca ja existents a la UdL com 
els SEDAIs (Serveis Departamentals d’Assistència a la Investigació) 
i els SUICs (Serveis Universitaris d’Investigació Comuns), i d’altres 
unitats de nova creació. Durant l’any �006, s’han incorporat tres 
nous serveis a aquesta estructura: el Servei de cromatografia de 
gasos i de líquid-líquid, el d’Anàlisi elemental per absorció atòmi-
ca de flama i el Servei de qualitat de vida i envelliment.

La nova estructura dels SCT es va crear amb l’objectiu d’oferir 
un suport a la recerca tant dels propis grups de la Universitat de 
Lleida, com d’altres universitats i institucions públiques de recerca 
i de les empreses que vulguin aprofitar el seu potencial tecnològic. 

També es pretenia tenir major capacitat de captació de recursos 
externs i millorar les eines de difusió interna i externa.

Així, la seva creació ha permès la incorporació a finals de l’any 
�006 de 5 tècnics, cofinançats pel Ministerio de Educación y Ci-
encia (MEC) i per la pròpia activitat dels Serveis, i de 5 tècnics més 
que s’hi incorporaran al llarg del �007. 

Pel que fa a les accions de difusió, durant l’any �006 s’ha posat 
en funcionament la pàgina web dels Serveis www.udl.cat/recerca/
oficina/sct.html, on es pot trobar informació detallada de les ca-
pacitats i prestacions que ofereixen cadascun dels serveis, i també 
s’ha dissenyat un tríptic amb informació general sobre els SCT que 
es pot trobar a la mateixa pàgina

Serveis Cientificotècnics agrupats segons el seu àmbit científic

Àmbit Servei
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

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
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Àmbit Servei
Informació geogràfica, arqueològica i documental Laboratori d’arqueologia

Servei d’Història, Documentació i Patrimoni
Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)
Servei de cartoteca i laboratori de cartografia
Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció

Imatge i so Servei de Reproducció d’Imatge
Laboratori de musicologia

Altres Taller mecànic
Estabulari de rosegadors
Servei de qualitat de vida i envelliment

Dades de contacte:

Director Científic:  Dr. José Salvador Turégano  
Administració i Promoció:  Oficina de suport a la R+D+i
   Tel:+ �4 97� 70 �8 �8  
   Campus Universitari de Cappont
   salvador@quimica.udl.es  
   C. Jaume II 67 bis, �ª planta
   �500� Lleida
   Tel: + �4 97� 00 �5 55
   sct@oficinaRDI.udl.cat

Àmbit d’Estudis Cel·lulars i de Materials

Servei de Microscòpia Electrònica 

Responsable:  Dr. Jacek Wierzchos
Tècnic:   Sr. Xavier Calomarde
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Facultat de Medicina
   C. Montserrat Roig, �
   �5008 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �4 �7 
Fax:   +�4 97� 70 �4 �6 
Adreça electrònica: jacekw@suic-me.udl.es 

La Microscòpia electrònica permet visualitzar i analitzar estruc-
tures microscòpiques de dimensions de l’ordre de la milionèssima 
de mil·limetre. En aquest ordre de dimensions existeix un nivell 

d’organització estructural complex que es pot analitzar gràcies 
a aquestes tècniques. Les mostres objecte d’estudi poden proce-
dir tant del món orgànic com de l’inorgànic, i molt especialment, 
d’origen biològic. El Servei pot donar suport a la recerca en moltes 
disciplines científiques relacionades amb les ciències agràries, bio-
mèdiques i biotecnològiques, entre d’altres.

Citometria de Flux Separador 

Professor responsable: Dr. Xavier Gómez
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut-Hospital  
   Universitari Arnau de Vilanova
Adreça:   Departament de Medicina
   Av. Alcalde Rovira Roure, 80
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �� 08 
Fax:   +�4 97� 70 �4 �5 
Adreça electrònica: xga@medicina.udl.es

El Servei de citometria de flux separador proporciona informació, 
formació i suport sobre els principis i les aplicacions de la cito-
metria de flux en biomedicina. A més, realitza estudis a demanda 
dels investigadors i empreses que ho sol·licitin i accepta visitants 
interessats en aquest procediment per períodes curts de temps.

L’equipament científic disponible al Servei permet l’estudi d’un 
ampli ventall de característiques cel·lulars i de partícules biològi-
ques que han estat marcades amb substàncies fluorescents o que 
tenen autofluorescència.
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Servei de Microscòpia, Morfometria i Microfluorimetria 

Professor responsable: Dr. Jordi Calderó
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Ciències Mèdiques  
   Bàsiques
   C. Montserrat Roig, �
   �5008 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �4 40 
Fax:   +�4 97� 70 �4 �6 
Adreça electrònica: jordi.caldero@cmb.udl.es 

Les funcions d’aquest Servei són posar a l’abast dels investigadors 
de la comunitat universitària i no universitària equipament desti-
nat a la preparació i el seccionament de mostres per a microscò-
pia òptica i electrònica, microscòpia òptica no convencional (flu-
orescència, contrast interferencial, camp fosc, contrast de fase), 
morfometria, fotometria, anàlisi d’imatges, assessorament tècnic 
sobre tècniques de microscòpia òptica convencional i no conven-
cional, immunocitoquímica, hibridació in situ, quantificació de 
calci intracel·lular, microscòpia electrònica de materials biològics i 
patològics, tècniques de immunocitoquímica ultraestructural, mi-
croscòpia confocal i criotècniques. 

Micromorfologia i Anàlisi d’Imatges 

Professor responsable: Dra. Rosa Mª Poch
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Medi Ambient i 
   Ciències del Sòl
   Av. Alcalde Rovira Roure, �77
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �6 �� 
Fax:   +�4 97� 70 �6 �� 
Adreça electrònica: rosa.poch@macs.udl.es 

La micromorfologia de sòls és una tècnica molt utilitzada en gène-
si i classificació de sòls, relacions sòls-aigua, porositat, cronologia 
de processos, alteració de minerals o identificació de components 
del sòl. Els objectius del servei són la fabricació i estudi de làmines 
primes de sòls, sediments i materials arqueològics, la interpretació 
micromorfològica amb microscopi de polarització, la fabricació de 

làmines per a mineralogia de sorres i la fabricació de blocs amb 
cares polides per a estudis de porositat. 

Laboratori de Cultius Cel·lulars

Professor responsable: Dra. Rosa Soler
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Ciències Mèdiques  
   Bàsiques
   C. Montserrat Roig, �
   �5008 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �4 07
Fax:   +�4 97� 70 �4 �6 
Adreça electrònica: rosa.soler@cmb.udl.es 

El cultiu cel·lular és una estratègia experimental àmpliament uti-
litzada, tant en el camp clínic com en el de la investigació bàsica, ja 
sigui per a l’estudi del comportament de les cèl·lules animals lliu-
res dels mecanismes de control homeostàtic, com per a la caracte-
rització bioquímica i molecular de diferents processos biològics. 

La unitat funciona com a laboratori general de cultius de teixits per 
a la manipulació de cultius no patògens, tot i que disposa d’una 
cabina de seguretat biològica tipus IIA, nivell � de contenció.

Servei de malherbologia i botànica agroforestal 

Professor responsable: Dr. Jordi Recasens
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Hortofructicultura,  
   Botànica i Jardineria
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �5 49
Fax:   +�4 97� 70 8� 64 
Adreça electrònica: jrecasens@hbj.udl.es

El Servei de malherbologia i botànica agroforestal es centra en 
l’estudi de les espècies i comunitats vegetals, tant les que es troben 
en els camps de conreu com en els espais naturals. L’àmbit d’actu-
ació és divers, des del nivell d’espècie (identificació de llavors per 
hidrosembra, reconeixement de plàntules de males herbes, anàlisi 
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de viabilitat de llavors, banc de germoplasma...) fins al nivell de 
comunitat i d’hàbitat (treballs per a estudis mediambientals, car-
tografia de la vegetació, etc).

El Servei ofereix assessorament i formació dirigit a personal inves-
tigador i a professionals que desenvolupin la seva tasca en l’àmbit 
de l’agronomia, la ciència forestal o el medi ambient.

Unitat d’Anàlisi Química, Estructural i 
Microbiològica

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

Assessor científic:  Dr. Jordi Eras
Tècnic:   Sra. Francesca Vilaró
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �5 89 
Fax:   +�4 97� �� 8� 64 
Adreça electrònica: eras@quimica.udl.es 

Els acoblaments d’espectrometria de masses (MS) a les tècniques 
separatives de cromatografia de gasos (GC/MS) o de líquids d’alta 
resolució (LC/MC) permeten la realització d’una amplíssima varie-
tat d’anàlisis. Actualment, l’espectrometria de masses és el mèto-
de més sensible d’anàlisi molecular i que aporta més informació 
sobre la massa i l’estructura de la molècula estudiada. Aquestes 
tècniques ofereixen múltiples aplicacions en camps com el de la 
química, la medicina o la bromatologia.

La unitat ofereix serveis d’anàlisi, assessorament en desenvolupa-
ment i implementació de mètodes d’anàlisi específics i de rutina, 
recerca de solucions analítiques, serveis que resulten de gran inte-
rès pels sectors agroalimentari, agroindustrial, biomèdic i farma-
cèutic, i mediambiental.

Servei de cromatografia de gasos i de líquid-líquid 

Professor responsble: Dr. Magí Riba
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �6 67 
Fax:   +�4 97� �� 8� 64 
Adreça electrònica: mriba@quimica.udl.es

El Servei de Cromatografia de Gasos (CG) ofereix una sèrie de 
prestacions de gran importància. Amb aquesta tècnica es poden 
analitzar i quantificar gairebé totes les substàncies orgàniques vo-
làtils de la natura. Entre les aplicacions més corrents trobem l’anà-
lisi de productes orgànics volàtils d’interès agrícola (pesticides, 
fitoreguladors, hormones, etc.), de l’industria de l’oli, de productes 
de síntesi orgànica, de derivats de petroli, d’aromes, d’additius, de 
dissolvents, de mostres de medi ambient i de molècules d’interès 
bioquímic. A més, es poden abordar problemàtiques més específi-
ques com, per exemple, la resolució d’enantiòmers. 

La Cromatografía Líquida d’Alta resolució (HPLC) pot ser utilitzada 
per a l’anàlisi qualitativa i quantitativa, i també a escala prepara-
tiva. Entre el gran ventall de prestacions que ofereix destaquen les 
separacions de compostos inorgànics (anions, cations, complexos, 
etc.), aminoàcids, pèptids, proteïnes, lípids, sucres, polisacàrids, 
àcids nucleics, porfirines, fenols, fàrmacs, compostos provinents 
del petroli, polímers sintètics, pesticides, productes contaminants 
ambientals, etc

Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

Assessor científic:  Dr. Ramon Canela
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �8 4� 
Fax:   +�4 97� �� 8� 64 
Adreça electrònica: canela@quimica.udl.es 

memòria udl 06_07.indd   120 30/07/2007   13:29:04



���Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida �006/�007

La Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) és una tècnica ana-
lítica que permet conèixer amb molta precisió l’estructura quí-
mica d’una substància química determinada, com una hormona 
vegetal o animal, un producte fitosanitari, un medicament o un 
polímer. Aplicació útil per poder desenvolupar estudis sobre la 
variació de la composició de materials d’origen vegetal o animal 
i la quantificació d’una determinada substància en una mescla 
complexa.

El Servei es va crear l’any �005, després de l’adquisió de l’equip 
MERCURYplus AS400 MHz MNR Spectrometer System de VARIAN, 
el primer equip d’aquestes característiques de la UdL. 

Espectrofotometria UV-VIS / FT-IR 

Professor responsable: Dra. Mercè Balcells
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �8 4� 
Fax:   +�4 97� �� 8� 64 
Adreça electrònica: balcells@quimica.udl.es 

El Servei d’Espectrofotometria UV-Vis/FT-IR utilitza la radiació 
electromagnètica per a l’estudi d’àtoms i molècules. La interacció 
entre la matèria i la radiació electromagnètica provoca canvis en 
els nivells energètics dels àtoms o molècules i això fa que es pugin 
mesurar per extreure el màxim d’informació. 

Aquesta unitat ofereix serveis d’identificació i quantificació de 
substàncies orgàniques en dissolució i que absorbeixen a la zona 
UV-Vis-IR, seguiment de la cinètica de processos químics i bioquí-
mics i caracterització de materials polimèrics, entre d’altres.

Anàlisi elemental i per Espectroscòpia NIR 

Assessor científic:  Dr. Jaume Puy
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Química
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �5 �9 

Fax:   +�4 97� �� 8� 64 
Adreça electrònica: jpuy@quimica.udl.es 

El servei d’Anàlisi elemental i per espectroscòpia NIR inclou tècni-
ques de determinació ràpida de paràmetres de qualitat de mostres 
d’interès agroalimentari amb els corresponents mètodes de refe-
rència per a portar a terme els calibratges. També inclou equipa-
ment per a l’anàlisi elemental de C i N per combustió i espectros-
còpia d’emissió òptica de plasma acoblat inductivament (ICP-OES) 
per a l’anàlisi d’un conjunt molt ampli d’elements.

Els serveis de la unitat estan oberts a tots aquells sectors interes-
sats en aquesta tècnica i, en especial, al sector agroalimentari, ja 
que permet la determinació de la composició elemental i l’anàlisi 
de paràmetres de qualitat (proteïna, greix, fibres i altres) en mate-
rials agraris i en mostres agroalimentàries.

Anàlisi elemental per absorció atòmica de flama 

Professor responsable: Dra. Concepción Ramos
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Medi Ambient 
   i Ciències del Sòl
   Av. Alcalde Rovira Roure, �9�
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �0 9� 
Fax:   +�4 97� �� �6 �� 
Adreça electrònica: cramos@macs.udl.es 

El SCT d’Anàlisi elemental per absorció atòmica de flama té com a 
objectiu oferir un servei per a la determinació d’un conjunt ampli 
d’elements en mostres líquides, mitjançant l’absorció atòmica de 
flama o l’emissió. Es poden analitzar tots els elements que reque-
reixen una flama aire - acetilè.

S’ofereix assessorament per a la preparació de les mostres i per 
al calibratge, que és necessari portar a terme per a l’obtenció dels 
resultats.

Servei de Proteòmica i Genòmica

Assessor científic:  Dr. Joaquim Ros
Tècnic:   Sra. Isabel Sánchez
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Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Ciències Mèdiques  
   Bàsiques
   C. Montserrat Roig, �
   �5008 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �4 07
Fax:   +�4 97� 70 �4 �6 
Adreça electrònica: joaquim.ros@cmb.udl.es 

El Servei de proteòmica i genòmica, creat l’any �005, pretén res-
pondre a les necessitats generades tant des dels grups de recerca 
de la UdL com de les empreses biotecnològiques que requereixin 
d’aquesta tècnica per dur a terme les seves línies d’investigació. 
Des del Servei s’ofereix tecnologia per a l’estudi dels gens i de l’ex-
pressió gènica o proteoma (conjunt de proteïnes expressades a la 
cèl·lula).

L’equipament de la unitat permet la identificació i quantificació 
de proteïnes, DNA o RNA prèviament aïllat i purificat cromatogrà-
ficament o electroforèticament, tècniques que constitueixen una 
eina bàsica per a la recerca dins de l’àmbit de la biologia cel·lular 
i molecular.

Qualitat Microbiològica en el Sector Agroalimentari 

Assessor científic:  Dr. Antonio J. Ramos
Tècnic:   Sr. Robert Garrofé
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Tecnologia 
   d’Aliments
   Av. Alcalde Rovira Roure, �77
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �8 ��
Fax:   +�4 97� 70 �5 96 
Adreça electrònica: ajramos@tecal.udl.es 

Aquest servei té com a objectiu oferir a la comunitat universitària, 
centres d’investigació i a les empreses del sector, suport tècnic, as-
sessorament científic i formació en l’àmbit de les determinacions 
microbiològiques d’aliments, aigües, ambients, manipuladors dels 
aliments, així com assessorament científic en la implantació del 
sistema APPCC.

Les determinacions microbiològiques oferides pel Servei cobreixen 
un ventall ampli de microorganismes, incloent la majoria dels que 
ocasionen problemes en els aliments, bé sigui per ser l’origen de 
la seva alteració microbiològica o perquè es tracta de microorga-
nismes patògens. Es segueix en la majoria dels casos les estrictes 
normes ISO o AFNOR. 

A més a més, aquesta unitat ha esdevingut un grup de referència 
a nivell nacional pel que fa a l’anàlisi i la investigació en l’àmbit de 
les floridures filamentoses i les seves micotoxines.

Anàlisi Sensorial i Fisicoquímica d’Aliments 

Assessor científic:  Dra. Mª Paz Romero
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Tecnologia 
   d’Aliments
   Av. Alcalde Rovira Roure, �77
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �5 9�
Fax:   +�4 97� 70 �5 96 
Adreça electrònica: maripaz@tecal.udl.es

El servei d’Anàlisi sensorial i fisicoquímica d’aliments realitza ana-
lítiques bàsiques d’aliments, anàlisi instrumental d’aliments (tex-
tura, color, turbidesa), proves sensorials, principalment afectives i 
proporciona assessorament pel que fa a l’ús d’aquestes tècniques. 

Assaig en Planta Pilot de Processament d’Aliments 

Professor responsable: Dra. Olga Martín
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Tecnologia d’Ali-
ments
   Av. Alcalde Rovira Roure, �77
   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �5 9�
Fax:   +�4 97� 70 �5 96 
Adreça electrònica: omartin@tecal.udl.es
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Des del Servei d’assaig en planta pilot es pretén oferir un servei 
de suport a aquelles activitats que requereixin la transformació, 
l’envasament i l’emmagatzematge d’aliments a escala de planta 
pilot, és a dir un intermig entre l’escala de laboratori i la industri-
al. Es desenvolupen processos complets d’elaboració d’aliments i, 
si es requereix, es realitza únicament alguna fase dels processos. 
L’optimització de paràmetres de procés o d’operació es comple-
menta amb tècniques per verificar la idoneïtat de les condicions 
establertes.

Els equips disponibles permeten la fabricació de conserves, l’en-
vasat al buit i en atmosfera modificada, l’obtenció d’oli d’oliva, 
processos fermentatius, fabricació d’embotits i emmagatzematge. 

Laboratori de Genòmica Vegetal 

Professor responsable:  Dra. Pilar Muñoz 
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Producció Vegetal i  
   Ciència Forestal 
   Av. Rovira Roure, �9� 
   �5�98 Lleida 
Telèfon:   + �4 97� 70 �8 �9
Fax:   + �4 97� 70 8� 64 
Adreça electrònica: pilarm@pvcf.udl.es

El Laboratori de genòmica vegetal centra la seva tasca en la rea-
lització estudis d’ADN i proteïnes de reserva de cereals i, també, 
en l’elaboració de determinacions de creixement aeri i radiculars 
de cereals. A més, es realitzen diferents tècniques d’electroforesi i 
d’amplificacions d’ADN per a l’aplicació de marcadors moleculars, 
estudis de biodiversitat i controls de qualitat de llavors i plantes.

La unitat treballa per oferir una sèrie de serveis adreçats, especial-
ment, als sectors de llavors i laboratoris d’investigació.

Servei de liofilització i Laboratori de nutrició animal 

Professor responsable:  Dra. Dolors Cubiló 
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Producció Animal 
   Av. Rovira Roure, �9� 
   �5�98 Lleida 

Telèfon:   + �4 97� 70 �5 59
Fax:   + �4 97� 70 �8 74 
Adreça electrònica: dcubilo@prodan.udl.es

La liofilització és una tecnologia útil per a secar mostres, bé sigui 
per analitzar-les o conservar-les, a les quals no es puguin apli-
car els mètodes convencionals (l’ús d’estufes d’aire forçat a altes 
temperatures). Mitjançant la liofilització es pot extraure tota l’ai-
gua d’una mostra sense modificar-ne els components nutritius, 
compaginant temperatures moderades amb baixes pressions (su-
blimació). 

Des del Laboratori de nutrició animal s’ofereix un gran ventall de 
serveis com ara la preparació i l’anàlisi bromatològica de tot tipus 
de mostres seguint l’esquema Weende, Van Soest, determinació 
del valor calòric, i d’altres aplicacions en aquest camp.

Laboratori de calorimetria 

Professor responsable:  Dra. Lluïsa Cabeza 
Ubicació:   Campus Cappont
Adreça:   Escola Politècnica Superior-Edifici  
   CREA 
   C. Pere de Cabrera s/n 
   �500� Lleida 
Telèfon:   + �4 97� 00 �5 76
Fax:   + �4 97� 00 �5 75 
Adreça electrònica: lcabeza@diei.udl.es

El laboratori de calorimetria disposa d’un calorímetre d’escombrat 
(DSC) per realitzar anàlisis de punts de fusió, capacitats calorí-
fiques, entalpies de canvi de fase, temperatures de transició ví-
trea, etc. D’altra banda, també disposa d’un equip de calibració 
de sondes de temperatura des de -40ºC fins a �50ºC, així com un 
equip de simulació i lectura de senyals de sondes de temperatura 
(micorCal).
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Unitat d’Informació Geogràfica, 
Arqueològica i Documental

Laboratori d’Arqueologia 

Assessor científic:   Dr. Emili Junyent
Tècnics:   Sra. Carme Prats
   Sra. Mireia Cañadell
Ubicació:   Edifici del Rectorat
Adreça:   Plaça Víctor Siurana, �
   Planta Baixa, despatx 0.�� 
   �500� Lleida 
Telèfon:   + �4 97� 70 �0 �7
Fax:   + �4 97� 70 �� 4� 
Adreça electrònica: lab-arq@lab-arq.udl.es

El Laboratori d’Arqueologia assumeix les tasques de conservació i 
restauració de tot tipus de material procedent d’excavacions ar-
queològiques. El procés de conservació i restauració dels materials 
arqueològics, a més a més de preservar el patrimoni històric, rea-
litza una funció imprescindible de suport a la investigació arque-
ològica, ja que les dades que aporta es recullen a les memòries 
d’excavació i s’utilitzen en la recerca que es porta a terme poste-
riorment. 

El Laboratori és un dels més ben dotats de Catalunya i l’únic amb 
una activitat continuada a les comarques lleidatanes. Destaca pel 
tractament de conservació i restauració de peces arqueològiques 
de metall (plata, coure i aliatges, ferro, plom). Compta tant amb 
personal especialitzat en el tractament d’objectes metàl·lics com 
amb un equipament molt complet i específic per realitzar aquests 
processos. Els tractaments van des de la consolidació d’objectes i 
estructures al mateix jaciment, als processos de neteja, estabilitza-
ció, consolidació i reconstrucció de peces realitzats al laboratori. 

Servei d’Història, Documentació i Patrimoni 

Professor responsable:  Dra. Conxita Mir 
Ubicació:   Edifici del Rectorat
Adreça:   Departament d’Història 
   Plaça Víctor Siurana, �, Primera 
   Planta, despatx �.�4
   �500� Lleida 

Telèfon:   + �4 97� 70 �� 9�
Fax:   + �4 97� 70 �� 4� 
Adreça electrònica: shd@historia.udl.es

Les activitats del Servei d’Història, Documentació i Patrimoni es 
dirigeixen a l’elaboració i gestió de projectes vinculats al patrimoni 
històric, cultural i memorialista. Des del Servei es posa a disposició 
tant de la comunitat universitària com de l’externa diversos instru-
ments d’utilitat per al millor desenvolupament de la historiografia 
contemporània. Aquests instruments abasten un ampli camp de 
possibilitats que transcorren des de la documentació escrita a les 
fonts orals, gràfiques, audiovisuals o d’arqueologia contemporà-
nia, com és el cas, per exemple, de l’arqueologia bèl·lica, de cara a 
la recuperació del patrimoni històric militar. 

Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM)

Director:   Dr. Ximo Company
Coordinador:  Dr. Isidre Puig (MLDC)
Ubicació:   Edifici del Rectorat
Adreça:   Departament d’Història de l’Art i 
   Història Social
   Plaça de Víctor Siurana, �, 
   Tercera Planta, despatx �.�8
   �500� Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �� 96 / +�4 97� 70 �� 98 
Fax:   +�4 97� 70 �� �6 
Adreça eletrònica:  caem@hahs.udl.es 
   ximo.company@hahs.udl.es
Web:   http://caem.udl.es

El CAEM és un Centre d’Investigació d’Art català i hispà d’època 
tardomedieval i moderna (s. XV-XVIII) obert a tot tipus d’encàrrecs 
o demandes provinents de l’àmbit institucional, públic i privat del 
món de l’art.

El seu objectiu fonamental és el coneixement, l’estudi i la salva-
guarda del patrimoni artístic (arquitectura, escultura, pintura etc.) 
d’Època Moderna a Catalunya i a la resta d’Espanya, i d’una ma-
nera preferencial a les Terres de Lleida. Un dels punts més forts de 
la seva especialització és l’expertise (estudi rigorós i contrastat) de 
pintura hispana d’època tardomedieval i moderna. Compta amb 
un equip de professionals especialitzats i amb un material tècnic 
altament qualificat per a l’anàlisi de pintures sobre taula.
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El Dr. Ximo Company és l’autor del llibre Paolo da San Leocadio i 
els inicis de la pintura del Renaixement a Espanya, editat per CEIC 
Alfons el Vell (Gandia, �006), la primera monografia completa pu-
blicada sobre l’italià Paolo da San Leocadio (�447-�5�0), l’intro-
ductor a la Península del nou codi pictòric del Renaixement pro-
cedent d’Itàlia. Destaca per ser l’autor de les pintures murals de la 
catedral de València (�47�-�48�) redescobertes el juny de �004 i 
restaurades i obertes al públic des del febrer de �007, tasca realit-
zada també sota la direcció científica del Dr. Ximo Company.

Servei de Cartoteca i Laboratori de Cartografia

Professor responsable:  Dr. Jesús Burgueño 
Ubicació:   Edifici del Rectorat
Adreça:   Departament de Geografia 
   i Sociologia 
   Plaça Víctor Siurana, �, 
   Tercera planta, despatx �.�6
   �500� Lleida 
Telèfon:   + �4 97� 70 �� 98
Fax:   + �4 97� 00 �� �9 
Adreça electrònica: burgue@geosoc.udl.es 

La unitat es dedica a la recerca, al tractament d’informació gràfica 
o numèrica i s’ocupa de l’elaboració de mapes i anàlisis estadís-
tiques.

S’orienta cap a l’automatització de la cartografia i l’ús dels SIG 
per a la investigació científica. Davant les il·limitades aplicacions 
d’aquestes tecnologies en camps tant diversos com les telecomu-
nicacions, la distribució dels recursos naturals i energètics o l’ar-
queologia, el servei s’ha involucrat en projectes interdisciplinaris 
vers la planificació del territori lleidatà. A banda del suport intern 
al departament, també elabora cartografia i mapes temàtics per a 
altres institucions i entitats que ho sol·licitin. 

Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTEL)

Professor responsable: Dr. José A. Martínez Casanovas
Ubicació:   Campus ETSEA
Adreça:   Departament de Medi Ambient 
   i Ciències del Sòl
   Av. Alcalde Rovira Roure, �77

   �5�98 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �8 �7 
Fax:   +�4 97� 70 �6 �� 
Adreça eletrònica:  jmartinez@macs.udl.es 

El SIGTEL desenvolupa projectes de recerca i ofereix serveis sobre 
l’aplicació de les tecnologies SIG i Teledetecció en projectes i estu-
dis relatius a l’agricultura, el territori i el medi ambient. A l’actua-
litat, una de les línies prioritàries d’actuació és les aplicacions de 
la teledetecció multiespectral a la viticultura de precisió, a partir 
d’imatges de satèl·lit d’alta resolució espacial. 

Altres activitats d’investigació que es desenvolupa des d’aquest 
Servei abarquen el desenvolupament de SIG per a la gestió agro-
nòmica d’explotacions agrícoles i vitícoles, la cartografia de cultius 
i usos del sòl i vegetació, l’anàlisi de canvis en els usos del sòl, 
l’anàlisi d’imatges de satèl·lit i aèries per a la viticultura de precisió, 
l’ordenació i planificació del territori i la modelització digital del 
terreny, entre d’altres.

Destacar que, recentment, un projecte de viticultura de precisió 
dut a terme entre el SIGTEL i l’empresa Codorniu S.A ha estat fina-
lista del Premi a la Cooperació Universitat-Empresa, una de les sis 
modalitats dels Premis Barcelona d’Ofici Emprenedora que atorga 
anualment l’Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa). Des del 
Servei s’ha desenvolupat un innovador sistema d’informació geo-
gràfica per a la millora de la productivitat vitivinícola dels cellers 
de Raimat. 

Unitat d’Imatge i So

Servei de Reproducció d’Imatge 

Responsable:   Sr. Xavier Goñi Gracenea
Tècnics:   Sr. Xavier Piqué
   Sr. Xavier Rodríguez
Ubicació:   Edifici del Rectorat
Adreça:   Plaça Víctor Siurana, �
   �500� Lleida 
Telèfon:   + �4 97� 70 �0 5�
Fax:   + �4 97� 70 �0 6� 
Adreça electrònica: x.goni@suic-ri.udl.es
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La imatge com a suport per a la recerca i la docència adquireix 
actualment i, principalment en els ambients universitaris, el nivell 
d’una eina quasi indispensable. El Servei de Reproducció d’Imatge 
proporciona, al personal de la UdL que ho sol·licita, la informació 
i l’assessorament necessaris per a la realització de treballs rela-
cionats amb la imatge i el seu tractament, o bé fa directament 
aquests treballs en el cas que no puguin ser duts a terme des del 
departament o centre. És per això que, en el moment de planificar 
tant el tipus de serveis que oferim com l’adquisició de nous equi-
paments, intentem proporcionar a l’usuari unes eines que li per-
metin presentar els treballs de docència i de recerca sobre suports 
que estiguin a l’avantguarda. També forma part de la nostra tasca 
el seguiment d’actes institucionals, culturals i acadèmics, el seu 
enregistrament en suport fotogràfic o de vídeo, així com l’asses-
sorament en temes de reproducció d’imatge a tota la comunitat 
universitària.

Laboratori de Musicologia 

Professor responsable: Dr. Màrius Bernadó
Ubicació:   Edifici del Rectorat
Adreça:   Departament d’Història de l’Art 
   i Història Social
   Plaça de Víctor Siurana, �, 
   Tercera Planta, despatx �.58
   �500� Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �� 9� 
Fax:   +�4 97� 70 �� �6 
Adreça electrònica: labmus@labmus.udl.es
   marius.bernado@hahs.udl.es

El Laboratori de musicologia posa a l’abast de la comunitat uni-
versitària i dels usuaris en general un conjunt de serveis i recursos 
tècnics de suport a la recerca, a la documentació i a la difusió 
en el camp de la Història de la Música i de la Musicologia. Des 
d’aquesta unitat, s’impulsen i s’assessoren programes d’investiga-
ció, de catalogació, d’estudi, d’edició i de recuperació del patrimoni 
musical. 

L’equipament de què es disposa permet, alhora, oferir serveis re-
latius a la producció editorial o discogràfica, així com altres pres-
tacions en el sector de l’aplicació de noves tecnologies a l’edició 
musical i a la digitalització del so. 

Altres serveis

Taller mecànic

Professor responsable:  Dr. Joan Roca 
Ubicació:   Campus Cappont
Adreça:   Escola Politècnica Superior
   Edifici CREA
   C. Pere de Cabrera s/n 
   �500� Lleida 
Telèfon:   + �4 97� 00 �5 69
Fax:   + �4 97� 00 �5 75 
Adreça electrònica: jroca@diei.udl.es

El Taller mecànic permet la construcció de peces i l’ensamblatge 
de conjunts mecànics per a l’obtenció de prototips, petites sèries 
o muntatges. Disposa de diverses màquines de control numèric 
(centre de mecanitzat, torn, punxonadora) i altres equips pel tre-
ball de xapa i soldadura. Aquestes prestacions poden ser de gran 
interès per a determinats sectors com els dedicats a la maquina-
ria industrial i agrícola, la indústria en general, departaments de 
R+D+i o bé Grups de recerca de la UdL o d’altres entitats.

Estabulari de rosegadors

Assessores científiques: Dra. Carme Piñol i Dra. Rosa Soler
Tècnic:   Sra. Roser Pané
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut. 
   Facultat de Medicina.
Adreça:   Departament de Ciències 
   Mèdiques Bàsiques
   C. Montserrat Roig, �
   �5008 Lleida
Telèfon:   +�4 97� 70 �� �� / +�4 97� 70 �4 07
Fax:   +�4 97� 70 �4 �5 
Adreça eletrònica:  pinyol@medicina.udl.es
   rosa.soler@cmb.udl.es

L’estabulari de rosegadors té com a finalitat cobrir les necessitats 
de la recerca i la docència vinculada a l’ús de petit animal de labo-
ratori en biomedicina. 
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Produeix diferents espècies i soques de rosegadors (ratolí i rata) 
destinades a la docència i a la investigació en les instal·lacions 
pròpies, i facilita l’adquisició i importació de models especials de 
proveïdors externs autoritzats o d’altres centres de recerca. 

Des del Servei s’ofereix també assessorament pel que fa al compli-
ment de la legislació reguladora de l’ús d’animals per a docència 
i recerca, així com en el maneig, cura i manipulació de l’animal 
d’experimentació i dels procediments d’anestèsia. 

Servei de Qualitat de vida i envelliment

Professor responsable:  Dr. Jaume March 
Ubicació:   Campus Ciències de la Salut
Adreça:   Departament de Cirurgia
   C. Montserrat Roig, �
   �5008 Lleida

Telèfon:   + �4 97� 70 �4 �4
Fax:   + �4 97� 70 �4 �5 
Adreça electrònica: jaume.march@cirurgia.udl.es

El Servei de qualitat de vida i envelliment neix com una unitat 
d’assessorament a les múltiples iniciatives d’intervenció o recerca 
que impliquen la gent gran i la seva qualitat de vida.

La idea sorgeix de l’observació, aquests darrers anys, d’un incre-
ment del nombre d’estudis referents a la qualitat de vida en gent 
gran. Es planteja com a repte aprofundir en aquest tema en l’àmbit 
específic de les zones rurals, o més generalment, dels àmbits no 
metropolitans.

El servei s’adreça a organismes i institucions, privades o públiques 
que requereixin la col·laboració d’un conjunt de professionals per 
entendre millor les necessitats de la gent gran.
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Recursos ingresats/gestionats per l’oficina R+D+I. Exercici 2006 (€)

Unitat promotora Convenis i 
serveis

Matrícules  
a cursos

Projectes  
nacionals

Projectes 
europeus Altres ajuts Total

Administració d’Empreses i GERN �69.0�5 �4.98� 5�.�07   �55.��4
Anglès i Lingüística 445  ��.7�4   ��.�69
Biblioteca 5.508     5.508
Centre de Cooperació Internacional  8.98�    8.98�
Ciències Mèdiques Bàsiques �0.000  �.���.657 50.9�0 �0.49� �.�04.069
Cirurgia  4�.6�4  60.0�6  �0�.640
Dret Privat ��.0�9  �7.50�   50.5��
Dret Públic �0.78� ��.000 �5.549   77.���
Economia Aplicada �09.590     �09.590
Enginyeria Agroforestal �60.00� 8.5�� 79.7�8  7.000 �55.��0
Escola Universitària d’Infermeria  ��.640    ��.640
Escola Universitària Politècnica �4.000     �4.000
Filologia Catalana i Comunicació 4�.�0�  ��.�00   56.�0�
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 4.08� ��.58� 44.���   60.788
Geografia i Sociologia �99.090  ���.565 4.600 �7.000 �54.�55
Història 9�.009  78.�0�  9.750 �8�.06�
Història de l’Art i Hª Social �5.�5�  �5.404   50.555
Hortofructicultura, Botànica i Jardineria �70.705 6.770 4�.�8� ���.960  �54.8�6
INEFC  ��6.664    ��6.664
Infermeria �.980 9.900   ��.880
Informàtica i Enginyeria Industrial 76.04�  �84.6�0 ��.889 4�.�00 ��5.76�
Institut de Ciències de l’Educació �0.000     �0.000
Matemàtica  �6.80� �9.940   46.74�
Medi Ambient i Ciències del Sòl �59.��5 �8.4�6 ���.��� �79.875 �8.�74 708.04�
Medicina �4.��8 ��.084    �5.4��
Oficina de Suport a la R+D+i 5.474  67.500   7�.974
Pedagogia i Psicologia 64.58� 70.688 �9.7�7   �75.007
Producció Animal �46.��0  9�.���  ��.000 �50.56�
Producció Vegetal i Ciència Forestal ��5.45� �5.898 7�5.7�6 �.064.��5 9.878 �.06�.�77
Química 5�.07�  �50.944 �.�40  �05.�56
SCT-Microscòpia Electrònica �5.854     �5.854
Tecnologia d’Aliments 407.56�  �84.�67 565.5�0  �.�57.�58
Vicerectorat d’Activ. Culturals i Proj. Univ.  �7.��9    �7.��9
TOTAL �.�56.448 494.795 �.7�5.��� �.08�.465 �76.49� 8.8�6.5�4

Font: Oficina de Suport a la R+D+i. Maig 2007.
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA

La Fundació Universitat de Lleida (FUdL) és una fundació privada, 
subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constituïda 
per la Universitat de Lleida amb l’objectiu principal de fomentar les 
relacions entre la Universitat de Lleida, la societat i l’entorn socio-
econòmic i cultural, fomentant la recerca científica, la humanísti-
ca i tècnica, la innovació tecnològica i la formació continuada.

La FUdL es governa des del seu Patronat, el qual és presidit pel 
Rector i també en formen part el president del Consell Social (vice-
president), el vicerector de Recerca i Innovació, el gerent, el presi-
dent de l’Associació d’Antics Alumnes, diferents representants del 
professorat, del món empresarial i dels col·legis professionals i el 
director general de la FUdL.

Fins al mes de gener de �007, el Dr. Joan Busqueta Riu va ocupar 
el càrrec de director general. A proposta del president de la FUdL i 
per acord del Patronat, al mes de febrer de �007 es va nomenar el 
Dr. Santiago Planas de Martí com a nou director general.

Per a la consecució dels seus objectius, la FUdL, durant l’any aca-
dèmic �006-�007, ha desenvolupat les següents línies d’actuació:

Formació Continuada

La FUdL ha continuat gestionant màsters, postgraus, cursos d’es-
pecialització i cursos d’extensió universitària procedents dels dife-
rents departaments i centres de la Universitat de Lleida, així com 
cursos propis o externs. Es relacionen a continuació les diferents 
actuacions en les que s’ha intervingut:

Màsters

Màster interuniversitari en atenció prehospitalària urgent 

Màsters en direcció i organització d’empreses (MBA)

VII Màster en medicina y cirurgia de urgències

Màster en infermeria de quiròfan

Màster en acupuntura 

Màster en mediació lingüística 

Màster en desenvolupament infantil i atenció precoç 

Intervenció socioeducativa amb immigrants i gitanos

Màsters On-line

Màster en formació en immigració: educació, llengua i treball so-
cial 

Màster en agents d’igualtat d’oportunitats per a les dones a l’àm-
bit rural (�a Edició) 

Postgraus

- Postgrau dret agroalimentari

- Postgrau en promoció i educació per a la salut

- Postgrau en abordatge sanitari del maltractament: aspectes 
psicosocials, ètics i legals

- Atenció prehospitalària urgent 

- Postgrau en salut sexual i reproductiva

- Atenció a la persona amb dependència. Les ferides cròniques

- Atenció al malalt al final de la seva vida per a professionals de 
la salut

- Postgrau en direcció financera

- Postgrau en direcció de màrqueting

- Postgrau de direcció estratègica

- Postgrau en direcció de personal

- Intervenció socioeducativa en contexts multiculturals (immi-
grants i gitanos)
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- Postgrau en mediació lingüística

- Gestor de sistemes de qualitat i excel·lència 

- Sistemes d’informació geogràfica per a la gestió municipal i 
territorial

Postgraus On-line

- Formació en estudis sobre la immigració: especialista universi-
tari en estudis sobre la immigració

- Formació en estudis sobre la immigració: postgraduat univer-
sitari en estudis sobre educació, llengua i treball social amb 
adults immigrants 

- Càlcul i disseny d’instal·lacions solars d’aigua corrent, sanitària 
i calefacció

- Càlcul i disseny d’instal·lacions de fred i calor solar

Cursos d’Especialització

- La intervenció directa en atenció precoç i els programes tera-
pèutics

- Tècniques de suport emocional per al malalt de càncer

- Atenció a la dona en les malalties ginecològiques

- Les cures sanitàries en persones amb dependència

- Especialista universitari en educació afectiva i sexual

- Hemoteràpia

- Atenció prehospitalària urgent a la muntanya

- Cuidant al cuidador. Tècniques per gestionar l’estrès emocio-
nal

- IV curs en tècniques diagnosito-terapeutiques en medicina 
d’urgències

- Curs d’ecografia per metges d’urgències

- Accés a la professió d’agent de la propietat immobiliària (API’s) 
(�a edició) 

- Tècnic en gestió de la qualitat total

- Auditor de qualitat i medi ambient: ISO 900�:�00. ISO 
�400�:�004

- Avaluador del model EFQM d’excel·lència

- Jueus a la Catalunya medieval: cultura, identitat i vida quotidi-
ana

- Gestió i administració bàsica de xarxes de comunicacions. 
ACSP (Alcatel Certified Switch Professional) 

Cursos d’Extensió Universitària

- Les cures sanitàries en persones amb dependència

- Atenció a la dona en les malalties ginecològiques

- Atenció prehospitalària urgent a la muntanya 

- Tècniques de suport emocional per al malalt de càncer 

- Cuidant al cuidador. Tècniques per gestionar l’estrès emocio-
nal

Projectes

La Fundació també s’ha encarregat de la gestió dels següents pro-
jectes:

•	 Desenvolupament de certificació d’empreses de qualitat per a 
software lliure CEOS, dirigit per Dr. Cèsar Fernández, del Depar-
tament d’Informàtica i Enginyeria Industrial.

•	 Projectes d’accesibilitat de persones discapacitades a les TIC 
(acord del col·laboració amb Soluziona i la Fundacción Adec-
co), dirigit per el Dr. Jordi Palacín, del Departament d’Informà-
tica i Enginyeria Industrial.
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També, durant el mateix període acadèmic, la FUdL s’ha respon-
sabilitzat de l’organització dels actes de commemoració del 75é 
aniversari de la proclamació de la segona República (�9��-�006) 
sota el nom de La Il·lusió de la República.

Finalment s’ha estat treballant en la preparació dels actes que l’any 
�007 es celebraran en motiu de la commemoració del Centenari de 
la Riuada de �907.

Publicacions

Les publicacions, vinculades al món de la universitat, que s’han 
editat amb la contribució de la FUdL han estat:

•	 MORENO GENÉ, Josep. La creació de la Universitat de Lleida 
1991-1992. Aspectes jurídicolaborals. Edicions de la Universi-
tat de Lleida. Lleida, �006. 

•	 ESTEVE PERENDREU, Francesc. Mestrescoles i rectors de l’Estu-
di General de Lleida (1597-1717). Edicions de la Universitat de 
Lleida. Lleida, �007.

Foment del fons patrimonial i documental de la Universitat

La FUdL ha continuat donant suport a la catalogació dels fons 
documental i bibliogràfic “Sol-Torres”. Altrament, també s’han 
gestionat els recursos econòmics destinats als projectes construc-
tius de l’edifici “Centre de Cultures” i de l’edifici de la Facultat de 
Ciències de l’Educació.

Organització de Jornades i Congressos

La Fundació també funciona com a oficina de Congressos, Semi-
naris i Reunions Científiques. En aquest sentit, durant el període 
�006-�007 s’han gestionat i estan en curs els següents actes vin-
culats al diferents Departaments i Centres de la Universitat o a al-
tres institucions publiques o privades. Es relacionen a continuació 
els principals events als que la FUdL ha estat dedicada:

Jornades

•	 Elaboració d’aliments reestructurats. Selecció i alternatives. Del 
�6 al �7 de novembre �006.

•	 Els Llibres de Crims de la Ciutat de Lleida. (La Justícia Local a 
Catalunya). Del 6 al 7 de març de �007.

•	 L’oli d’oliva: del camp a la taula i més enllà. �6 de març de 
�007.

•	 IX Seminari de gestió ambiental de la Institució Catalana d’His-
tòria Natural (ICHN) - Estany d’Ivars i Vila-Sana. Del �� al �5 
d’abril de �007.

Congressos i reunions científiques

•	 Workshop on ARTHROPOD PEST PROBLEMS IN POME FRUIT 
PRODUCTION. Del 4 al 6 de Setembre de �006.

•	 International ESSC Conference on “Soil and Water Conservati-
on under Changing Land Use”. Del �� al �5 setembre de �006.

•	 VI Reunió del Grupo de Microbiologia Molecular de la Socie-
tat Espanyola de Microbiologia. Del �� al �5 de setembre de 
�006.

•	 XIII Jornades d’arxius universitaris/Conferència d’arxivers Uni-
versitaris. Del �8 al �0 d’abril de �007.

•	 15th Nitrogen – Workshop. Towards a better efficiency in N use. 
Del �8 al �0 de maig de �007.

•	 Reunió del grup d’electroquímica de la RSEQ. Del 9 al �� de 
juliol de �007.

Recursos econòmics

Els recursos externs que la FUdL gestiona per a l’execució de les 
diferents actuacions provenen fonamentalment dels ingressos 
en concepte de matrícula o inscripció als programes de formació 
continuada i de les donacions i subvencions d’institucions i par-
ticulars. La distribució dels recursos gestionats durant l’any �006 
per unitat promotora (Departament de la UdL) s’especifica al qua-
dre següent:
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Recursos gestionats per la fundació universitat de lleida. Exercici 2006 (€)

Unitat promotora Formació continuada 
(matrícules)

Donacions i 
subvencions Total

Administració d’Empreses i GERN 66.476  66.476
Ciències Mèdiques Bàsiques ��.��0  ��.��0
Cirurgia �0.655  �0.655
Dret Privat ��.�6�  ��.�6�
Dret Públic ��.54�  ��.54�
Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica �6.��4  �6.��4
Geografia i Sociologia ��7.��0 �.6�5 ��0.855
Infermeria �55.��� 5.�00 �60.���
Medi Ambient i Ciències del Sòl �6.�44  �6.�44
Pedagogia i Psicologia �4.96�  �4.96�
Producció Vegetal i Ciència Forestal �6.9��  �6.9��
Química 9.�66  9.�66
TOTAL 5�0.0�9 8.7�5 5�8.764

Font: Fundació Universitat de Lleida. Maig 2007.
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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, d’una banda, i acollint estudiants, PDI i PAS pro-
cedents d’altres institucions d’arreu del món, de 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 �006/�007 la UdL ha aprovat el Pla 
d’Internacionalització amb l’objectiu d’impulsar i promoure la pro-
jecció externa de la institució, facilitar la mobilitat dels diferents 
col·lectius que la integren, impulsar la col·laboració internacional 
en docència i recerca i les competències lingüístiques dels seus 
membres, entre d’altres.

Convenis

Programa Sòcrates/Erasmus

Durant el curs �006/�007 han estat en vigor un o més convenis 
Erasmus entre la UdL i �9� institucions d’ensenyament superior de 
�7 països europeus, �4 institucions més que el curs precedent. En 
relació amb el curs anterior han entrat en vigor convenis amb �6 
institucions amb les que prèviament la UdL no tenia conveni, men-
tre que no han estat renovats els convenis amb � institucions. 

D’altra banda, aquest curs és el darrer del programa Sòcrates, 
que serà substituit pel Lifelong Learnig Programme (Programa 
d’Aprenentatge Permanent), dins el que s’inclou Erasmus. Des de 
l’Oficina de Relacions Internacionals s’ha demanat a la Comissió 
Europea la renovació de la Carta Universitària Erasmus que ha de 
permetre a la UdL participar en aquest programa durant el període 
�007/�0��.

Universitats europees amb les quals la UdL ha tingut acords 
bilaterals de cooperació dins el marc del programa Sòcrates/

Erasmus durant el curs 2006/07

Alemanya (��)
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)
Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, HAWK 
(Hildesheim)
Friedrich Schiller Universität Jena (Jena)
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 (�)
Leopold-Franzens Universität Innsbruck (Innsbruck)
Fachhochschule Technikum Kärnten (Spittal)
Universität für Bodenkultur Wien, BOKU (Viena)

Bèlgica (7)
Erasmushogeschool Brussel (Brussel·les)
Université Libre de Bruxelles (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) *
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Bulgària (�)
National Sports Academy “Vassil Levsky” (Sofia)

Dinamarca (�)
Københavns Universitet (Copenhaguen)
Vitus Bering Center for Videregaende Uddannelse (Horsens)

Eslovàquia (�)
Univerzita Komenského v Bratislave (Bratislava) 
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre (Nitra) 

Eslovènia (�)
Univerza v Mariboru (Maribor) 

Estònia (�)
Estonian University of Life Sciences, EMÜ (Tallinn)
Eesti Maaülikool (Tartu)

Finlàndia (��)
Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu, EVTEK (Espoo)
Helsingin yliopisto (Hèlsinki)
Arcada – Nylands svenska yrkehögskola (Hèlsinki)
Joensuun yliopisto (Joensuu)
Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä)
Lahden Ammattikorkeakoulu (Lahti) 
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oulu) 
Rovaniemi Polytechnic (Rovaniemi)
Turun Yliopisto (Turku)
VAMK, University of Applied Sciences (Vaasa)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa)

França (4�)
Université de Picardie (Amiens)
École Superiéure d’Agriculture Angers –FESIA (Angers)
Université Victor Segalen (Bordeaux)
Université de Cergy-Pontoise (Cergy-Pontoise) 
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)
Université Joseph Fourier Grenoble I (Grenoble)
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) 
École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier (Mont-
peller) 
Université de la Sorbonne Nouvelle (París)
Université René Descartes, Paris V (París)
Université de Paris-Nanterre, Paris X (París)
Université Paris-Sud �� (París) *
Université de Paris Val-de-Marne (Créteil)
École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Fôrets (París)
IPAG - Ecole Supérieure de Commerce (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)
Université de Rennes � (Rennes)
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 Llengua-
doc)
Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Versalles)

Grècia (5)
National and Kapodistrian University of Athens (Atenes)
Agricultural University of Athens (Atenes) *
International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Stu-
dies (Hanià)
Technological Educational Institute of Crete (Iràklio)
Aristotle University of Thessaloniki (Tessalònica)
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Hongria (�)
Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest)
Debreceni Egyetem (Debrecen)
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron) *

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

Itàlia (��)
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) 
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)
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 della Tuscia (Viterbo)

Lituània (�)
Kauno medicinos universitetas (Kaunas)
Lietuvos zemes ukio universitetas (Kaunas)

Malta (�)
Università tà Malta (Msida)

Noruega (�)
Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB (Ås)
Høgskolen i Hedmark (Elverum) 
Høgskulen i Volda (Volda) 

Països Baixos (6)
Vrije Universiteit Amsterdam (Amsterdam)
Hogeschool van Amsterdam (Amsterdam)
Fontys Hogescholen (Eindhoven)
Van Hall Instituut (Leeuwarden)
Radboud Universiteit Nijmegen (Nijmegen)
Wageningen Universiteit (Wageningen)

Polònia (9)
Akademia Techniczno-Rolnicza (Bydgoszcz) 
Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańsk)
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 (��)
Universidade de Aveiro (Aveiro)
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)
Instituto Politécnico de Santarém / Escola Superior de Desporto de 
Rio Maior (Santarem) 
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Vila Real)

Regne Unit (7)
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)
University of Newcastle upon Tyne (Newcastle)

República Txeca (5)
Masarykova Univerzita v Brně (Brno)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (České Budějovice)*
Palacký University Olomouc (Olomouc)*
Ceska Zemedelska Universzita v Praze (Praga)
Univerzita Karlova v Praze (Praga)

Romania (�)
Universitatea Ovidius Constanta (Constanta)
Universitatea AL.I. Cuza (Iasi)
Universitatea “Stefan Cel Mare” din Suceava (Suceava)

Suècia (�)
Lunds Universitet (Lund)
Sveriges Lantbruksuniversitet (Uppsala)

Turquia (5)
Çukurova University (Adana)
Atilim Üniversitesi (Ankara)
Akdeniz University (Antalya)
Istanbul Teknik Üniversitesi (Istambul)
Kahramanmaras Sutcu Imam University (Kahramanmaras)

Xipre (�)
Intercollege (Nicòsia) 

Suïssa (�)**
Université de Genève (Ginebra)
Université de Lausanne (Lausana)

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

Acords de cooperació bilateral

Durant el curs �006/�007 la UdL ha signat � acords bilaterals de 
cooperació amb diverses institucions d’ensenyament superior. Du-
rant aquest curs també han expirat 9 acords bilaterals que no han 
estat renovats. En total la UdL té signats 70 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 2006/07

Alemanya (�)
Universität Koblenz-Landau 

Argentina (�0)
Instituto de Formación e Investigación “Maestro Carranza” 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Pontificia Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de Cuyo 
Universidad de Buenos Aires **
Universidad Nacional de Córdoba ** 
Universidad Nacional de Tucumán 
Universidad Nacional del Comahue 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Nacional Rio Cuarto

Brasil (�)
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal de Viçosa

Canadà (4)
Agriculture and Agri-Food Canada – Agriculture et Agroalimen-
taire Canada
Université d’Ottawa – University of Ottawa
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal (UQÀM)

Colòmbia (4)
Universidad de Antioquía 
Universidad de La Sabana
Universidad del Cauca
Universidad del Tolima

memòria udl 06_07.indd   138 30/07/2007   13:29:08



��9Memòria acadèmica de la Universitat de Lleida �006/�007

Costa d’Ivori (�)
Université de Cocody

Costa Rica (�)
Universidad de Costa Rica

Cuba (�)
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
Universidad de Holguín “Óscar Lucero Moya”
Universidad de la Havana 

El Salvador (�)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 

Equador (�)
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO *
Universidad de Cuenca 

Estats Units d’Amèrica (6)
Colorado State University
Euroamerican International University, Miami
Iowa State University
Southern Illinois University Edwardsville
University of Texas Health Science Center at Houston
Western Michigan University

Finlàndia (�)
Svenska yrkeshögskolan (Vaasa) *

França (�)
Institut National Polytechnique de Toulouse *
Université Jean Moulin Lyon �

Guatemala (�)
Universidad de San Carlos de Guatemala

Israel (�)
Ben-Gurion University of the Negev

Mèxic (��)
Benemérita Universidad Autónoma de Pueblo 
Colegio de Jalisco 
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Universidad Autónoma de Chapingo 
Universidad Autónoma de Chiapas 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad de Celaya 
Universidad de La Salle 
Universidad de las Américas - Puebla 
Universidad de Monterrey 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Moçambic (�)
Hospital Central de Maputo

Nicaragua (�)
Universidad Nacional Agraria
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León

Perú (�)
Universidad César Vallejo 
Universidad de Cajamarca **
Universidad Nacional del Santa 
 
Regne Unit (�)
Lancaster University
University of Cranfield at Silsoe

Tunísia (�)
Université du 7 Novembre à Carthage

Xile (6)
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Austral de Chile 
Universidad de La Frontera
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 
Universidad Mayor
Universidad Técnica Federico Santa María 

Xina (�)
Sichuan Agricultural University
Tianjin Foreign Studies University

(*) Institucions amb les que s’ha signat acord per primera vegada. Dades 
a 15/05/2007.
(**) Convenis en procés de renovació.
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Programa SICUE

Durant el curs �006/07 la UdL ha mantingut acords bilaterals de 
cooperació per a la mobilitat de l’estudiantat en el marc del pro-
grama SICUE (sistema d’intercanvi entre centres universitaris d’Es-
panya) amb 4� 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
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
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Mobilitat

La mobilitat acadèmica internacional a la UdL s’articula bàsica-
ment a l’entorn de dos programes: el programa Sòcrates/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 15/05/2007.

Les dades per al curs 2006/2007 dels dos programes de mobilitat 
internacional gestionats des de l’ORI (programa Sòcrates/Erasmus 
i Programa de Mobilitat de la UdL) mostren un lleuger increment 
del nombre d’estudiants rebuts i un descens dels enviats. Entre 
ambdós programes han participat un total de 325 estudiants en-
viats i rebuts. En nombres absoluts, el centre que ha mogut més 
estudiantat ha estat l’ETSEA. Per països, Mèxic i Itàlia són els països 
on s’envien i d’on es reben més estudiants. 

Un 5,89% de l’estudiantat titulat en centres propis el curs 
2005/2006 havia participat en el programa Erasmus i/o el progra-
ma de Mobilitat de la UdL.

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el 
programa Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d’estudiantat enviat dins els programes 
Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL

Evolució del nombre d’estudiantat rebut dins els programes 
Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL
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Distribució per països de l’estudiantat participant als 
programes Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL. Curs 
2006/2007

País Enviat Acollit Total
Mèxic �5 56 8�
Itàlia �� �� 55
França 6 �7 ��
Polònia 6 �4 �0
Finlàndia �4 � �7
Alemanya � �� �6
Xile �0 � ��
Rep. Txeca 7 4 ��
Xina  �0 �0
Regne Unit 7 � 8
Països Baixos 6 � 8
Noruega 4 � 6
Dinamarca 5  5
Estats Units 5  5
Portugal � � 5
Estònia � � 5
Turquia  5 5
Argentina 4  4
Nicaragua 4  4

Estudiantat dels programes Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL enviat i rebut per centres. Curs 2006/2007

ETSEA Dret i 
Economia

Lletres Medicina INEFC EPS Ciències 
Educació

Infermeria Turisme

72

12 11 13 14 13
7 3 1

27

46 47

23

11
6

10
4 5

Estudiantat dels programes Sòcrates/Erasmus i de Mobilitat de la UdL 
enviat i rebut per centres. Curs 2006/2007

Enviats
Rebuts

Hongria  � �
Romania  � �
Suècia �  �
Costa Rica �  �
Canadà �  �
Irlanda �  �
Bulgària  � �
Grècia  � �
Lituània  � �
Eslovènia �  �
Bèlgica �  �
Perú �  �
Israel �  �
Malta  � �
Eslovàquia  � �
TOTAL �46 �79 ��5
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Països de destinació de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat 
de la UdL. Curs 2006/2007

Països d’origen de l’estudiantat Erasmus i de Mobilitat de la 
UdL. Curs 2006/2007 

Programa Sòcrates/Erasmus

Dades generals

Durant el curs �006/�007, i d’acord amb les dades provisionals a 
0�/05/�007, la Universitat de Lleida ha enviat a altres universi-
tats europees 9� estudiants i ha acollit ��� estudiants de diferents 
països europeus. En conjunt �04 estudiants han participat en el 
programa Sòcrates/Erasmus.

Mèxic 17,12%

Itàlia 15,75%

Finlàndia 9,59%

Xile 6,85%
R. Txeca 4,79%

Regne Unit 4,79%
França 4,11%

Països Baixos 4,11%

Polònia 4,11%

Estats Units 3,42%

Dinamarca 3,42%

Nicaragua 2,74%
Argentina 2,74%

Noruega 2,74%

Altres 13,70%

Mèxic 31,28%

Itàlia 17,88%

França 9,50%

Polònia 7,82%

Alemanya 7,26%

Xina 5,59%

Turquia 2,79%

R. Txeca 2,23%

Altres 15,64%
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i acollit dins el programa Sòcrates/Erasmus

Per centres, l’ETSEA ha estat de nou el centre que més estudiants ha enviat a universitats europees (�7) i la Facultat de Lletres el que més 
estudiants estrangers ha rebut (��). 

Programes Sòcrates/Erasmus. Comparativa estudiantat enviat - estudiantat acollit. Curs 2006/2007

Per països, la UdL ha enviat estudiants a �6 països diferents i ha acollit estudiants procedents de �9. Itàlia continua sent el país d’on es reben 
més estudiants (��) i on més se n’envien (��).
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Evolució del nombre d'estudiantat enviat i acollit 
dins el programa Sòcrates/Erasmus

Estudiantat enviat
Estudiantat acollit

ETSEA Lletres Dret i 
Economia

Medicina INEFC EPS C. 
Educació

Infermeria Turisme

37

5
10 13 10 10

3 3 1

24
31

21
13 10

2 5 4 2

Programa Sòcrates/Erasmus
Comparativa estudiantat enviat - estudiantat acollit

Curs 2006/2007

Estudiantat enviat Estudiantat acollit
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Distribució per països de l’estudiantat participant al programa Sòcrates/Erasmus. Curs 2006/2007

País UdL - Europa Europa - UdL Total Balanç
Itàlia �� �� 55 -9
França 6 �7 �� -��
Polònia 6 �4 �0 -8
Finlàndia �4 � �7 ��
Alemanya � �� �6 -�0
Rep. Txeca 7 4 �� �
Regne Unit 7 � 8 6
Països Baixos 6 � 8 4
Noruega 4 � 6 �
Dinamarca 5 0 5 5
Portugal � � 5 �
Estònia � � 5 -�
Turquia 0 5 5 -5
Romania 0 � � -�
Hongria 0 � � -�
Suècia � 0 � �
Irlanda � 0 � �
Lituània 0 � � -�
Bulgària 0 � � -�
Grècia 0 � � -�
Eslovènia � 0 � �
Bèlgica � 0 � �
Malta 0 � � -�
Eslovàquia 0 � � -�
Austria 0 0 0 0
 9� ��� �04 -�0
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Destinacions de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus de la UdL. 
Curs 2006/2007

Procedència de l’estudiantat Sòcrates/Erasmus de la UdL. 
Curs 2006/2007 

Cursos intensius de llengües Erasmus (EILC)

Sis 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’italià (�), txec (�), danés (�) i finès (�).

Beques complementàries de la UdL

Durant el curs �005/�006 la UdL ha concedit �0 ajuts complemen-
taris per als estudiants Erasmus de la UdL amb els millors expedi-
ents acadèmics. 

Programa de mobilitat de la UdL 

Durant el curs �006/�007 54 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 (�5), Xile (�0), Estats Units (5), Argentina (4), Nicaragua (4), 
Canadà (�), Costa Rica (�), Israel (�) i Perú (�). El nombre d’estu-
diants estrangers acollits dins aquest programa s’ha incrementat 
fins a 67, procedents de Mèxic (56), la RP de la Xina (�0) i Xile. En 
total ��� estudiants locals i estrangers han participat en aquest 
programa.

Itàlia 25,00%

Finlàndia 15,22%

Rep. Txeca 7,61%
Regne Unit 7,61%

França 6,52%

Països Baixos 6,52%

Polònia 6,52%

Dinamarca 5,43%

Noruega 4,35%

Alemanya 3,26%

Portugal 3,26%

Altres 8,70%

Destinacions de l'estudiantat Sòcrates/Erasmus de la UdL. Curs 2006/2007

Itàlia 28,57%

França 15,18%

Polònia 12,50%

Alemanya 11,61%

Turquia 4,46%

Rep. Txeca 3,57%

Romania 2,68%

Hongria 2,68%

Finlàndia 2,68%

Estònia 2,68%

Altres 13,39%

Procedència de l'estudiantat Sòcrates/Erasmus a la UdL. Curs 2006/2007
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Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa de mobilitat de la UdL

Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de mobilitat de la UdL. Curs 2006/2007
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Evolució del nombre d'estudiantat enviat i rebut 
dins el Programa de mobilitat de la UdL
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Estudiantat enviat i rebut dins el Programa de Mobilitat de la UdL. 
Curs 2006/2007
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Programa de beques JADE patrocinat pel Santander Central 
Hispano

En el cas d’algunes universitats mexicanes, el programa de mobili-
tat de la UdL es complementa amb els ajuts econòmics Jade patro-
cinats pel banc Santander Central Hispano. Vint-i-un estudiants 
de diverses institucions d’educació superior mexicanes han gaudit 
d’aquests ajuts durant el curs �006/�007.

Estudiantat visitant

En el marc del programa d’estudiantat visitant, la UdL ha rebut 5 
estudiants, � a la Facultat de Medicina i � a la Facultat de Dret i 
Economia. Per països, aquests estudiants procedien de Mèxic (�), 
Brasil, Polònia i Alemanya.

Programa SICUE 

D’acord amb les dades provisionals per al curs �006/�007, �� 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). Cinc ho han fet en universitats de 
l’Institut Joan Lluís Vives, Politècnica de València (�), Barcelona (�), 
Illes Balears (�) i València (�). La resta a les universitats de A Co-
ruña (�), Córdoba (�), Euskal Herriko Unibertsitatea (�), Salamanca 
(�), Autónoma de Madrid (�), Cantabria (�), Huelva (�), Extrema-
dura (�), Las Palmas de Gran Canaria (�), Pública de Navarra (�) i 
Santiago de Compostela (�).

La UdL ha acollit �� estudiants, 6 procedents d’altres universitats 
de l’Institut Joan Lluís Vives, València (�), Barcelona (�), Jaume I (�), 
Miguel Hernández d’Elx (�) i Rovira i Virgili (�), i la resta procedents 
de les universitats de Huelva (�), León (�), Euskal Herriko Unibertsi-
tatea (�), Salamanca (�) i Santiago de Compostela (�).

Evolució del nombre d’estudiantat enviat i rebut dins el Programa SICUE
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Estudiantat SICUE enviat i rebut. Curs 2006/2007
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Educació
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Estudiantat SICUE enviat i rebut
Curs 2006/2007

Estudiantat enviat Estudiantat rebut

Beques Sèneca

El programa SICUE es complementa amb els ajuts Sèneca, convo-
cats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Dels �� estudiants 
enviats a altres universitats espanyoles, �� han gaudit de beca, i 
dels �8 estudiants rebuts, 8 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 �006/�007.�

ETSEA

Programa d’intercanvis curts amb universitats dels Estats Units 
d’Amèrica

Durant els mesos d’estiu la Universitat de Lleida intercanvia estu-
diants amb l’Iowa State University i la Colorado State University. 

Programa de doble titulació amb la Cranfield University at Silsoe

4 estudiants de l’ETSEA han seguit el programa de doble titulació 
en aquesta universitat anglesa.

�. Dades elaborades a partir de la informació facilitada pel responsable 
acadèmic de cada programa a data �5/05/�007.

Programa ALFA “Europe Forest Latin American – EUFORLA” 

Lletres

Programa de doble titulació amb l’Université Jean Moulin Lyon �

Quatre estudiants (� de la Falcultat de Dret i Economia i � de la 
Facultat de Lletres) ha participat en aquest programa de doble ti-
tulació.

Mobilitat de professorat

Estades curtes de docència Sòcrates/Erasmus

Pel que fa a la mobilitat del professorat, i encara amb dades provi-
sionals a �5/05/�007, �5 professors de 6 centres de la Universitat 
de Lleida han realitzat estades Erasmus de docència de curta du-
rada en universitats de països europeus.
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Professorat de la UdL que ha realitzat estades de curta durada Erasmus durant el curs 2006/2007

Evolució del nombre de professorat enviat i acollit que ha realitzat estades de docència de curta durada Sòcrates/Erasmus

(*) Segons dades de l’Agencia Nacional Española Erasmus. Últim curs segons dades facilitades pel PDI de la UdL que ha rebut professorat Erasmus.
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1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007

14
18

15
19

15 14

27

34 35

15

27

14
11

18

13

Evolució del nombre de professorat enviat i acollit 
que ha realitzat estades de docència de curta durada Sòcrates/Erasmus 
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Per països, la major part d’aquestes estades han tingut lloc en uni-
versitats de França (9) i Itàlia (8), seguides de la República Txeca i 
Suècia (� cada un), Alemanya, Finlàndia, Portugal i el Regne Unit (� 
cada un) i Bèlgica, Noruega, Polònia i Turquia (� cada un). 

Destinacions del professorat de la UdL que ha realitzat 
estades Erasmus de curta durada

Des de l’ORI també s’ha col·laborat en l’acollida de professors es-
trangers i de responsables acadèmics i d’oficines de relacions in-
ternacionals d’universitats estrangeres. 

Mobilitat de PDI en el marc de convenis bilaterals de la 
UdL

Durant el curs �006/�007 la UdL ha concedit ajuts per a la mo-
bilitat en el marc de convenis bilaterals a un total de �8 PDI, �5 
professors de la UdL que han visitat universitats estrangeres i � 
professors estrangers que han visitat la UdL. 

Per centres Per destí/origen
Lletres   4 enviats i � rebut
EPS  � enviats i � rebut
ETSEA   4 enviats
Infermeria  � enviats
C. de l’Educació � enviats i � rebut

Xile            � enviats
Argentina            � enviats
Colòmbia            � enviats
Estats Units         � enviat i 
                              � rebut
Brasil            � enviat
Canadà            � enviat
Cuba            � rebut
França            � rebut
Marroc            � enviat
Mèxic            � enviat
Perú            � enviat
Regne Unit          � enviat
Xina            � enviat

Mobilitat de PAS

Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats 
catalanes2

En el programa d’Ajuts de mobilitat per al PAS de les universitats 
catalanes i de les administracions públiques del sector universitari 
i de la recerca �006, convocat per l’AGAUR, � membres del PAS de 
la Universitat de Lleida realitzen la seva estada durant el curs aca-
dèmic �006/07 en diversos centres universitaris dels Estats Units 
d’Amèrica:

- Indiana University

- University of Washington

- University of Michigan

Ajuts de la UdL per a la mobilitat 

Pel que fa als ajuts per a la mobilitat bilateral dins de convenis 
marc de cooperació signats per la UdL, a la convocatòria de l’any 
�006 es van concedir els ajuts següents:

�. Informació elaborada a partir de les dades facilitades per Gerència.

França 9

Itàlia 8

R. Txeca 3

Suècia 3

Alemanya 2

Finlàndia 2

Portugal 2

Regne Unit 2

Altres 4

Destinacions del professorat de la UdL que 
ha realitzat estades Erasmus de curta durada 
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Mobilitat d’estudiantat

Ajuts per a �8 estudiants de la UdL participants en el Programa de 
mobilitat de la UdL.

Ajuts per a �7 estudiants estrangers participants en programes 
internacionals específics dels centres.

Mobilitat de PDI

9 ajuts per a PDI de la UdL en visita a universitats estrangeres.

4 ajuts per a PDI estranger de visita a la UdL. 

Mobilitat de PAS

� ajuts per a PAS de la UdL en visita a universitats estrangeres.

Programes, xarxes i altres accions 
internacionals

Programes transnacionals de cooperació Erasmus

A banda de la mobilitat d’estudiantat i professorat, la UdL també 
participa en altres activitats del programa Sòcrates/Erasmus. Du-
rant el curs �006/�007 la UdL ha coordinat el programa intensiu 
Erasmus “Resilience, Vulnerability and Sustainability in European 
Rural Landscapes”

Programa de Cooperació Interuniversitària

PCI Iberoamèrica

En el marc de la convocatòria PCI �005 s’ha dut a terme els projec-
te de recerca Virus u organismos similares presentes en el cultivo 
de la higuera en Costa Rica, coordinat des del departament de Pro-
ducció Vegetal i Ciència Forestal i la Universidad de Costa Rica. 

En el marc del PCI �006 s’ha concedit un ajut al projecte de recer-
ca Estudios de microhábitats y microambientes físico-químicos en 
sistemas microbianos endolíticos del desierto de Atacama (Chile), 
coordinat des del servei de Microscopia Electrònica en cooperació 
amb la Universidad de Antofagasta (Xile).

PCI Tunísia

En el marc de la convocatòria PCI �005 s’ha dut a terme els se-
güents projectes:

−	 El mosaico de la higuera en los bancos de germoplasma 
tunecino y español – La mosaïque dans les collections de 
germoplasme du figuier en Tunisie et en Espagne, coordi-
nat des del departament de Producció Vegetal i Ciència Fores-
tal i l’Université Tunis El Manar 

−	 Temporalidad i Progresión Femeninas en la época con-
temporánea: estudio de algunas manifestaciones signi-
ficativas, coordinat des del departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica i l’Université du 7 novembre à Carthage.

−	 Maîtrise de l’ochratoxine A (OTA) dans le raisin sec, coor-
dinat des del departament de Tecnologia d’Aliments i l’Institut 
National de Recherche Scientifique et Technique.

A la convocatòria PCI �006 s’han concedit un ajut al projecte La 
mujer ante su propia representación: la autobiografía como medio 
de expresión, coordinat des del departament de Filologia Clàssica, 
Francesa i Hispànica i l’Université du 7 novembre à Carthage

Programes per a la incorporació 
d’estudiants estrangers de tercer cicle3

Durant el curs �006/�007 la UdL ha continuat acollint estudiants 
estrangers de tercer cicle becats per diversos programes.

Programa de beques Jade Plus

ETSEA: � (Colòmbia, Costa Rica i Mèxic)
Dret i Economia: � (Mèxic i Xile)
Països d’origen: Mèxic (�), Colòmbia, Costa Rica i Xile.

� Dades elaborades a partir de la informació facilitada per la Secció de 
tercer cicle a data ��/05/�006.
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Programes del govern espanyol

Beques MAE-AECI

ETSEA: � estudiants 
Països d’origen: Equador i Xile.

Beques de la Fundación Carolina

ETSEA: � estudiant.
País d’origen: Argentina.

Programa DEBEQ de la Generalitat de Catalunya

Ciències de l’Educació: � estudiant 
País d’origen: Romania.

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 fomen-
tar la participació de l’estudiantat de la UdL en els diferents 
programes de mobilitat existents. 

−	 IV Jornades sobre mobilitat acadèmica, dedicades a la coope-
ració entre la UdL i les universitats mexicanes.

−	 Organització de les accions d’acollida de l’estudiantat partici-
pant en els programes de mobilitat (Sòcrates/Erasmus, Progra-
ma de mobilitat de la UdL, SICUE i altres). Programa d’activitats 
conjuntes amb les Universitats de Girona i Rovira i Virgili.

−	 Participació en el programa Euromed Permanent University 
Forum (EPUF).

−	 Difusió d’informació entre la comunitat universitària i asses-
sorament en matèria de relacions internacionals.

INTERACCIÓ AMB LA SOCIETAT

1. Centre de Cooperació Internacional

Formació

Curs de lliure elecció “Mundialització: pobresa i desenvolupa-
ment”

La situació actual del món és incomprensible malgrat les ingents 
quantitats d’informació que ens arriben.

Les continues crisis econòmiques i socials a l’Amèrica Llatina, la 
política unilateral i agressiva dels Estats Units desprès dels atemp-
tats de l’onze de setembre, les cimeres de Nacions Unides per in-
tentar fer del món un lloc més habitable, els desastres naturals, 
tots els conflictes existents arreu del món, etc. constitueixen fets 
que han de ser analitzats amb rigor i profunditat per tenir una 
visió real i crítica del què esta passant al món.

A tal efecte, l’objectiu principal d’aquest curs és analitzar la situ-
ació del context actual en què vivim per poder reflexionar sobre 
possibles alternatives de futur que tinguin com a protagonistes 
actius els ciutadans i ciutadanes de tot el món.

El curs ha tingut una durada de �0 hores i és convalidable per tres 
crèdits de lliure elecció. Els alumnes matriculats han estat ��.

Curs de lliure elecció “Desenvolupament sostenible: el futur dels 
països empobrits”

Aquest curs pretén posar especial èmfasi en la funció que l’agri-
cultura 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 pre-
tenen donar un enfocament que ens aproximi al coneixement de la 
realitat dels pobles del sud i dels condicionaments que en aquests 
hi han establert els països industrialitzats a l’hora de desenvolupar 
l’agricultura (tipus d’explotacions, repartiment de la terra, conreus 
implantats…).
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El curs ha tingut una durada de �0 hores i és convalidable per tres 
crèdits de lliure elecció. Els alumnes matriculats han estat �7.

Seminari departamental: “Europa de l’Est: a la cruïlla entre la 
Unió Europea i la Federació Russa” 

Després de la caiguda del mur de Berlín i de l’extinció soviètica, el 
terme “Europa de l’Est” ha perdut bona part de la càrrega política 
i ideològica d’èpoques anteriors i ha quedat reduït a una qüestió 
bàsicament geogràfica. En efecte, una bona part dels Estats que 
pertanyen a aquesta zona geogràfica s’ha integrat recentment a la 
Unió Europea, ho faran pròximament o són candidats. 

El curs té com a principal objectiu, analitzar aquestes qüestions 
des d’un vessant interdisciplinari i al mateix temps vol constitu-
ir-se en un fòrum de debat i reflexió sobre temes de la màxima 
actualitat, que seran tractats per especialistes de diversos àmbits 
i procedències.

El seminari ha estat organitzat conjuntament amb el departament 
de Dret Públic, ha tingut una durada de �5 hores i és convalidable 
per �.5 crèdits de lliure elecció. Els alumnes matriculats han estat 
55.

Seminari departamental: “Objectius de desenvolupament del 
mil·lenni: passat, present i futur”

El 8 de setembre de l’any �000, l’Assemblea de Nacions Unides va 
aprovar la Declaració del Mil·lenni amb la finalitat declarada d’alli-
berar de la pobresa extrema a més de mil milions d’éssers humans 
per l’any �0�5. 

La Declaració recull una sèrie d’objectius dits Objectius de Des-
envolupament del Mil·lenni (ODM) que reflecteixen els principals 
problemes clau per al desenvolupament, problemes intolerables 
en un món més pròsper que mai i en el que existeixen els recursos 
necessaris per superar-los. La manca de voluntat política i els me-
canismes injustos del comerç internacional són, al costat d’altres, 
factors que dificulten el compliment dels ODM. Les perspectives 
a hores d’ara no són gaire optimistes i des de diferents fòrums ja 
s’apunta la certesa de la impossibilitat de compliment dels ODM, 
tot i ser reconeguts com a objectius “mínims”. 

Per aquest motiu, a través de les sessions del seminari, es pretén 
endegar una discussió entorn la pertinença dels ODM com a eina 
per superar la situació de pobresa i de vulnerabilitat de bona part 
de la població mundial i analitzar en profunditat el primer consens 
d’una agenda social per part de la comunitat internacional. 

El seminari ha estat organitzat conjuntament amb el departament 
d’Economia Aplicada, ha tingut una durada de �5 hores i és con-
validable per �.5 crèdits de lliure elecció. Els alumnes matriculats 
han estat �5.

Quarta edició del Curs de Postgrau “Desenvolupament i Coope-
ració: de l’àmbit global al local”

Aquest curs de postgrau va néixer per donar resposta a la creixent 
demanda de formació dins l’àmbit de la cooperació al desenvo-
lupament per part de l’estudiantat de la UdL i de la societat en 
general.

L’augment de les desigualtats socials, la precarietat sota la qual 
es continua vivint als països econòmicament empobrits i la im-
portància que els moviments migratoris estan tenint dins la nos-
tra societat ens obliguen a realitzar una anàlisi complementària a 
dues escales: la global i la local. Aquest enfocament constitueix un 
dels principals fils conductors d’aquest postgrau per tal d’oferir 
una perspectiva integral de tots els aspectes relacionats amb la 
cooperació per al desenvolupament des d’un punt de vista local 
i internacional alhora. La conjuntura social, política, econòmica 
i cultural ens continua oferint, ara per ara, motius suficients per 
estudiar de forma crítica i contrastada els factors que expliquen la 
situació actual del món.

En total hi han participat �0 professors de la UdL i �0 docents 
especialistes en la matèria de fora de la UdL i s’hi han inscrit �8 
alumnes.

Coordinació de la part del BODE de “Models i estratègies de 
desenvolupament rural”

Referent a la cooperació Internacional per al Desenvolupament. El 
Centre de Cooperació Internacional ha gestionat �,8 crèdits dintre 
d’aquest curs d’especialització.
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Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de Lleida i 
Comarca. El Centre de Cooperació Internacional ha participat en 
les aules de gent gran de la UdL, mirant de fer una aproximació 
al món de la cooperació, amb temes com: “El panorama mundial 
i les desigualtats Sud-Nord” i “La cooperació Oficial i no oficial al 
desenvolupament”.

Curs de formació sobre “Gent gran i Cooperació” Dintre d’un 
acord amb la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) el Centre de 
Cooperació Internacional ha col·laborat en la formació dels futurs 
brigadistes que es desplacen sobre el terreny.

Centre de Cooperació per al Desenvolupament Rural

Formació

Seminari “Gestió sostenible dels boscos i cooperació al desenvo-
lupament: eines per L’alleujament de la pobresa. Solsona, del 20 
al 24 de novembre de 2006

Segons els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de Nacions 
Unides, el desenvolupament forestal està considerat com una de 
les eines per a l’eradicació de la pobresa i per això s’ha cregut in-
teressant crear un espai d’intercanvi i de propostes pels actuals i 
futurs professionals en aquesta matèria i també generar una dinà-
mica de treball en L’àmbit de la cooperació internacional forestal 
i agroforestal.

Aquest curs s’ha organitzat conjuntament amb el Centre Tecnolò-
gic Forestal de Catalunya. 

En aquest seminari hi han assistit 7� persones entre ponents i 
participants.

Curs factors condicionants del desenvolupament rural als països 
del tercer món i eines per a un desenvolupament rural sostenible. 
Del 13 al 17 de novembre de 2006

Amb aquest curs es pretén donar una visió sobre les diverses re-
alitats rurals dels països empobrits econòmica i socialment i la 
comprensió dels problemes bàsics de la gestió i la planificació del 
desenvolupament rural.

Els objectius són analitzar els condicionants del desenvolupament 
rural als països empobrits econòmica i socialment y al mateix 
temps donar a conèixer les eines existents per aconseguir aquest 
desenvolupament rural sostenible. 

El curs es convalidable per tres crèdits de lliure elecció i s’hi han 
inscrit �� alumnes

I jornades sobre gènere i desenvolupament rural. Dona, coopera-
ció i ruralitat. 3 i 4 de novembre de 2006

La introducció de l’enfocament de gènere sorgeix de la necessi-
tat d’entendre les desigualtats entre homes i dones, les relacions 
entre ambdós i l’impacte d’aquestes en el desenvolupament. Amb 
aquestes jornades es pretén treballar la perspectiva de gènere des 
del punt de vista dels pobles i col·lectius empobrits socialment i 
econòmicament i sensibilitzar sobre la importància del paper de 
les dones en el desenvolupament.

Aquestes jornades s’han organitzat conjuntament amb el Centre 
d’Igualtat d’Oportunitats per a les dones “Dolors Piera”, el Grup 
Interdisciplinar d’Estudis de Desenvolupament i Multiculturalisme 
i la Creu Roja de Lleida.

El curs es convalidable per �’5 crèdits de lliure elecció i hi ha par-
ticipat 60 alumnes.

Jornada biocombustibles: una visió crítica del nou model energè-
tic. 9 de maig de 2007

L’objectiu d’aquesta jornada és analitzar les actuacions que s’estan 
generant en matèria de combustibles. Quines polítiques s’estan 
impulsant i quines conseqüències generen aquests cultius.

Es vol crear debat sobre aquest tema tant delicat que afecta tant el 
canvi climàtic com la sobirania alimentària dels pobles.

Documentació

Material bibliogràfic

S’està creant un fons documental amb llibres, revistes i altres ma-
terials específics de cooperació per al desenvolupament rural per 
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servir com a font d’informació per a les persones que treballen i 
investiguen en aquest àmbit. Aquest fons està a l’abast de totes 
les persones interessades. Aquest material ampliarà el fons docu-
mental del Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolu-
pament existent al Centre de Cooperació Internacional.

Pàgina web

Per realitzar la difusió de les activitats del CCDR, es crea una pà-
gina web (www.ccdr.udl.cat) per destacar totes les activitats rea-
litzades, que actuï com a espai de debat per a les persones rela-
cionades amb la cooperació per al desenvolupament rural i que 
faciliti la transferència de coneixements cap als països empobrits 
econòmicament i socialment.

Altres activitats

Jornada de presentació del CCDR amb entitats col·laboradores. 
13 de març de 2007

Es realitza la primera jornada de treball del Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament Rural (CCDR) amb totes les entitats ca-
talanes col·laboradores d’aquest. Es va realitzar una presentació 
del Centre i també es va donar veu a totes les entitats per tal que 
expliquessin la vinculació que desitgen tenir amb el centre.

També es van decidir les línies de treball bàsiques que ha de seguir 
el CCDR.

Hi van participar un total de �� entitats d’arreu de Catalunya, en-
tre universitats, ONGD, i altres organitzacions.

Trobada d’experts sobre educació intercultural bilingüe. Juliol 
2007

Es realitza una trobada amb representants de diversos països 
d’Amèrica del Sud i central que siguin significatius en relació al 
coneixement de les experiències i organitzacions de l’Educació In-
tercultural Bilingüe. 

Els tres dies que duren la trobada serveixen com a font d’intercan-
vi entre aquests representants i les persones d’aquí que treballen 
en aquest àmbit.

Convocatòries

Durant el curs �006/07 s’han convocat sis modalitats de convo-
catòries:

−	 Convocatòria d’ajuts per a projectes de cooperació internacio-
nal 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 anomenats del tercer món.

Aquest finançament ha estat possible, en part, gràcies al professo-
rat i al PAS adherits a la campanya “Dóna el teu 0’7”.

- Convocatòria d’ajuts per de mobilitat de cooperació al desen-
volupament.

Aquesta convocatòria preveu dues modalitats:

•	 Realització de treballs o projectes de finals de carrera, 
pràcticums, pràctiques de postgraus i equivalents, sempre 
que la temàtica o l’execució estigui relacionada amb la co-
operació 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 del Cen-
tre de Cooperació Internacional

−	 Convocatòria de dos ajuts per col·laborar en la realització 
d’un estudi dins l’Agermanament Lérida (Colòmbia) – Lleida.

L’Ajuntament de Lleida va formalitzar l’agermanament entre les 
ciutats de Lérida a la regió del Tolima a Colòmbia i la ciutat de 
Lleida amb l’objectiu de promoure l’intercanvi de cultures i enri-
quiment mutu i participar del desenvolupament de Lérida a través 
de projectes de cooperació per al desenvolupament.

El centre de Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida ha 
obtingut un ajut de l’Ajuntament de Lleida per tal de realitzar un 
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estudi socioeconòmic de la regió del Tolima, conjuntament amb la 
Universitat del Tolima de Colombia. 

Aquest estudi ha de ser dut a terme per dues persones de la Uni-
versitat de Lleida que vulguin participar en la fase de l’estudi de 
camp.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el 4t 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 dis-
senys d’estratègies que permetin la seva inserció social i la millora 
de les seves condicions de vida.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis de recerca 
relacionats amb el desenvolupament, la cooperació interna-
cional i la solidaritat

Té per objecte impulsar l’estudi i la recerca entorn als temes re-
lacionats amb el desenvolupament, la cooperació i la solidaritat 
com poden ser, els drets humans, el medi ambient o les relacions 
sud-nord, entre d’altres. La finalitat és impulsar el debat, la reflexió 
i l’anàlisi necessaris per promoure un compromís cívic envers una 
societat més justa i equitativa.

- Convocatòria d’ajuts per a la realització d’estudis en xarxa 
entre la UdL i altres universitats per impulsar el desenvolupa-
ment i la cooperació internacional per al desenvolupament

Té per objecte l’estudi i la recerca en tots aquells àmbits vinculats 
directament o indirectament al desenvolupament, la cooperació 
internacional, la lluita contra la pobresa o la reducció de les des-
igualtats tant entre els països com al seu interior. La finalitat és 
contribuir al treball en xarxa per tal d’aprofitar les sinèrgies entre 
diferents grups de treball que tinguin objectius comuns entorn als 
esmentats àmbits socials.

Centre d’Informació i Documentació per al Desenvolupament 
(CIDD)

Va Mostra al carrer d’Informació i Documentació per al 
Desenvolupament, celebrat a Lleida els dies 21 i 22 
d’octubre de 2006

Durant dos dies, el CIDD va sortir al carrer per exposar una mostra 
del mateix a la Plaça Sant Joan de Lleida. La finalitat és donar a 
conèixer i apropar el seu fons bibliogràfic a la ciutadania de Lleida. 
Per tercer any consecutiu, aquesta activitat s’inclou dins la Fira 
d’Entitats Solidàries de Lleida “Solidàrium 06”. És una activitat co-
organitzada entre el Centre de Cooperació Internacional de la UdL 
i la Regidoria de Drets Civils Cooperació i Immigració de l’Ajunta-
ment de Lleida.

Diada de Sant Jordi

Durant aquest dia els llibres són els protagonistes, per això el CIDD 
va voler aprofitar aquest esdeveniment per exposar les seves pu-
blicacions. Per una banda els llibres de la col·lecció Sud-Nord i per 
l’altra els quaderns monogràfics “Al voltant de...”. Al llarg del dia es 
va obsequiar a la gent que s’apropava a la nostra parada amb un 
punt de llibre que recull els Objectius del Mil·lenni.

Col·lecció Sud-Nord

Publicació i presentació del següent llibre:

Quan Déu Cridava: Revolució! L’església catòlica en els proces-
sos revolucionaris d’El Salvador i Nicaragua (�960-�000). Autor: 
Eusebi Fortuny i Capafons. Presentació i xerrada el dia 7 de maig 
de �007 a la UdL, a càrrec del seu autor i de Manel Lladonosa i 
Vall-llebrera, catedràtic d’història contemporània de la Universitat 
de Lleida. 

Publicació dels següents títols:

Lògiques, paradoxes i oportunitats. La inserció sociolaboral de la 
població immigrada a les terres de Lleida. Autors: Anna Mata Ro-
meu (coord.), Jordi Domingo Coll i Ramon Julià Traveria. 
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Mujeres immigrantes i trabajo sexual en Lleida. Autor: Joan Palla-
rés Gómez

Quaderns “Al Voltant de...”

Publicació del següent títol: 

Al Voltant de la Immigració. Autors: Jordi Garreta i Rafael Crespo. 

Altres presentacions

La Tempestuosa Mar Blava. Una aproximació a als conflictes de la 
mediterrània. Autor: Ramon Usall i Rodie. Presentació i xerrada el 
dia �8 d’abril de �007 a la UdL, a càrrec del autor i amb la interven-
ció de Antonieta Jarné, Professora del Departament d’Història de 
la UdL i de Carme Figuerola i Cabrol, Vicerectora del Departament 
de Relacions Internacionals i Cooperació de la UdL.

Llistes de correu

Periòdicament s’elaboren i es realitza l’enviament de tres llistes de 
correu (notícies i articles d’actualitat, convocatòries i agenda) a 
totes aquelles persones interessades en les temàtiques del nostre 
àmbit. En aquests moments hi ha unes 700 persones inscrites. 

Difusió del CIDD als mitjans de comunicació.

Un cop al mes, el CIDD col·labora amb la secció d’Escoltant la Vida 
(del diari La Manyana), dins l’ espai “En Acció”, realitzant una res-
senya d’alguna de les novetats editorials adquirides pel centre per 
tal de fer difusió dels seus serveis entre la ciutadania de Lleida i 
províncies.

Intervenció en el programa de Lleida Televisió “Al estiu tota cuca 
viu” dins l’espai dedicat a les entitats participants en el “Solidà-
rium 06”. L’objectiu era donar a conèixer el Centre d’Informació i 
Documentació per al Desenvolupament (CIDD) a la ciutadania de 
Lleida.

El fons documental

El fons documental del CIDD esta compost de monografies, unitats 
didàctiques, material audiovisual, informes d’organismes interna-

cionals, revistes etc tot relacionat amb les temàtiques de coopera-
ció per al desenvolupament i solidaritat. Aquest es va incremen-
tant dia rere dia. A hores d’ara ja compta amb 4000 monografies. 

Sensibilització

El Centre de Cooperació Internacional ha organitzat diverses acti-
vitats de sensibilització:

Co-organització de la Tercera Fira d’Entitats Solidàries de Lleida i 
Va Mostra al Carrer d’Informació i Documentació per al Desenvo-
lupament, durant els dies �� i �� d’octubre de �006.

Co-organització del III Cicle de Cinema i Drets Humans, celebrat a 
Lleida del �7 d’octubre a l’�� de novembre del �006.

Xerrada sobre “Comerç Just”, a càrrec d’Edmundo Varela, president 
de l’“Asociación Agroartesanal de Caficultores de Río Intag”, duta 
a terme el 9 de novembre de �006, co-organitzada amb la Regido-
ria de Drets Civils, Cooperació i Immigració i la Xarxa de Consum 
Solidari.

Tertúlia entorn a la situació de les dones a l’Afganistan, a càrrec de 
Shinkai Karokhail, diputada del Parlament afganès i activista del 
moviment feminista i Suraya Pakzad, presidenta de l’Associació de 
Dones Afganeses “Voice of Afghan Women Organisation”, el dia �6 
de novembre de �006, co-organitzada amb l’Associació pels Drets 
Humans a l’Afganistan (ASDHA).

Presentació de la Fundació Vicente Ferrer, a càrrec de Lancy Do-
dem, membre del departament de comunicació de l’entitat, el dia 
�� de novembre de �006.

Conferència “Txetxènia: trenquem el silenci” a càrrec de Carlos Tai-
bo Arias, el dia �� de novembre de �006.

Campanya de recollida d’oli, llenties i sucre en les consergeries dels 
campus de la Universitat, per a la “��a Caravana d’Ajut Humanitari 
per al Poble Sahrauí”. En aquest marc vam organitzar una xerrada 
sobre la situació del conflicte del Sàhara Occidental” a càrrec de 
Juan Soroeta Liceras, titular de Dret Públic de la Universitat del 
País Basc, el dia �5 de gener de �007.
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Conferència “Què està passant a Somàlia”, a càrrec d’Alejandro 
Pozo, responsable del Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs de 
Justícia i Pau, el dia 8 de febrer de �007.

Xerrada sobre “L’experiència de viure un voluntariat a Mongòlia”, 
a càrrec de Simona Safarikova, estudiant Erasmus d’INEFC, el dia 
�0 de febrer de �007.

Presentació de les Brigades de Solidaritat a Amèrica Llatina, de 
l’Associació Catalana per la Pau i la Fundació Pau i Solidaritat, el 
dia �8 de febrer de �007.

Conferència “Palestina, per què ha fracassat la pau?” a càrrec de 
Ferran Izquierdo Brichs, professor de Relacions Internacionals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, el dia �5 de març de �007.

Presentació sobre les Brigades d’acompanyament a les comunitats 
camperoles a Colòmbia, d’IPO (International Peace Observatory), 
Maloka i l’Associació Catalana per la Pau, el dia �9 de març de 
�007.

Tertúlia sobre el dret al vot per a la població immigrada, a càrrec 
del Dr. Ignacio Alós, titular de Dret Constitucional de la UdL i Isabel 
Martínez, portaveu de SOS Racisme- Catalunya, el dia �7 d’abril 
de �007.

Exposició fotogràfica sobre les “Violacions dels Drets Humans a les 
Dones Arreu del Món”, organitzada conjuntament amb Amnisitia 
Internacional-Catalunya i el SIED, durant els dies � al �5 de maig 
de �007.

Xerrada sobre “L’Afganistan entre els talibans i els senyors de la 
guerra, les dones afganeses parlen”, a càrrec de Najia Haneefi, pre-
sidenta de l’Associació de Dones Afganeses (AWEC) i Afifa Azim, 
presidenta de la xarxa d’Associacions de Dones Afganeses (AWN), 
el dia � de maig de �007.

Programa Tempus

El Centre de Cooperació Internacional funciona com a oficina 
d’assessorament i gestió del programa Tempus en cooperació amb 
universitats dels països de l’Europa de l’Est i de la ribera sud de la 
Mediterrània.

En el marc d’aquest programa el CCI lidera el projecte europeu 
“Tools for e-learning and technology transfer in Food Technology” 
amb la Universitat de Banja Luka (Bòsnia i Hercegovina), el qual 
està en el seu darrer any.

2. Acords de cooperació

Durant el curs �006/07 s’han signat acords de cooperació entre la 
Universitat de Lleida i les institucions següents:

- Conveni de col·laboració entre el Teatre Nacional de Catalunya 
i la Universitat de Lleida

- Conveni marc de col·laboració entre la Fundació Privada Or-
questra Simfònica del Vallès i la Universitat de Lleida 

- Conveni de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el Col-
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials 
de Catalunya

- Conveni marc entre la Universitat de Lleida i la “Caterva Trito-
nis Orquestra”

3. Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives d’Universitats està formada per vint universitats 
públiques i privades de Catalunya, el País Valencià, les Illes, la 
Catalunya Nord i Andorra i també d’altres territoris amb vincles 
geogràfics, històrics culturals i lingüístics 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 mem-
bres 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.
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En els àmbits següents:

- Informació i divulgació del coneixement

- Llengua Cultura

- Desenvolupament acadèmic: docència i recerca

- Relacions internacionals

III Lliga de debat universitari

Sis estudiants de la Facultat de Dret i Economia, capitanejats pel 
professor de Dret Administratiu, Antonio Ezquerra han participat 
en la III Lliga de debat universitari, organitzat per la Xarxa Vives 
d’Universitats, que ha tingut lloc a la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, del �5 al �8 d’abril. El debat ha estat sobre el subjecte “Som 
presoners de la publicitat?” L’equip de la UdL ha quedat en segon 
lloc entre les �0 universitats de la Xarxa que hi han participat.

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 Xarxa Vives d’Universitats.

El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, seminaris 
o congressos, per visitar un servei d’una altra universitat, iniciar 
una investigació o projecte, per cursar una o diverses assignatu-
res en una altra universitat; o bé per organitzar altres activitats 
culturals. 

El curs �006/�007 han participat de la UdL:

�5 estudiants de �r i �n cicle al DRAC- Estiu 

� estudiant a DRAC - Hivern estades llargues, 6 estudiants i � grups 
de �5 i 6 estudiants d’estades curtes (estudiants de �r i �n cicle).

�0 estudiants de tercer cicle a DRAC- Formació avançada

�� professors a DRAC- PDI

b) Cursos d’estiu en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats

La Xarxa Vives d’universitats (XVU) ha editat, com cada any, la Guia 
de cursos d’estiu �007 on es troba la informació sobre els cursos 
que es realitzen en les 88 localitats diferents dels nostre àmbit 
lingüístic, i en les quals està previst que participin al voltant de 
�5.000 persones. La Guia de cursos d’estiu de la XVU ha esde-
vingut una de les ofertes de cursos d’estiu més importants arreu 
d’Europa i, probablement la de major relleu dins l’àmbit de la cul-
tura catalana.

Els cursos de la Universitat d’Estiu de Lleida formen part d’aquesta 
guia adreçada als estudiants de primer i segon cicle de les univer-
sitat vinculades a la xarxa, així com a qualsevol persona interes-
sada a ampliar els seus coneixements universitaris en qualsevol 
camp del saber.

4. Projecció 

Honoris Causa

L’�� de desembre de �006, investidura com a doctor Honoris Causa 
del senyor Joaquim Molas Batllori, apadrinat pel Dr. Josep M. Do-
mingo Clua, professor de literatura catalana de la UdL.

Activitats en col·laboració amb altres institucions

- �r cicle de Cinema i Drets Humans, del �7 d’octubre a l’�� de 
novembre de �006.

- II Jornades Lleidatanes de Filosofia Moderna. Vida i Pensament, 
el � i 4 de novembre de �006.

- Amics de la Rumba i el Garrotín de Lleida. �00 anys del garrotín 
i altres músiques populars de Lleida, el �7 i �8 de novembre de 
�006.

- XIII Festival de Jazz de Lleida, del 5 al �9 de novembre de 
�006.

- Concert: Dones Compositores, el �0 de novembre de �006.
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- Presentació de la Fundació Pedrolo, l’� de desembre de �006.

- Convocatòria del III Concurs Literari d’Humor Negre, organit-
zat per l’Associació Cultural Humoràlia i el Vicerectorat d’Acti-
vitats Culturals i Projecció Universitària de la UdL.

- ��a Mostra de Cinema Llatinoamericà.

- Recercat �007. Exposició: “Lluís Companys i la seva època”. 
Conferència: “Lluís Companys, de sindicalista a polític”, el �0 
d’abril de �007.

5. Aules universitàries per a la gent gran

Unitat d’Atenció Socioeducativa

Durant el curs �006-�007, 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  �75
Aula de l’Urgell (Tàrrega)  ��0
Aula de la Noguera (Balaguer)  65
Aula de la Segarra (Cervera)  �4�

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

 Matriculats
Curs de Català I  8
Curs de Català II  ��
Iniciació a la informàtica  �5
Informàtica II  �8
Curs d’apreciació musical  40

c) Inauguració Aula de Mollerussa

Arran de la signatura d’un conveni amb l’ajuntament de Mollerussa 
s’ha inaugurat l’Aula de Mollerussa el �6 d’abril de �007, amb �00 
alumnes inscrits.

d) Visites d’Aules a Lleida

La visita ha consistit en conèixer diferents instal·lacions del cam-
pus de Cappont, concretament l’IRTA i la Biblioteca, esmorzar de 
benvinguda a l’ICE, rebuda per les autoritats acadèmiques al Saló 
Víctor Siurana de l’edifici de Rectorat, dinar i, a la tarda, assistèn-
cia conjunta amb els alumnes de l’Aula de Lleida a la conferència 
programada.

Aquest curs ens han visitat les següents aules:

- Aula de Tàrrega
Dia 4 de març de �007. Rebuda per l’Il·lm vicerector d’Activitats 
Culturals Dr. Jaume Barrull. 50 assistents

- Aula de Cervera.
Dia �0 d’abril de �007. Rebuda per l’Exc. Rector Dr. Joan Viñas.
80 assistents

e) Taller d’escriptura creativa de l’Aula de Tàrrega

f) Programa Pirineus 

Els dos cursos previstos dins del Programa Pirineus per a realitzar-
se a la Pobla de Segur organitzats conjuntament amb la Unitat 
d’Innovació Docent de l’ICE, han estat anulats. Es preveu valorar 
la situació actual de l’ajuntament de La Pobla per a decidir reem-
prendre de nou la iniciativa pel curs �007-�008.

g) AFOPA

Per motius d’organització d’agenda i de canvi de la persona res-
ponsable de la UASE, no ha estat possible assistir a la Jornada de 
Reflexió sobre les Aules de Formació Permanent de la Gent Gran 
celebrada el dia 4 de maig a Vic.
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h) Cloendes Aules

Lleida: � juny de �007

Mollerussa: �8 de juny de �007

Tàrrega: 5 de juny de �007

Balaguer: 9 de maig de �007

Cervera �9 de juny de �007

j) Universitat d’Estiu

Títol del curs: “Cultura medieval”

Dates: Del �7 al �0 de juliol.

6. Oficina del Voluntariat

En aquest curs �006-�007, s’ha consolidat la tasca organitzativa 
i formativa de l’Oficina, en els seus diversos àmbits, voluntariat 
social, cultural i educatiu. Cal destacar:

- Desenvolupament de la base de dades amb estudiants interes-
sats en realitzar tasques de voluntariat.

- Desenvolupament de la base de dades, com a punt d’informa-
ció, de les diferents ONGs i Associacions de Voluntariat exis-
tents a Lleida.

- Col·laboració amb la campanya de Creu Roja de recollida de 
joguines per Nadal. 

- Col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida en el projecte de pi-
sos solidaris: 6 estudiants de la UdL han gaudit d’un pis, llo-
gat per la Paeria, per tal de facilitar l’apropament al barri i la 
col·laboració en les activitats de voluntariat al Casc Antic de 
la ciutat i amb ONGs que hi participen a través de diversos 
programes d’intervenció social.

7. Centre Dolors Piera d’Igualtat 
d’Oportunitats i Promoció de les Dones  
de la UdL

El 7 de març de �006, la UdL va crear el Centre Dolors Piera 
d’Igualtat d’Oportunitats i Promoció de les Dones com a resultat 
d’un compromís signat per conveni entre el rector i el Seminari 
Interdisciplinari d’Estudis de la Dona (SIED). Aquesta nova estruc-
tura universitària pretén assumir la tasca duta a terme per aquesta 
associació des que va ser fundada el �99�.

Els objectius que aspira assolir aquest centre són: �) sensibilitzar la 
comunitat universitària sobre la situació de desequilibri existent en 
les relacions entre homes i dones; �) promoure la recerca en temes 
de gènere �) formar professionals que incloguin la perspectiva de 
gènere en la seva activitat professional, per tal que contribueixin 
a la transformació de la realitat per a apropar-nos a una societat 
més justa i igualitària; i 4) millorar la situació de les dones a la UdL, 
en particular, i a la societat, en general.

La universitat sempre ha estat un espai crític i amb pretensió de 
transformar la societat a partir del respecte i la defensa dels drets 
humans; en conseqüència, no pot sostreure’s al compromís de les 
institucions públiques de promoure i fer realitat la igualtat d’opor-
tunitats i, per tant, d’evitar la conculcació sistemàtica dels drets de 
les dones -que formen part dels drets humans- per tal d’arribar a 
una organització social més justa i equitativa.

Així doncs, des de la seva creació i amb el suport del SIED, el Centre 
Dolors Piera treballa per a què s’introdueixi la perspectiva de gè-
nere i el principi de transversalitat (mainstreaming) en la docència 
universitària i en la recerca, visualitzant la realitat femenina 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. Al mateix temps, s’ocupa d’elaborar i portar a terme plans 
d’igualtat d’oportunitats destinats a la participació de les dones a 
la presa de decisions, a la transmissió de valors i actituds iguali-
tàries que eradiquin els estereotips sexuals tradicionals, al foment 
de la igualtat en la vida civil, a la conciliació de la vida familiar i 
laboral, i a la millora de la qualitat de vida de les dones, amb espe-
cial incidència en la prevenció i eradicació de la pobresa i l’exclusió 
social de les dones.
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8. Universitat d’Estiu 

Des de �99�, durant el mes de juliol, s’han desenvolupat els cursos 
de la Universitat d’Estiu de la UdL, que han tingut lloc a la Seu 
d’Urgell. En aquesta ciutat s’han dut a terme �� dels �� cursos que 
han configurat la quinzena edició d’aquest esdeveniment univer-
sitari. Lleida, Erill la Vall i Tremp han acollit els �0 cursos restants. 
També s’han realitzat 5 cursos més a Arbeca, Vallbona de les Mon-
ges i Solsona, en els quals la Universitat d’Estiu hi col·laborava.

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. 

El cos de docents que han participat en les activitats d’estiu ha es-
tat de gairebé una vuitantena, la majoria dels quals no pertanyien 
a la UdL. Sense cap mena de dubtes, aquesta diversitat de proce-
dències ha enriquit les relacions acadèmiques entre els docents 
i entre aquests i els 447 alumnes que s’han acostat a les aules 
d’aquesta Universitat oberta per vacances.

El cartell de la Universitat d’Estiu, marca identificativa d’aques-
ta quinzena edició, va ser escollit entre les diferents propostes 
presentades al concurs de cartells convocat la tardor de �006. El 
lema Gaudeix l’Estiu donava nom al treball triat, obra d’Eva Olaya 
Martín, una jove dissenyadora que viu a Golmés.

Després del període de matriculació (del �7 de maig al 9 de juliol), 
el dia �0 del mateix mes s’inaugurava a la Seu d’Urgell la quinzena 
edició. Les activitats es van iniciar amb la conferència Certeses 
i dubtes sobre el canvi climàtic impartida pel Dr. Josep Enric Lle-
bot Rabagliati (catedràtic de Física de la Universitat Autònoma de 
Barcelona).

Aquest any, les activitats acadèmiques que tingueren lloc a la Seu 
d’Urgell van ser impartides a les aules de l’Institut d’Educació Se-
cundària Joan Brudieu. L’allotjament de l’estudiantat va realitzar-
se majoritàriament al Centre Residencial i de Serveis, que fou la 
Vila Olímpica durant els Jocs de �99�. A Lleida es van realitzar set 
cursos al campus de Cappont, a Tremp es van realitzar dos cursos 

al Centre Cívic Tarraquet, mentre que a Erill la Vall es va impartir al 
Centre d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí. A Solsona es 
van desenvolupar al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i a 
Vallbona de les Monges a l’Ajuntament i, per últim, el curs d’Arbeca 
es va realitzar al Jaciment Arqueològic de la Fortalesa d’Arbeca i al 
Centre d’Arqueologia d’Arbeca.

Les activitats de la Universitat d’Estiu es van cloure el dia �0 de ju-
liol i a més de tota l’activitat acadèmica generada durant aquestes 
dos setmanes, les activitats culturals i lúdiques també van tenir el 
seu lloc i van fer gaudir, tant professors com estudiants, de les nits 
d’estiu a les diferents seus.

Pel que fa a la difusió de les activitats, es va editar un llibret 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 ob-
tingut un certificat acreditatiu del seu aprofitament que els per-
metrà aconseguir un reconeixement de crèdits de lliure elecció 
d’acord amb els criteris establerts per la Comissió Acadèmica de 
la UdL. Així mateix, aquest reconeixement pot ésser sol·licitat a 
altres universitats de parla catalana membres de la Xarxa Vives 
d’Universitats.

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’Urgell i de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs, així 
com la col·laboració d’un gran nombre d’entitats públiques i pri-
vades, han fet possible la realització de la dotzena edició de la 
Universitat d’Estiu. 
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Amb tot, sense la dedicació i l’empenta de l’equip organitzador 
que ha treballat en la programació i en l’execució, no hauria estat 
possible aconseguir l’èxit assolit.

Cursos Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida 2006

I. Art i humanitats

Iconografia de la Vida Material en els Segles Medievals
Els Clàssics Grecollatins i el Cinema
Pintura Mural: Imatges Pintades i Discurs Audiovisual
El Pirineu, la Mirada dels Altres
L’Origen de les Croades

II. Dret, economia, política i societat

Conèixer el Nou Pla General de Comptabilitat: Novetats i Aplicació 
Pràctica

Excel per a la Gestió Financera de l’Empresa

III. Eines i aplicacions informàtiques

Elaboració de Presentacions Multimèdia d’Èxit. Aplicacions i Tèc-
niques

El Programari Lliure: Un Nou Model d’Informàtica
Introducció als SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) de Progra-

mari Lliure 
Construcció d’Aplicacions de Programari Lliure en J�EE

IV. Ensenyament i didàctica

Les WebQuest: Un Recurs per Aprendre a Través d’Internet
Correu Electrònic, Fòrums, Pàgines Web: Les TIC en la Didàctica de 

les Llengües
Educació Emocional
Mediació Intercultural en l’Àmbit Educatiu i Sanitari

V. Llengua i literatura 

Anàlisi del Discurs a l’Aula d’Espanyol com a Llengua Estrangera
Comunicació i Mediació Lingüística i Cultural

VI. Medi ambient

Estudi de Camp de Sòls de la Cerdanya (��a Edició)
Disseny de Jardins
Aiguats i Sequera en Àrees de Muntanya Mediterrània: Efectes, 

Prevenció i Gestió

VII. Salut i alimentació

Avaluació de la Qualitat de Vida

VIII. Tecnologia

Aeronàutica

IX. Col·laboracions

Solsona
Aprèn a Crear la teua Pròpia Empresa
Eines per a la Gestió de la Qualitat
Implantació i Gestió de Sistemes de Gestió Ambiental
Curs Pràctic de Reconeixement de Plagues Forestals i Eines de 

Control per a la seua Gestió
Introducció a la Seguretat Alimentària i Traçabilitat
Implantació i Gestió de Sistemes de Gestió Ambiental
Màrqueting Agrorural i Tecnologies de la Informació i la Comu-

nicació

Arbeca
Curs Teoricopràctic d’Arqueologia Vilars �006 

Vallbona de les Monges
Taller Internacional sobre Paisatges de l’Aigua

9. Serveis Culturals 

Aula de Música

•	 Duo Quodlibet (Jeremías Sanz Ablanedo i Néstor Bayona Pifar-
ré). �8 d’octubre de �006
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•	 Quartet Teixidor (Eduard Garcia, Joan Marsol, Jordi Armengol i 
Xavier Roig). “The Dancing Master: Música popular anglesa del 
XVII. Les edicions de Playford”. 8 de novembre de �006

•	 Mad Robin (Ernesto Ruiz, Cèlia Rufes, María Elena Medina i 
Alfred Fernàndez), �9 de novembre de �006

•	 Orquestra Simfònica del Vallès (Salvador Brotons, director), �� 
de febrer de �007

•	 Concert patrocinat per l’Obra Social Fundació “la Caixa” i l’Or-
questra Simfònica del Vallès

•	 Dragan Vasiljevic, acordió, �� de febrer de �007

•	 Marc Armengol i Gennady Dzubenko. �4 de març de �007

•	 Charmin Michelle (Charmin Michelle, Toni Solà, Gerard Nieto, 
Ignasi González i Esteve Pi). Jazz a la UdL. �� de març de �007

•	 Vladislav Bronevetzky, piano. �8 d’abril de �007

Cor de la UdL

Aquest curs �006/�007, el Cor de la UdL ha estat integrat per �5 
cantaires, que han participat en la cantada de nadales (�9 de de-
sembre de �006 ) i de final de curs (8 de maig de �007)

Aula de Poesia

Lectura de poemes

•	 Agustín García Calvo i Isabel Escudero Rios. �7 de maig de 
�007

Filmoteca Cine-ull

Cicles de cinema

•	 Cinema i gastronomia. La grande bouffe, Babettes gaestebud, 
The Cook, the Thief, His Wife and Her Love i Bella Martha., Del 9 
al �0 d’octubre de �007

•	 Jean Luc Godard, ahir i avui. A bout de souffe, Vivre sa vie, Éloge 
de l’amour i Notre musique. Del 6 al �7 de novembre de �007

•	 Cineastes contra magnats. 4 de desembre de �007

•	 Els fons de la Filmoteca: Maciste. �� de desembre de �007

•	 Tot recordant... Miquel Porter Moix. Miquel Porter Moix, El fons 
de la filmoteca: cinema primitiu català, La ciutat cremada, Ci-
nema d’avantguarda dels anys 20, The Gold Rush. Del 5 al �6 
de febrer de �007 

•	 Ozu, Tokio, Wenders. Tokio Monogatari, Ohayo, Chichi ariki, To-
kio-Ga. Del 5 de març al � d’abril de �007 

•	 Visions de la realitat. Els sol del membrillo, Les graneurs et la 
glaneuse, Le pays des sourds Nobody’s business, Niebla en las 
palmeras, Chronique d’un été, Medea, Morte a Venezia i Una 
giornata particolare. Del �6 d’abril a l’�� de maig de �007

Tercer Cicle de Cinema i Drets Humans

•	 Apaga y vámonos, El “héroe” inmigrante, Una fuerza más po-
derosa, Gran superficie, Los dolores del parto, Exit: el derecho a 
morir. Del �7 d’octubre a l’�� de novembre de �006

Espai de Teatre

Assaigs

Aquest curs �006/�007 l’Espai de Teatre ha estructurat les seues 
activitats a través del Taller Escènic de Creació Teatral, integrat per 
�8 participants, dirigits per Núria Casado i Ferran Farré, que han 
treballat l’obra Els contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer.

Representacions

El contes de Canterbury. Mostra de Teatre de l’Eix, celebrada a la 
Universitat de Vic. 8 de maig de �007.
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X Mostra de Teatre Universitari de la xarxa Vives

•	 Aula de Teatre Carles Pons de la Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana. Lectura pànica, creació col·lectiva basada en textos 
d’Alejandro Jodorowsky. �4 de maig de �007

•	 Aula de Teatre de la Universitat de Girona. Comedia sin título, 
de Federico García Lorca i Sin targeta ni remitente, de Mike 
Ribalta. �4 de maig de �007

•	 Espai de Teatre de la Universitat de Lleida. Els contes de 
Canterbury, de Geoffrey Chaucer. �4 de maig de �007

•	 Grup Urbà de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Bertolt 
Brecht. Poemes i cançons, de Bertolt Brecht. �5 de maig de 
�007

•	 Aula de Teatre de la Universitat de Vic. Futur perfecte, basada 
en l’obra d’Ignasi García Barba. �5 de maig de �007

•	 Grup Teatre �r UAO de la Universitat Abat Oliba CEU. Crim i 
càstig: Assaig final. Basat en l’obra homònima de Fiódor Mik-
hàilovitx Dostoiewski �6 de maig de �007

•	 Assaig, Grup de la Teatre de la Universitat de València. El dia 
que Bertold Brecht va morir a Finlàndia, de Josep Lluís i Rodolf 
Sirera. �6 de maig de �007

•	 Aula de Teatre de la Universitat Pompeu Fabra. Treball d’amor 
perdut, de William Shakespeare. �6 de maig de �007

•	 Grup de Teatre de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tens 
tabac? Recull d’esqueixos llargs de cafè de diversos autors. �7 
de maig de �007

•	 Grup Estable de l’Aula de Teatre de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Missió K, de Victoria Szpunberg. �7 de maig de 
�007

•	 Grup de Teatre Universitari de la Universitat d’Alacant. En cap 
cap cap. Sobre textos de Vicent Tur, Pere Calders, David Plana, 
André Prada, Juan Luis Mira, Raymond Devos, Roland Budi-
llard, Karl Valentín, Swladomir Mrozec. �8 de maig de �007

•	 Magister Teatre – Mag Poesia de la Universitat de les Illes 
Balears. Cançons republicanes, poemes de Biel Majoral, Pere 
Capellà, Agustí Bartra, Joan Oliver, Miquel Forteza, Blai Bonet, 
Miquel Ferrà, Josep Palau i Fabre, Joan Brossa i Màrius Torres. 
�8 de maig de �007

•	 AIET (Associació d’Investigació i Experimentació Teatral) de la 
Universitat de Barcelona. L’autèntic amic, de Carlo Goldoni. �8 
de maig de �007

Taller de Dansa Contemporània

4� persones han integrat els tres grups en què 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 �6 d’abril de �007, dins la IX Mostra de Dansa a 
Lleida.

Iniciatives Plàstiques

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

•	 Serra d’Or 1959-2005. Una visió de la societat catalana. De l’�� 
d’octubre al �0 de novembre de �006

•	 Miquel Porter Moix: Un home polifacètic. Del 5 al �6 de febrer 
de �006

•	 Jordi Sanahuja. Evolucions artístiques. De l’� al �0 de març de 
�007

•	 Cementiris d’ultramar, fotografies de Pilar Aymerich. Exposició 
amb motiu de la Mostra de Cinema Llatinoamericà. Del �� de 
març al �� d’abril de �006. 

•	 Universitat i ciutat: els documents dels arxius. Del �8 d’abril al 
�0 de maig de �007. Exposició amb motiu de les XIII Jornades 
d’Arxius Universitaris / Conferència d’Arxius Universitaris Pla-
nificació, estratègia i qualitat

•	 Lleida en guerra. La col·lecció de Ramon Rius. Del �6 de maig al 
�5 de juny de �007
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Edifici de Rectorat

•	 Cristina Martorell Fauna familiar Del 7 de novembre al 5 de 
desembre de �006

•	 Josep Manuel Simó. Parlem. De l’�� al �9 de desembre de 
�006

•	 Imma Sancho. Espais buits. Del �0 de gener al 9 de febrer de 
�007 

•	 Temps de Revolta. Balaguer i la Noguera als anys 20 i 30. Expo-
sició del fons fotogràfic Daniel Torruella Valls. Del �4 de febrer 
al �6 de març de �007 

•	 Francesc Infante. La ciutat volada. La síndrome de Palladio. Del 
�� de març al �0 d’abril de �007

•	 Exposició de les obres del 4t concurs fotogràfic de titelles, or-
ganitzat pel Centre de Titelles de Lleida. Del �4 d’abril al �0 de 
maig de �007

•	 Josep Ramon Salas. Colors. Del �7 de maig al �5 de juny de 
�007

Cursos de Formació Cultural

•	 Curs de Formació en Cant Coral VII (50 hores)

•	 Òpera Oberta: El Liceu a la UdL III (�0 hores)

Col·laboracions Externes

• 13a Mostra de Cinena Llatinoamericà. Març-abril de �007

Ajuts als centres, als departaments i als serveis

Dept. d’Història. II Setmana de la Prehistòria: Art i Prehistòria

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. L’ensenyament de la lit-
eratura a Europa i Amèrica. Jornada internacional

Dept. de Filologia Catalana i Comunicació. 4a Setmana de la 
Comunicació a la UdL “La comunicació i l’esport”

Dept. De Geografia i Sociologia.Jornades: L’Horta de Lleida

Dept. de Geografia i Sociologia. Taula rodona sobre la problemàti-
ca que tenen els immigrants i la societat d’acollida

Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl. Cicle de conferències: Les 
riuades en un context de canvi global: de la catàstrofe a la regene-
ració ambiental

Dept. de Pedagogia i Psicologia. Terceres converses pedagògiques. 
Educació i Món rural

Escola Universitària d’Infermeria. Certamen fotogràfic de la pro-
fessió d’infermeria

Facultat de Ciències de l’Educació. XIX Premi Literari Sant Jordi

Facultat de Ciències de l’Educació. III Concurs de Fotografia Entre-
cultures

Facultat de Medicina. 3a edició del concurs d’humor gràfic (teràpia 
humoral)

Servei d’Arxiu i Gestió de Documents. Exposició Universitat i Ciu-
tat: els documents dels arxius
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SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ

Unitat Tècnica Central
C/ de Jaume II, 67
�500� LLEIDA
Catalunya (Espanya)
Tel. (�4) 97� 00�5��
FAX (�4) 97� 00�5�8
http://www.bib.udl.es

Síntesi del curs acadèmic 2006-2007

Al llarg del curs acadèmic �006-�007, el Servei de Biblioteca i Do-
cumentació (SBD) ha iniciat nous projectes i ha continuat el des-
envolupament i la implementació d’altres ja iniciats en l’anterior 
període. Aquests projectes corresponen tant a l’àmbit intern com 
a l’àmbit cooperatiu.

En aquest sentit, les relacions cooperatives resulten cabdals per al 
desenvolupament de moltes de les prestacions amb què compta 
l’SBD. La cooperació, doncs, suposa no només l’augment progres-
siu de recursos electrònics i la implementació de tecnologies, sinó 
també l’articulació de formes i vies de cooperació que permeten 
un abaratiment dels costos.

Al marge d’aquests projectes, l’SBD ha finalitzat el procés d’ava-
luació del Servei en el marc del procés transversal en què partici-
pen totes les universitats catalanes i que promou l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta 
avaluació, la segona per a l’SBD, s’ha desenvolupat en el marc d’un 
nou context universitari caracteritzat pel procés d’adaptació a 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Dels projectes que ha desenvolupat l’SBD durant aquest curs aca-
dèmic, resulten especialment significatius el desenvolupament i la 
implementació de projectes d’àmbit digital en informació i comu-
nicació. D’àmbit cooperatiu, en destaquen els següents:

- Proposta i estudi de l’organització del servei de referència vir-
tual a les biblioteques

- Implementació de la gestió d’incorporació de col·leccions de 
projectes i treballs de final de carrera de l’Escola Politècnica 
Superior a RECERCAT, dipòsit de documents digitals de la re-
cerca de Catalunya amb accés obert

- Implementació de la gestió d’incorporació de revistes editades 
a la UdL a RACO, el dipòsit de revistes catalanes amb accés 
obert

- Inici dels treballs per a la implementació d’un dipòsit consorci-
at de materials docents en xarxa

D’àmbit intern, en destaquen els següents:

- Implementació de la tecnologia SFX a la UdL (Cercador de re-
vistes electròniques)

- Coordinació i estudi d’implementació de Metalib a la UdL

- Gestió de continguts al wiki de la UdL: SFX i Metalib

- Adaptació de la web de l’SBD a la web de la UdL

- Millora en el disseny i la usabilitat

- Descentralització de la gestió de continguts de la pàgina web

- Preparació del concurs de publicacions periòdiques (lot � i lot 
�) i bases de dades (lot �) per a l’any �008

- Elaboració del Pla de formació d’usuaris del Servei de Bibliote-
ca i Documentació (període �007-�0�0)

- Elaboració del Pla de difusió de serveis i recursos electrònics 
del Servei de Biblioteca i Documentació (període �007-�0�0)

- Revisió de les condicions de préstec dels usuaris de l’SBD

- Implementació del servei de préstec d’ordinadors portàtils, 
memòries USB i PC-Kars

- Detecció de necessitats relacionades amb el trasllat de la Bi-
blioteca de Ciències de l’Educació i de la seva integració a la 
Biblioteca de Cappont. 
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- Estudi per a la implementació dels diferents mòduls del sis-
tema de gestió automatitzada de biblioteques: administració, 
catalogació, circulació, adquisicions, gestió de publicacions 
periòdiques i OPAC. 

- Realització de treballs preparatoris al catàleg per tal de posar 
al dia els registres tot detectant errors i resolent-los, de cara a 
la futura migració de dades i alhora conversió al nou format 
MARC ��. 

- Subscripció de la base de dades Tirant On Line de temàtica de 
dret. 

- Subscripció d’un paquet de 9 títols de revistes-e de IUSTEL de 
temàtica de dret. 

- Subscripció de la base de dades Scopus que es trobava en una 
fase prèvia de prova i avaluació. 

Aquests projectes responen a la voluntat de l’SBD de millorar la 
docència, la recerca i l’aprenentatge en el marc dels nous mo-
dels de biblioteca digital, que inclouen portals que permeten la 
integració i facilitació dels recursos electrònics amb nous tipus i 
conceptes de cerca. Les següents dades així ho manifesten:

1. Evolució de la col·lecció de revistes electròniques

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
�88 47� �.497 �.��� 4.747 6.075 7.000 7.0�5

2. Evolució del nombre de llibres electrònics, diccionaris 
electrònics i enciclopèdies electròniques 

2002 2003 2004 2005 2006
65� 686 5.�05 5.458 ��.�0�

3. Evolució del nombre de bases de dades

2001 2002 2003 2004 2005 2006
5� 80 �4� �5� �5� �56

4. Evolució del nombre de dossiers electrònics

2001 2002 2003 2004 2005 2006
�.�59 �.�49 �.4�� �.45� �.540 �.57�

AREA DE SISTEMES D’INFORMACIÓ I 
COMUNICACIONS

Coordinador: Sr. Carles Mateu Piñol
http://www,udl.es/arees/asic 

Tecnologies de la Informació

Durant el curs �006/�007, les actuacions i events més importants 
relacionats amb les tecnologies de la informació a la Universitat de 
Lleida han estat les següents:

•	 Concessió per part de RED.ES d’un ajut de �4.000 € per a l’am-
pliació de la cobertura de xarxa sense fils. L’import total del 
projecte és de 6�.000 € i suposarà la segona fase de desenvo-
lupament de la xarxa de comunicacions sense fils en tots els 
campus.

•	 La generalitat dota a la UdL amb 80.000 € per a la seva col-
laboració en el desenvolupament del Campus Virtual de les 
universitats catalanes basat en programari lliure.

•	 La fundació Andrew J. Mellon atorga a la UdL un premi de 
50.000 $ per a la seva contribució en la internacionalització 
del campus virtual Sakai.

•	 Acaba el desenvolupament del magatzem de dades de la UdL 
(Data WareHouse) conjuntament amb Soluziona. Presentat 
el �9 d’octubre a les Jornades Univers Lliure, Barcelona, i ba-
sat íntegrament en programari lliure. Arrenca la segona fase 
d’aquest projecte.

•	 Signatura del conveni amb Universia per a la potenciació de 
l’adquisició de portàtils. La UdL contribueix amb �00€ als �50 
primers estudiants.
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•	 Durant el �007 es finalitzaran els concursos de personal de 
l’ASIC, amb un total de �7 places que suposaran l’estabilització 
i la consolidació d’aquests tècnics, triplicant els recursos hu-
mans destinats a suport d’usuari.

•	 Es publica l’informe d’indicadors tecnològics de la CRUE, ubi-
cant la UdL per sobre de la mitjana estatal en bona part dels 
indicadors.

SERVEI DE PUBLICACIONS

Coordinador Tècnic: Sr. Javier de Castro Fresnadillo
Tècnics de Producció: Sr. Francesc Català Alòs / Sra. Eva Alfonso 
Roigé
Tècnic de Comercialització: Sra. Florencia Corretti Gerbaudo
http://www.publicacions.udl.es

Presentació

El Servei de Publicacions manté com a objectius l’impuls, la pro-
gramació i la producció tècnica d’edicions científiques, docents, 
d’extensió universitària i de difusió i imatge institucional de la 
Universitat. És a dir, l’edició de materials de suport a la docència; la 
difusió de la recerca a partir de sèries i col·leccions editades amb el 
suport dels departaments; la presència institucional de la Univer-
sitat en el món editorial i del llibre mitjançant l’edició de treballs 
que, sense perdre rigor, siguin atractius a públics més amplis que 
el de l’estricte univers acadèmic i universitari. Alhora es pretén 
potenciar encara més la presència institucional i la difusió del fun-
cionament 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. Ressalta l’extensió universitària, que re-
presenta, finalment, un altre dels àmbits importants d’actuació, 
tant pel que fa a l’activitat estudiantil i les seues publicacions i 
revistes com a la d’altres col·lectius universitaris. 

Producció bibliogràfica

Entrant en el capítol pràctic de les publicacions realitzades pel Ser-
vei de Publicacions durant el curs acadèmic corresponent, dins de 
l’àmbit de la producció científica han estat publicats prop de qua-

ranta títols, en l’àmbit variat de l’extensió universitària han vist la 
llum aproximadament una dotzena de volums, a més d’un nombre 
similar d’unitats corresponents a diverses iniciatives institucionals 
–com ara memòries científiques, guies de l’estudiantat i altres 
productes d’imatge i de funcionament intern de la Universitat.

Durant aquest període el Servei de Publicacions ha publicat nous 
títols en cadascuna de les seues col·leccions, la qual cosa ha ajudat 
a consolidar-les. L’apartat corresponent a llibres fora de col·lecció 
també s’ha vist incrementat, sobretot gràcies a l’edició d’actes 
de jornades i congressos fets a la Universitat de Lleida –mentre 
aquest apartat de la producció bibliogràfica universitària lleidata-
na no disposi d’un marc propi en forma de col·lecció. 

Cal esmentar, finalment, el treball que s’està desenvolupant per 
editar en suport magnètic nous materials acadèmics, de recerca 
i formatius, en una iniciativa conjunta amb l’Institut de Ciències 
de l’Educació. 

Difusió

La nostra pertinença a entitats com l’Asociación de Editoriales 
Universitarias Españolas (AEUE) o l’Institut Joan Lluís Vives ens 
ha permès de mantenir un contacte continu i fluid amb el món 
del llibre universitari, amb participació com a expositors profes-
sionals en prestigioses fires nacionals i internacionals del llibre, 
com ara la Liber (Madrid-Barcelona) o les de Frankfurt (Alemanya), 
Guadalajara (Mèxic), Salón del Libro Universitario de Mérida (Ve-
neçuela), etc. Alhora, el fons bibliogràfic viu de la UdL i les nostres 
novetats bibliogràfiques poden ser consultades indistintament als 
nostres propis catàlegs (en suport paper o suport electrònic dins 
de la nostra WEB) i regularment en catàlegs de màxima difusió, 
com ara Marcial Pons, NEU o el butlletí de la UE, que arriben a 
tota la comunitat universitària espanyola i catalana. La publicació 
regular del catàleg general de publicacions de la Universitat de 
Lleida posa de manifest un treball seriós que ha permès crear al 
llarg de l’encara curta vida de les Edicions de la Universitat de 
Lleida un fons editorial propi que supera a hores d’ara les sis-cen-
tes obres publicades. 

El Servei de Publicacions depèn orgànicament del Vicerectorat 
d’Activitats Culturals i Projecció Universitària.
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SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Cap del servei: Eulàlia Soler Martínez
http://www.udl.cat/serveis/seu.html
pdi@seu.udl.cat
tel. 90� 507 �05

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 de orientació.

El negociat d’Informació s’encarrega principalment dels àmbits 
següents:

•	 Informació sobre la Universitat i en general sobre l’oferta for-
mativa de la UdL i d’altres universitats espanyoles o estrange-
res (accés, titulacions, serveis, estudis de postgrau i màsters, 
cursos d’especialització i cursos a la universitat d’estiu, etc.); 
sobre beques, ajuts i subvencions que promouen la pròpia UdL, 
i les diferents administracions i entitats privades; i sobre d’al-
tres temes d’interès, com la ciutat de Lleida, la cultura, l’oci i els 
viatges.

•	 Informació sobre les possibilitats d’allotjament a la ciutat de 
Lleida, entre d’altres, el Programa Viure i Conviure que promou 
la convivència entre persones joves i persones grans que volen 
acollir estudiants matriculats a la UdL o l’allotjament Erasmus 
que facilita informació a l’estudiantat estranger.

•	 La presència de la UdL en fires.

• Les Jornades de Campus Oberts

• Els programes d’informació i assessorament per a l’estudiantat 
que es matricula per primera vegada.

• El carnet de la UdL.

El negociat d’Orientació s’encarrega principalment dels següents 
aspectes:

• Orientació en les activitats i serveis de la Universitat de Lleida

• La Borsa de Treball, un servei adreçat als titulats universitaris, 
a l’estudiantat dels dos darrers cursos de carrera de la UdL i a 
les empreses que busquen candidats per cobrir llocs de treball. 
Els objectius de la Borsa són fomentar i facilitar la inserció la-
boral de l’estudiantat i dels titulats de la UdL, així com establir 
mitjans de col·laboració amb altres entitats. 

• Gestió dels Programes de Cooperació Educativa Universitat-
Empresa l’objectiu dels quals és enriquir la formació de l’es-
tudiantat completant els coneixements rebuts a la universitat 
amb experiències professionals en l’àmbit empresarial.

• Les beques per a l’estudi no generals: beques de col·laboració 
en unitats i serveis de la UdL, beques de col·laboració especí-
fiques, ajuts de viatge, ajut pels estudiants amb necessitats 
especials i altres ajuts de la UdL.

Nova ubicació i nou horari

El 7 de febrer, el Servei d’Extensió Universitària es trasllada a la 
seva nova ubicació a l’edifici annex del Centre de Cultures i Coo-
peració Transfronterera en el Campus de Cappont i, el �� de febrer, 
s’inaugura amb la presència del rector, del president del Consell 
Social, del vicerector d’estudiantat, del delegat del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa i dels representants de les ins-
titucions locals i de la comunitat universitària.

Aquest nou espai es configura com una instal·lació singular de la 
UdL i compleix els requisits indispensables d’un punt d’informació 
i orientació quant a disseny físic (ubicació, espai, senyalització i 
mobiliari) i quant a organització de l’espai (zona de treball intern, 
zona de públic d’autoconsulta, zona de públic d’atenció directa i 
zona de magatzem).
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És un espai cèntric de fàcil localització i accés tant per a la co-
munitat universitària com per al ciutadà en general ja que és a 
la planta baixa i sense barreres per a persones amb discapacitats. 
El local, de façana exterior, amb llum natural i d’estructura flexi-
ble, que permetrà una fàcil reestructuració si s’escau, és atractiu, 
acollidor i afavoreix la interacció. S’ha moblat amb una mobiliari 
funcional, molt adient amb el disseny d’un edifici emblemàtic i que 
al mateix temps vol ser reflex de la imatge corporativa.

El canvi d’ubicació s’ha complementat amb l’ampliació de l’horari 
d’atenció que és des de les deu del matí fins a les set del vespre, 
ininterrompudament.

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, desvia aquelles més especí-
fiques cap a les secretaries de centre o cap a altres serveis o àrees 
que poden facilitar la resposta.

Pel que fa a l’atenció presencial i telefònica, el Servei ha compta-
bilitzat 4.�07 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 i altres
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Activitats Informació i Divulgació Accès Allotjament Carnet UdL

Cursos Actes Acadèmics Beques Col.laboració Borsa de Treball

Progr.Coop.Educativa Ajuts de Viatge 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:

Consultes presencials i telefòniques per tipus consulta
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Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril

Activitats Informació i Divulgació Accès Allotjament Carnet UdL

Cursos Actes Acadèmics Beques Col.laboració Borsa de Treball

Progr.Coop.Educativa Ajuts de Viatge Altres 

A través del correu electrònic del punt d’informació s’han rebut i 
s’han gestionat �.�69 missatges i s’han enviat 57� missatges in-
formatius a l’estudiantat de la UdL. Per correu ordinari s’han ges-
tionat �9 peticions d’informació.

Web

El SEU és responsable de la gestió dels perfils d’accés dels Alum-
nes, Futurs Alumnes i Espai Secundària. A més a més de la pròpia 
gestió, s’han resolt 5� peticions d’altres unitats de la UdL vers ac-
tualitzacions dels continguts dels perfils esmentats.

S’ha anat actualitzant la pestanya dels Estudis i, evidentment, la 
pàgina del propi Servei. També s’ha participat en l’assessorament 
de la creació de la pàgina web de la UdL en anglès.

Publicacions

Es porta a terme la renovació del contingut de diverses publicaci-
ons, coordinant la recollida d’informació sobre els plans d’estudis 
de tots els centres, propis i adscrits, sobre la Guia de Serveis, així 
com l’organització i la tramesa de les carpetes per a la matrícula 
presencial i el material d’automatrícula als centres universitaris 
de la UdL.

El contingut de les publicacions d’informació i orientació i els ma-
terials de promoció es proposen i s’elaboren des del servei per en-
viar-los als centres d’ensenyament de secundària, als punts d’in-
formació 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 biblioteques públi-
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ques, als ajuntaments, a les ambaixades, als col·legis professionals 
i al món empresarial.

Aquest curs s’han elaborat les publicacions següents:

Agenda �007/08, carpeta de la UdL, Guia de Serveis, tríptic Viu la 
UdL en català i castellà, plans d’estudis en català i castellà, la Guia 
d’activitats d’informació i orientació de la UdL, cartell dels premis 
a treballs de recerca de secundària, cartell de la UdL t’ajuda a de-
cidir, opuscle Tallers experimentals, tríptic de la Borsa de Treball, 
bosses de paper, bosses de roba i llapis.

També s’ha coordinat i gestionat la publicitat de l’oferta formati-
va de la UdL en diferents mitjans de comunicació d’abast local i 
català.

Manual d’orientadors per a tutors de batxiller

Aquest any, dins la campanya de publicitat de la UdL, s’ha editat 
i distribuït entre els centres de secundària i altres institucions, el 
Manual d’orientadors per a tutors de batxiller. En aquest manual 
es presenta la Universitat de Lleida com una institució que té com 
a missió principal la formació de les persones, oferint als estudi-
ants una docència i uns serveis de qualitat. L’objectiu es que l’es-
tudiantat gaudeixi del procés d’ensenyament-aprenentatge. En els 
moments en que els estudiants que volen accedir a la universitat 
han de decidir que fer després que acabin el curs, el paper dels 
seus professors/res, orientadors/res i tutors/res es cabdal per que 
escullin els seus futurs estudis universitaris d’acord amb les seves 
il·lusions, però també capacitats, i amb el màxim d’informació pos-
sible. El Manual d’orientació per a tutors de batxillerat posa a la 
disposició dels tutors una guia per ajudar-los en la tasca d’orien-
tació acadèmica i personal dels alumnes i per ajudar-los a resoldre 
els seus dubtes. En la documentació hi ha una presentació de com 
és la UdL, una síntesi de la oferta acadèmica, dels plans d’estudis, i 
de serveis adreçats a l’estudiantat, així com material per distribuir 
entre els futurs alumnes.

Guia de Serveis

Aquest any s’ha refet tot el contingut de la guia de serveis, jun-
tament amb el servei de publicacions. En la guia es detallen els 

serveis adreçats a tota la comunitat universitària per ajudar-la en 
el desenvolupament de la vida acadèmica i extra-acadèmica.

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.

Les activitats adreçades als diferents col·lectius que formen part 
de l’ensenyament secundari, es van iniciar amb la Jornada de 
Campus Oberts que des del curs �99�-�99� s’ha realitzat amb la 
col·laboració de l’ICE i de les unitats i dels centres universitaris de 
la UdL.

Aquest any s’ha unificat el programa incloent totes les accions 
adreçades als futurs estudiants universitaris, així com la presència 
i l’estada de la UdL en fires especialitzades en el món educatiu 
o en altres més específiques que tracten de temes d’interès per 
l’estudiantat, com poden ser les fires relacionades amb les sor-
tides professionals. També s’han inclòs les accions destinades a 
promocionar la imatge de la UdL i millorar el servei d’atenció als 
agents implicats en la tria dels estudis universitaris dels alumnes 
que s’incorporen per primer cop al sistema universitari.

Jornada de Campus Oberts, Coneix la UdL

El divendres �� de febrer el SEU ha organitzat la XIV Jornada de 
Campus Oberts, Coneix la UdL a la que van assistir �.�08 estu-
diants preuniversitaris de segon de batxillerat i de Cicles Forma-
tius de Grau Superior de 4� centres d’ensenyament secundari de 
Lleida, comarques i de la Franja de Ponent. Cinquanta-nou estudi-
ants becaris van col·laborar en la visita a les instal·lacions i serveis 
i amb la informació sobre els estudis universitaris juntament amb 
el personal docent i de serveis de cada centre.
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Trobada amb el professorat de secundària

El mateix dia es va realitzar la V Trobada amb el Professorat de 
Secundària a la que van assistir �6 professors i on es va parlar de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior, de la Formació, Innovació i 
Recerca i de les titulacions i serveis de la UdL. Les ponències van 
anar a càrrec de la vicerectora de Docència, el director de l’Institut 
de Ciències de l’Educació i el vicerector d’Estudiantat, seguit d’un 
debat conjunt.

Jornada de Campus Oberts per a pares i mares

El dissabte � de març, 85 visitants van assistir a la III Jornada de 
Campus Oberts per a pares i mares que els va permetre conèixer el 
món universitari, els estudis, els recursos i els serveis.

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 �7 de setembre a l’� d’octubre del 
�006

Expojove (Girona), del �� al �6 de gener, amb una afluència de 
4.5�� visitants

Recerca (Vic), del �� al �4 de febrer, amb una afluència de �.000 
visitants

Aula (Madrid), del 8 al �� de març, amb una afluència de ���.000 
visitants

Estudia (Barcelona), del �� al �5 de març, amb una afluència de 
70.000 visitants

Espai de l’Estudiantat (Valls), del �� al �� d’abril, amb una afluèn-
cia de 4.500 visitants

Altres fires especialitzades on el SEU no ha assistit presencialment 
però que ha participat enviant informació han estat: Futur Jove 
(Palma de Mallorca) del �5 al �7 de febrer i Docentia (Vigo) del �� 

al �4 d’abril. En l’àmbit català s’ha estat present, en la Mostra d’En-
senyament de Terrassa, en la Mostra d’Ensenyament de Montcada 
i Reixac i en la Fira de l’Estudiant del Bages.

També s’ha col·laborat amb altres unitats de la UdL i amb altres 
entitats externes proporcionant suport material per a fires com el 
Saló Futura (Barcelona) del �� al �4 de març.

Sessions informatives als IES, la UdL et visita

Amb la finalitat d’informar sobre l’accés, els estudis, els recursos, 
els serveis i la vida universitària, s’han realitzat, amb la col·laboració 
del Vicerectorat d’Estudiantat, sis visites a centres d’ensenyament, 
gestionats pel SEU, i una adreçada a una associació de pares i ma-
res: IES de Ponts, IES Sierra de Quílez (Binéfar), IES Francesc Ribalta 
(Solsona), IES Ciutat de Balaguer, Col·legi El Carme (Lleida) i IES 
Ronda (Lleida), amb una afluència total de ��5 alumnes.

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 dels IES de la 
zona nord de Lleida, � de febrer, IES Torre Vicens, IES Josep 
Lladonosa, IES Manuel de Montsuar (Lleida).

- Jornada d’orientació universitària i professional dels IES de 
les comarques de Lleida, 7 de febrer, IES Manuel de Pedrolo 
(Tàrrega).

- Jornada d’orientació universitària i professional a La Seu 
d’Urgell. Aquest any el vicerectorat d’Estudiantat i el SEU jun-
tament amb l’ajuntament de La Seu i els IES de La Seu, de 
Puigcerdà i de Sort, ha organitzat la primera Jornada d’orien-
tació universitària i professional del Pirineu, �� de febrer.

- Jornada d’orientació universitària i professional de la comarca 
de la Segarra, �� d’abril, IES Antoni Torroja (Cervera).
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- Jornada informativa sobre temes d’educació de la Secretaria 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya, � de maig (UdL).

A més a més, s’ha fet tramesa d’informació de la UdL a altres jor-
nades d’orientació com la de l’Institut Municipal Salvador Seguí 
(Lleida), la del Col·legi Consolació (Castelló) i la del Col·legi Manuel 
Peleteiro (Santiago de Compostela).

Premis a treballs de recerca de secundària, la UdL premia 
el teu treball

El nombre total de treballs presentats per l’alumnat de �n de bat-
xillerat i de CFGS a la �a convocatòria ha estat de 75 i, per àrees, 
són �8 a l’àrea de salut i nutrició; 5 a l’àrea juridicoeconòmica; 
�9 a la d’humanitats; 5 a la d’educació; 9 a la tecnològica; �� a 
l’agroalimentària i forestal, 4 a la d’estudis de gènere i � a la de 
cooperació i desenvolupament. Dels �4 guanyadors, 7 s’han ma-
triculat a la UdL i han rebut, per part del Consell Social, l’import 
de la matrícula gratis, a més a més, del �00 euros en metàl·lic. 
Cadascun dels centres d’ensenyament de secundària també han 
rebut el premi de �00 euros.

Tallers experimentals, Viu la UdL des de dins

Els tallers ofereixen a l’alumnat de segona i tercera etapa d’ESO i 
de CFGM la possibilitat de participar en la realització d’una expe-
riència tècnica o de creació proposada pel professorat de les dife-
rents àrees de coneixement de la UdL i que està relacionada amb 
els continguts d’aprenentatge dels alumnes. L’octubre de �006 es 
van ofertar �� tallers als centres d’ensenyament de secundària i, 
finalment, es van portar a terme 4 tallers amb un total de �07 vi-
sitants de quatre centres diferents: el taller de Producció d’audio-
visuals en el camp de la història contemporània (F. Lletres), el taller 
dels Sons de la parla. Com els fem? Com els percebem? Com els es-
tudiem? (F. Lletres); el taller d’Innovació tecnològica en producció 
animal (ETSEA) i el taller Lleida al nostre abast (EU Turisme).

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 hi ha enviat les trameses ordinàries actualit-

zades d’informació sobre els temes que els hi 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.

Carnet de la UdL

A ningú se li escapa que resulta útil, i fins i tot imprescindible, 
poder disposar d’una targeta que ens identifica com a membre 
de la comunitat universitària, que facilita l’accés a museus, que 
permet l’accés a espais reservats de la Universitat, que facilita la 
realització d’estadístiques, que agilita la utilització dels serveis 
universitaris i la realització de diversos tràmits acadèmics i que 
ens permet aconseguir descomptes en un gran nombre d’establi-
ments comercials.

A totes aquestes prestacions del carnet UdL s’hi ha afegit recent-
ment el poder fer el pagament en la cafeteria del Campus de Cap-
pont i d’altres que s’hi aniran afegint de manera progressiva.

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 incidèn-
cies, el control dels carnets rebuts, la informació a l’usuari a través 
de diversos mitjans i la coordinació amb els centres i les bibliote-
ques de la UdL. S’han gestionat �.89� sol·licituds de carnet d’estu-
diants i 90 sol·licituds de carnet de personal. També s’han gestionat 
�8� incidències degudes a diferents motius com les tramitacions 
de duplicats per pèrdua o robatori, per deteriorament, etc.
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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 4�0 missatges de correu electrònic, 
entre sol·licituds d’informació, reserves, comunicacions, anul-
lacions i altres incidències. L’increment en l’ocupació d’aquests 
apartaments respecte al període anterior, és de �’�,65% i ��,87%, 
respectivament.

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 �7 noves sol·licituds amb un total 
de �� aparellaments. Cal destacar que som la segona universitat 
de totes les que participen en el programa a nivell estatal en major 
nombre de convivències.

El SEU col·labora amb l’Oficina de Relacions Internacionals per 
allotjar els estudiants dels programes de mobilitat i ha recollit i 
facilitat la consulta de �5 ofertes de pisos i 7� ofertes d’habita-
cions.

Participació universitària i comunicació

S’ha gestionat el II Concurs d’idees per al disseny de la carpeta de 
la UdL per al curs 2007/08. Es van presentar vuit propostes de les 
quals cinc van ser triades pel jurat per passar a la fase de votació. 
Dels �.5�4 votants, el 47,8�% va escollir el disseny de la carpeta 
amb el títol En moviment de l’estudianta de l’Escola Tècnica Supe-
rior d’Enginyeria Agrària Anna Martínez Turull. Aquesta vegada es 
va fer un sorteig d’un cap de setmana en un balneari entre tots 
els participants en la votació i li va correspondre a Carles Castaño 
Soler també estudiant de l’ETSEA.

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.

Durant l’any �006, el nombre de noves inscripcions a la BdT ha 
estat de 55� estudiants i representa un increment del �9,50% en 
referència l’any anterior. Aquestes inscripcions desglossades per 
titulacions són: Facultat de Dret i Economia: �09; ETSEA: �75; Fa-
cultat de Lletres: ��; Facultat de Ciències de l’Educació: 9�; Es-
cola Politècnica Superior: �9; Escola Universitària d’Infermeria: 
�; INEFC: 8; Escola Universitària de Relacions Laborals: 4; Escola 
Universitària de Turisme: �. El nombre total d’ofertes gestionades 
des d’aquest servei és de 9��. El total de currículums enviats a les 
empreses és de �.5�5 i d’entre els currículums enviats han estat 
seleccionats i contractats �0� candidats.

FDE
ETSEA
FL
FCE
EPS
FM
EUI
INEFC
EURL
EUT
ALTRES
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Col·laboració amb l’Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación

La UdL, juntament amb 4� universitats espanyoles, ha participat 
activament en un projecte impulsat per l’ANECA, que tenia com 
a finalitat l’elaboració d’un estudi sobre la situació i problemàtica 
de la inserció laboral dels estudiants universitaris en l’actualitat. 
Aquest estudi, tutelat directament per l’ANECA i treballat pels di-
ferents grups de les universitats participants, s’ha consensuat en 
una trobada final de tots els implicats en el projecte.

A partir dels resultats obtinguts s’ha elaborat una guia orientativa 
sobre possibles accions que les universitats interessades vulguin 
endegar en la inserció laboral dels seus titulats.

Programes de cooperació educativa universitat-empresa

S’han signat 4�4 convenis de pràctiques en els diferents centres 
de la UdL (Facultat de Dret i Economia: 48 convenis; Escola Poli-
tècnica Superior: 47 convenis; ETSEA: ��4 convenis; Facultat de 
Lletres: � convenis; Facultat de Medicina: � convenis i la Facultat 
de Ciències de l’Educació: �0 convenis).

Beques de col·laboració en serveis i unitats

Aquest curs s’han fet alguns canvis en la convocatòria com és que 
qualsevol estudiant interessat en gaudir d’una beca pugui tenir la 
màxima informació possible sobre tots els seus aspectes a l’hora 
d’escollir el servei o unitat on prestar la seva col·laboració o mi-
nimitzar la presentació de documentació o la possibilitat de prio-

ritzar la beca que se sol·licita fins a 5 opcions o una llista d’espera 
única. També s’han fet reunions informatives als estudiants i als 
tutors de les beques. Aquest canvis han facilitat, per una banda 
el procés d’avaluació i per l’altra s’ha detectat un descens en les 
renúncies dels becaris.

S’han convocat �0� beques i s’han rebut �45 sol·licituds, per al 
període d’estiu està previst prorrogar 58 beques.

Per tal de complir el pla de formació bàsica s’han organitzat un 
total 8 cursos, dos més que el curs acadèmic anterior, en les àrees 
d’informàtica, ergonomia i d’habilitats personals.

També s’ha posat en marxa una nova normativa de beques de 
col·laboració de caràcter específic, abans anomenades, beques de 
curta durada. El curs �006/�007 hi ha hagut �� convocatòries de 
beques específiques amb un total de �47 becaris seleccionats, dels 
quals 59 han col·laborat en la Jornada de Campus Oberts, �8 han 
col·laborat en els passis d’enquestes d’opinió i els 50 restants en 
diferents unitats orgàniques de la UdL.

Ajuts de viatge

S’ha treballant en la unificació de les diferents convocatòries dels 
ajuts de viatge de la UdL per tal de donar suport a l’estudiantat 
que realitza estades fora de la UdL en l’àmbit de programes de 
mobilitat acadèmica tant a nivell nacional com internacional. La 
nova convocatòria s’aprovarà al juny.

Servei de Suport a l’Estudiantat

S’han concertat �7 visites a 9 estudiants/es per ser atesos pel Ser-
vei de Suport de l’Estudiantat. Finalment, s’han portat a terme �� 
entrevistes, s’han atès presencialment a 7 estudiants/es. Així ma-
teix, � estudiants/es més s’han interessat per aquest servei sense 
arribar a entrevistar-se.

Unitat UdL per a tothom

La Universitat de Lleida desenvolupa una política encaminada a 
remoure la diversitat d’obstacles que poden dificultar a les perso-
nes de la comunitat universitària amb alguna discapacitat el des-
envolupament de la seva vida acadèmica. 

FDE

ETSEA

FL

FCE

EPS

FM
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El Vicerectorat d’Estudiantat, dins el Programa d’Atenció a les 
Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, 
ha fet la �a Convocatòria d’ajuts per a estudiants de la UdL amb 
necessitats especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els 
estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions 
oficials impartides en centres propis durant el curs �006/07 que 
tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física 
o sensorial en grau superior al ��% i que pateixin una discapaci-
tat greu o tinguin necessitats especials excepcionals degudament 
justificades. 

També s’ha creat una nova unitat, sota la coordinació del profes-
sor Jordi Coiduras (Facultat de Ciències de l’Educació) i adscrita 
al Vicerectorat d’Estudiantat, anomenda “UdL per a tothom”, que 
aglutina els recursos i accions adreçades al desenvolupament de la 
vida acadèmica de les persones amb discapacitat a la universitat.

S’ha creat una web (http://www.udl.cat/serveis/seu/Universitat_
per_a_tothom.html) on hi figuren les accions lligades al projec-
te UNI.DIS.CAT (Universitat i discapacitat a Catalunya), una Guia 
d’atenció dels estudiants amb discapacitat a la universitat, la con-
vocatòria ajuts UdL específics per les persones amb discapacitat, 
un qüestionari per a la detecció de necessitats de persones amb 
discapacitat o malaltia, i un seguit d’adreces d’associacions i enti-
tats relacionades amb el tema.

SERVEI D’ESPORTS

http://www.udl.es/arees/esports
Coordinador tècnic: Sr. Jose 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 �006/07.

També es va participar, representant a la UdL, en els campionats de 
Catalunya i Espanya universitaris.

Les activitats i les competicions esportives es poden reconèixer 
com a CLLE.

Àrea d’Activitats

En els cursos organitzats han participat �00 persones. El cursos 
han estat organitzats en tres blocs.

Activitats de Promoció:

Aeròbic   Ciclo Indoor
Balls de Saló  Esgrima
Funky   Ioga
Pilates   Poliesport (PAS)

Activitats de Natura:

Descens de Barrancs Esports d’Aventura
Iniciació a l’Esquí alpí Iniciació a l’Snowboard
Piragüisme  Tècniques d’Orientació
Vela i Windsurf  Kite Surf

Escoles Esportives:
Bàsquet   Futbol Sala
Natació   Tennis I
Tennis II   Voleibol

Àrea de Competició

S’han organitzat les competicions internes de la UdL, els campio-
nats de Catalunya universitaris de natació, escacs i els partits d’es-
ports d’equip jugats a Lleida. També es va organitza la fase final de 
rugbi i de waterpolo, aquesta última a Mollerussa.

Respecte als campionats de Catalunya i Espanya universitaris, els 
alumnes de la UdL han representat a la nostra universitat en els 
esports que es detallen a continuació.

El total de participants en les diferents competicions supera les 
900 persones:

Competició interna:  500 inscrits
Campionats de Catalunya:  �50 “
Campionats d’Espanya:  85 “
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Competició interna

Futbol sala   Futbol- 7
Volei-platja  Bàdminton 

Campionats de Catalunya Universitaris

Esports d’equip (masc. i fem).

Bàsquet   Handbol
Futbol   Futbol sala
Futbol-7   Rugbi
Rugbi-7   Waterpolo

Esports individuals (masc. i fem).

Duatló   Orientació
Taekwondo  Marató
Natació   Bàdminton
Tir Arc   Tennis
Tennis Taula  Volei Platja
Pàdel   Escacs
Atletisme   Btt
Judo   Karate
Frontennis  Escalada
Raid Aventura  �/� Marató Muntanya
Triatló   Rem
Cros

Campionats d’Espanya Universitaris

Esports d’equip

Futbol masculí  Rugbi-7 femení
Voleibol masculí

Esports individuals (masc. i fem).

Escalada    Cros 
Judo   Natació 
Bàdminton   Karate
Tir Arc   Tennis
Tennis Taula  Volei Platja
Taekwondo  Atletisme

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
Sr. Josep Maria Boladeras Taché

Dra. Emma Domínguez Rué
Sra. Glòria Vilanova Pascual

Secretaria

Sra. Isabel Fernández Fernández
Sra. Pilar Arias Abril (des del �9 de març de �007)

Introducció

En aquest curs s’ha avançat en la consolidació d’una oferta forma-
tiva multilingüe amb la assumpció dels cursos de castellà per a es-
trangers que organitzava el Departament de Filologia Clàssica, Fran-
cesa i Hispànica. També és destacable l’increment de grups de classe 
en les diverses modalitats d’aprenentatge i de les hores d’obertura 
del Centre d’Autoaprenentatge. En l’àmbit de la promoció del català 
cal subratllar la participació en la Coordinadora de Serveis Lingüís-
tics de Lleida i la convocatòria dels Premis Llanterna Digital.

Àrea de formació

El Servei Lingüístic ha ofert cursos de català, occità, castellà i an-
glès, de diferents nivells i mitjançant diferents sistemes d’aprenen-
tatge (presencials, semipresencials, guiats amb autoaprenentatge), 
i cursos de llenguatges d’especialitat i d’altres d’específics.
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L’oferta de cursos de català de llengua general adreçats a tota la 
comunitat universitària ha estat la següent:

• Nivell bàsic (�� grups)

• Nivell elemental (� grups)

• Nivell intermedi (� grups)

• Nivell de suficiència (7 grups)

• Nivell superior (�� grups)

L’organització de � grups de nivell bàsic s’ha fet en col·laboració 
amb la Facultat de Ciències de la Salut.

A més, s’han ofert 6 cursos específics:

• Català jurídic 

• Català administratiu

• Com s’argumenta

• Taller d’espai lingüístic personal (� grups)

• Com millorar l’expressió oral

• Com millorar la redacció

El Centre d’Autoaprenentatge de Llengua ha ampliat l’horari 
d’obertura de vint hores setmanals a quaranta des de l’octubre 
fins al juny, amb la col·laboració d’una becària -Cecília Gaspà-. A 
banda de l’autoaprenentatge i els grups de conversa, s’hi ha ofert 
la formació de tots els nivells de coneixements generals de català 
en la modalitat de cursos guiats.

L’SL ha organitzat dos convocatòries (febrer i juny) d’exàmens de 
llengua catalana dels nivells bàsic, intermedi, de suficiència, supe-
rior i, per primera vegada, elemental. Aquests exàmens permeten 
d’obtenir un títol homologat.

L’SL ha ofert formació semipresencial d’anglès per a l’estudiantat 
i el PAS de la UdL (unitats en línia accessibles a través del Cam-

pus Virtual i sessions presencials setmanals de dos hores). Aquests 
cursos s’han impartit en tres nivells: preintermedi, intermedi i 
avançat, dividits en dos mòduls, un per quadrimestre. En el se-
gon quadrimestre, s’ha ofert un curs presencial de nivell elemental 
adreçat específicament al PAS i un curs per desenvolupar tècni-
ques de lectura en anglès.

Pel que fa a l’oferta de cursos de castellà per a estrangers, s’han 
impartit els nivells A�, A�, B� i B�, amb � grups cadascun.

Un curs més s’ha mantingut l’oferta d’un curs de nivell bàsic d’oc-
cità (aranès).

Àrea de dinamització

Per primer cop s’ha organitzat cursos de nivell inicial de català 
adreçats a l’estudiantat de fora del domini lingüístic català que es 
duen a terme abans que no comenci l’activitat lectiva del quadri-
mestre i abans de qualsevol altra activitat d’acollida (del 4 al 8 de 
setembre de �006 i del �� al �6 de febrer de �007). Els cursos són 
de �5 hores i s’ofereix la possibilitat de fer-ne �5 més per poder 
obtenir � crèdits de lliure elecció. 

El Servei Lingüístic ha col·laborat amb l’Oficina de Relacions In-
ternacionals en l’organització de les setmanes d’acollida dels es-
tudiants de mobilitat, en què s’han combinat cursos intensius de 
català amb sessions de presentació del Voluntariat Lingüístic (VL) 
i de l’oferta formativa de l’SL, i visites a la ciutat i xerrades. També 
s’ha editat 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.

A la setmana d’acollida del primer quadrimestre hi ha hagut una 
festa de benvinguda amb la representació al Teatre de l’Escorxa-
dor de l’obra My Lleida i amb l’actuació del grup The Companys al 
Cafè del Teatre. Altres accions del VL amb estudiants d’intercanvi, 
a més del suport que els ofereixen durant les primeres setmanes 
d’estada a la UdL, han estat: sopars internacionals i de Nadal (amb 
el sorteig de diccionaris bilingües i d’entrades per a obres de teatre 
i concerts de música en català), una castanyada, una calçotada i 
una sortida a Poblet i el Mercat Medieval de Montblanc.
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Durant aquest curs ha continuat la col·laboració amb la URV i la 
UdG per organitzar sortides adreçades als estudiants de mobilitat: 
Ruta Daliniana i Fires de Sant Narcís (4 i 5 de novembre de �006, a 
càrrec de la UdG) i Ruta del Císter i la Tarragona romana (�0 i �� de 
març de �007, a càrrec de la URV) i Cultura, esport i festes a Lleida 
(�� i �� de maig de �007, organitzada per la UdL).

El VL ha desplaçat 96 persones per assistir a la Festa Means Party, 
la benvinguda als estudiants de mobilitat a càrrec de la Plataforma 
per la Llengua, feta a la UAB el �9 d’octubre de �006 amb diferents 
activitats: representació de l’obra My Barcelona, actuacions musi-
cals i de castellers, bastoners... També ha col·laborat en la III Festa 
dels Països Catalans (� de maig de �007), organitzada a la UdL pel 
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans.

El VL també ha editat un calendari de butxaca per al �007 amb 
el lema “Català: inversió de futur”, simbolitzat per una etiqueta 
d’eficiència energètica. Els calendaris s’han distribuït en expositors 
repartits per tots els campus i s’han fet arribar als treballadors de 
la UdL. 

El mes d’abril de �007 s’ha iniciat la recollida de dades per a la de-
tecció de necessitats lingüístiques del professorat de l’ETSEA mit-
jançant un qüestionari, amb la intenció que ajudi a planificar les 
línies d’actuació que duu a terme l’SL des de l’oficina que manté 
en aquest campus.

Durant aquest curs s’ha repetit l’enquesta sobre l’ús de les llen-
gües en la docència, que es va conjuntament amb l’enquesta de 
qualitat de la docència. També s’ha mantingut en funcionament la 
Borsa d’Intercanvi Lingüístic.

L’SL ha participat en la creació dels Premis Llanterna Digital de 
curtmetratges, en el marc de la Coordinadora de Serveis Lingüís-
tics de Lleida, que agrupa la Secretaria de Política Lingüística, el 
Consorci per a la Normalització Lingüística, els serveis territorials 
d’Educació, de Salut i de Justícia, l’Escola Oficial d’Idiomes i el Ser-
vei Lingüístic de Comissions Obreres. 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, mitjan-
çant curtmetratges en format digital. La primera edició proposa 
de reflectir la diversitat social, cultural i lingüística de la societat 
catalana a partir del tema “Com ens veiem. Com ens veuen”.

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.

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

El Servei de Prevenció de la UdL ha portat a terme durant el curs 
acadèmic �006-07 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, 
contínuament 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. En aquest sentit, s’ha començat 
corregint els riscos inespecífics, que afecten tothom, i progres-
sivament, en funció de la valoració del risc i de la disponibilitat 
econòmica, es realitzaran les correccions més particulars.

Per tal de facilitar la consulta d’aquestes avaluacions, realit-
zades per tècnics de MUPA, des de l’SPRL s’ha resumit i re-
organitzat la informació obtinguda, disponible en la web. Els 
documents originals estan disponibles al Servei.

• Sessions formatives al Departament de CMB

Arran de les avaluacions de riscos realitzades en el Departa-
ment de CMB, els dies ��, �� i �4 de desembre, es va realit-
zar la formació específica en funció del lloc de treball i per 
col·lectius (professors, tècnics de laboratori i becaris) d’aquest 
departament. Es van organitzar tres tipus de cursos, cadascun 
d’ells amb una durada i contingut diferenciat en funció de les 
tasques desenvolupades en els laboratoris, per tal d’informar 
al personal del departament sobre els riscos associats al seu 
lloc de treball.
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• Realització d’un taller de simulacres per als Caps d’Emer-
gència

Continuant amb la implantació dels Plans d’emergència, els 
dies �5 i �6 de novembre es va dur a terme un taller de si-
mulacres adreçat als Caps d’Emergència dels diferents campus 
de la UdL. Un cop finalitzat aquest taller, està previst realit-
zar reunions de treball amb els equips d’emergència de cada 
edifici, liderades pels Caps d’Emergència amb el suport tècnic 
de l’SPRL, per preparar els diferents simulacres que es faran. 
Es treballarà amb un llistat de verificacions amb un seguit de 
punts que cal definir en aquestes reunions i que facilitaran la 
concreció del simulacre (el qui, el què, el com i el per on es 
realitza determinada acció).

En la pàgina web de l’SPRL s’ha inclòs l’apartat “implantació 
dels plans d’emergència”, en què hi ha informació sobre temes 
tècnics dels diferents edificis i instruccions de realització de 
simulacres. A mesura que en les reunions de treball es concre-
tin les actuacions per fases i equips, s’anirà incloent aquesta 
informació en la pàgina web. 

• Realització de simulacres d’evacuació

En els propers mesos està previst que es duguin a terme, en 
alguns edificis de la UdL, simulacres d’evacuació amb l’objectiu 
d’adquirir experiència en les accions a realitzar per fer front a 
una possible situació d’emergència en les instal·lacions.

• 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 el control i manteniment dels senyals d’eva-
cuació dels edificis en la web de l’SPRL hi ha disponible els 
plànols dels edificis de la UdL amb la seva senyalització. 

Així mateix, amb l’objectiu de facilitar l’evacuació en cas 
d’emergència, s’han col·locat en els diferents edificis de la UdL 
plànols on s’indiquen els recorreguts d’evacuació i la ubicació 

dels mitjans d’extinció en cas d’emergència. Està previst que 
en els propers mesos el CCCT disposi també d’aquests plànols 
d’evacuació.

• S’han dut a terme millores tècniques dels edificis principal-
ment en temes de protecció contra incendis, il·luminació, ac-
cessibilitat, protecció de desnivells i protecció de maquinària.

• Supressió de barreres arquitectòniques de la UdL. (SPRL 
- OTI)

Amb l’objectiu de facilitar la integració de tots els usuaris de 
la Universitat que tinguin una mobilitat reduïda o qualsevol 
altra limitació, s’han dut a terme actuacions d’eliminació de 
barreres arquitectòniques, per a la realització de les quals s’ha 
obtingut el cofinançament mitjançant conveni IMSERSO-Fun-
dació ONCE.

Per tal de garantir l’accessibilitat des de l’exterior i la circulació 
interna pels centres s’han suprimit les barreres arquitectòni-
ques en els següents accessos:

- Accés a la biblioteca de l’Edifici del Rectorat per l’entrada 
principal

- Accés a l’edifici principal de l’ETSEA i a les diferents plantes 
d’aquest edifici

- Accés a la sala d’informàtica de l’Edifici principal de l’ET-
SEA

- Accés a la planta inferior de la Biblioteca de l’EUI

• Obres de millora realitzades a les cabines dels Departaments

Arran de l’auditoria de les cabines i campanes dels Departa-
ments de la UdL, realitzada per tal de conèixer el seu nivell de 
funcionament i el seu estat, s’han realitzat obres de millora en 
les cabines en què s’han detectat deficiències. Aquestes obres 
han consistit en la instal·lació d’extractors, conductes i varia-
dors de velocitat en les cabines amb una velocitat d’aspiració 
inferior a 0,� m/s i en la independització de les cabines que 
compartien extractor i conducte.
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Amb aquestes obres de millora s’ha aconseguit augmentar la 
velocitat d’aspiració de les cabines per tal de garantir l’elimi-
nació dels vapors generats al seu interior.

En la web de l’SPRL està disponible tota la informació sobre les 
millores realitzades i les velocitats d’aspiració obtingudes.

• Estudis realitzats

S’han realitzat, amb el suport de tècnics de PrevenMupa, els 
estudis de posada en conformitat dels equips de treball dels 
següents departaments:

- Dept. de Producció Animal

- Dept. de Tecnologia dels Aliments

- Dept. d’Informàtica i Enginyeria Industrial

- Laboratori d’Arqueologia

A partir d’aquests estudis s’estan duent a terme les mesures 
correctores per millorar la seguretat de les màquines i aconse-
guir la millora contínua de l’entorn de treball.

• Aprovació de procediments del manual de gestió d’inte-
gració de la prevenció als laboratoris i campus

Amb l’objectiu d’integrar la prevenció als campus i Departa-
ments, i garantir un bon funcionament dels equipaments de 
seguretat de la UdL, el Comitè de seguretat i Salut ha aprovat 
els següents procediments en què es detallen els controls in-
terns a realitzar per part dels Responsables de Campus i els 
Coordinadors de Prevenció dels departaments:

- Procediment de control de dutxes i rentaulls

- Procediment per al control de la legionel·la

- Procediment de control de senyalització

- Procediment de coordinació empresarial en contractació 
de despesa menor

- Procediment de control de cabines d’extracció

- Procediment de control d’equips de protecció contraincendis

•	 Resolució dels comunicats de risc a través dels quals els 
usuaris comuniquen a l’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 mini-
mitzar la situació del risc.

•	 Estudis ergonòmics de llocs de treball en despatxos mitjan-
çant l’avaluació d’aspectes com l’espai disponible, il·luminació, 
ventilació i distribució del mobiliari que condicionen en gran 
part la satisfacció dels treballadors en la realització del seu 
treball.

•	 Coordinació d’activitats empresarials que s’ha continuat 
duent a terme mitjançant la recollida de documentació per tal 
de garantir que les empreses que treballen per a la UdL com-
pleixen amb els requisits establerts en la normativa de Preven-
ció (article �4 de la Llei ��/95); recíprocament s’ha fet arribar 
a aquestes empreses la informació en matèria de prevenció de 
riscos que els poden afectar quan realitzen alguna tasca a la 
Universitat.

•	 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 Universi-
tat.

- Controls interns: s’estableixen funcions i responsabilitats 
sobre els controls interns.

Des de l’SPRL s’han coordinat les tasques externes i internes 
de control de les instal·lacions d’aigua sanitària i torres de re-
frigeració. 

• Informació per a la selecció d’equips de protecció indivi-
dual als laboratoris

En els propers mesos en la web de l’SPRL hi haurà disponible 
un apartat amb informació per a la selecció d’equips de pro-
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tecció individual als laboratoris en funció del producte químic 
manipulat.

•	 Vigilància de la salut contractada amb el Servei de Prevenció 
de la mútua MUPA, que ha consistit principalment en la realit-
zació de revisions específiques d’acord amb els llocs de treball 
de tots els campus de la UdL.

•	 Suport psicolaboral als treballadors de la UdL

S’ha continuat oferint als treballadors de la UdL la possibilitat 
de parlar i reflexionar sobre aquells aspectes de la feina a la 
universitat que pensin que els hi comporta una sobrecàrrega 
mental.

•	 Canvis en l’estructura preventiva

Ha tingut lloc el canvi de la coordinadora de prevenció del De-
partament de Ciències Mèdiques. El director del Dept. de CMB, 
el Sr. Albert Sorribas, va comunicar l’SPRL la designació del Sr. 
Daniel Sanchís com a coordinador de prevenció del Dept. de 
CMB en substitució de la Sra. Isabel Sánchez.

El Sr. Narciso Pastor, ha deixat d’ocupar el càrrec de sots-director 
d’infraestructures del Campus de l’ETSEA, per la qual cosa tam-
bé ha deixat de ser responsable de Campus en PRL, donat que 
aquesta figura va implícita amb el càrrec esmentat. La persona 
que ocupa actualment aquest càrrec és el Sr. Josep M. Jové.

•	 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 
treballadors de la UdL. En aquestes reunions s’han promogut 
iniciatives sobre mètodes i procediments per assolir una pre-
venció efectiva dels riscos, proposant la millora de les condici-
ons de treball i la correcció de deficiències existents.

Des del CSS s’ha dut a terme el seguiment i l’avaluació del Pla 
de Prevenció UdL �005-�007, aprovat per acord del Consell de 
Govern de data ��-6-05.

Així mateix, s’han impulsat les activitats formatives i d’infor-
mació relatives a la seguretat i salut laboral en l’àmbit de la 
UdL.

Pel que fa a la composició del CSS, amb motiu de la creació del 
Comitè del PDI laboral, es va considerar oportú que els mem-
bres d’aquest col·lectiu estiguessin també representats al CSS, 
respectant els percentatges de participació en aquest òrgan 
de cadascun dels col·lectius. Per aquest motiu, donat que el 
CSS de la UdL ha de tenir �0 membres, amb una composició 
paritària entre delegats de prevenció i membres institucionals, 
amb el vist-i-plau de la Junta de PDI funcionari, un delegat de 
prevenció del PDI funcionari ha deixat de formar part del CSS.
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OBJECTIUS DEL PRESSUPOST 2007

El Pressupost de la UdL per al �007 és de 74.848.���,84 euros, el 
que suposa un increment del 9,�7% respecte el pressupost del 
�006.

El fet que disposem d’un Pla Estratègic aprovat aquest any pels 
òrgans de govern de la Universitat de Lleida ens ha permès definir 
i estructurar els objectius i actuacions per al �007 tenint en comp-
te les grans línies d’actuació que estableix el Pla Estratègic de la 
Universitat. En aquest sentit, el pressupost pretén assumir un dels 
grans reptes estratègics que planteja el Pla i al que s’enfronten 
les universitats en la societat del coneixement,han de convertir-se 
en agents claus 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 del 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) Dissenyar i implementar accions que impulsin la millora de la 
docència tot cercant la consolidació de metodologies multi-
variades, innovadores i en consonància amb els paràmetres 
establerts pel nou EEES

b) Vetllar i impulsar accions d’innovació docent mitjançant un 
programa d’ajuts a la millora i innovació docent

c) Consolidar mecanismes de difusió de bones pràctiques do-
cents

d) Executar les primeres accions d’implementació del Pla Director 
de la Docència

e) Treballar en la línia d’una formació continuada de qualitat

f) Seguir potenciant la docència virtual i semipresencial

g) Major dotació pressupostària per al programa d’ajuts al desen-
volupament d’activitats culturals per les associacions i estudi-
ants de la UdL

h) Redefinició de la convocatòria per a la mobilitat acadèmica de 
l’estudiantat, assumint en un únic programa tot el finança-
ment propi de la UdL per ajuts a desplaçaments, tant en estu-
dis de grau com postgrau

i) Potenciar de les accions d’informació i orientació de l’estudi-
antat.

j) Mantenir el servei d’acollida als estudiants.

2. Integrar la UdL en el sistema d’innovació català i en 
particular ser impulsor actiu del sistema d’innovació de 
Lleida.

a) Mantenir el Trampolí tecnològic de la UdL dins de l’oficina 
d’R+D+I, per tal de donar un impuls al desenvolupament de 
microempreses i al registre de noves patents.

b) Dotació d’ una partida per a la creació de centres de recerca 
propis

c) Seguir potenciant l’activitat dels grups competitius i emer-
gents, promovent la creació de xarxes.

d) Dotació pressupostaria per al programa per a la concentració 
de PDI amb dedicació preferent a la recerca.

e) Augment d’un �0% en el nombre d’ajuts per fer el doctorat, 
seguint posant èmfasi en la captació d’estudiants estrangers 
de doctorat.

f) Progressiu augment del cofinançament al programa Ramon y 
Cajal.

g) Augment dels recursos destinats a fons bibliogràfics, incidint 
especialment en la subscripció a revistes electròniques

h) Creació de noves places i estabilització del personal de suport 
a la recerca.

i) Desenvolupament dels projectes inclosos en els ajuts al Parc 
Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
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3. Establir canals de comunicació formals de la UdL amb el 
seu entorn per tal de gestionar el seguiment de l’evolució 
de les demandes i la pròpia actuació de la UdL.

a) Dotació pressupostària per elaborar un Pla de Comunicació in-
terna

b) Potenciar l’Oficina de Suport a la R+D+i com a canal únic de 
negociació de serveis i transferència

c) Seguir potenciant, des dels Consell Social, les accions amb la 
societat civil per tal de detectar les necessitats de recerca i 
formació.

4. Establir polítiques d’aliances amb altres universitats i 
institucions

a) Augment de la quantia de beques destinades als estudiants 
amb millor expedient que efectuen una mobilitat en el marc 
Sócrates-Erasmus

b) Major dotació pressupostaria per a promoure les dobles titula-
cions

c) Es continua recolzant el foment d’accions subjectes als conve-
nis bilaterals signats per la UdL

d) Potenciar la mobilitat d’estudiants mitjançant els programes 
Jade i Jade plus, i en el marc dels convenis bilaterals.

e) Posada en funcionament del Centre de Cooperació per al Des-
envolupament Rural.

f) Foment de les xarxes de Cooperació amb països de Llatinoa-
mèrica i del Magrib

5. Incrementar la notorietat de la UdL (Pla de comunicació)

a) Desenvolupar un Pla de Promoció de la UdL. 

6. Desenvolupar el pla de formació a tota l’organització

a) Potenciació del programa de formació del professorat a través 
de l’ICE

b) Major dotació per al 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) Organització de cursos de gestió universitària per a càrrecs 
acadèmics

b) Organització de circuits administratius

8. Grans reptes d’Escoles i Facultats. 

a) Incrementar de la dotació a Departaments i Centres

b) Descentralitzar les responsabilitats i decisions en la gestió del 
pressupost mitjançant la descentralització de la despesa en 
equipament i programari per a la docència i la recerca. 

c) Seguir potenciant i incrementant la dotació per a Centres mit-
jançant l’establiment de contractes-programa dins del marc de 
la Planificació estratègica

d) Descentralitzar les responsabilitats i decisions en la gestió del 
pressupost mitjançant la dotació d’un �0% dels ingressos de 
la matrícula de Màsters oficials als Centres.

e) Recolzar als Màsters Oficials mitjançant els programes de mo-
bilitat de PDI i estudiants i el Programa de coordinadors de 
Màsters

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 �007 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.

a) Dotació per a nova contractació, promoció i consolidació del 
personal acadèmic en el marc del Document de Política de Per-
sonal Acadèmic.
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b) Estabilització del professorat associat a temps complet i titular 
d’escola universitària interí

c) Implementació del Programa Martina Castells d’ajudes al pro-
fessorat a temps complet per a la finalització de la tesi docto-
ral. 

d) Dotació per a les darreres accions de promoció i reclassificació 
del Personal d’Administració i Serveis, segons els acords sig-
nats amb els representants del personal.

e) Dotació per a la implementació de Plans d’Igualtat i Promoció 
de les dones

f) Increment en la dotació al fons social del PAS 

g) Manteniment del programa d’activitats de lleure per a les filles 
i fills de la comunitats universitària.

h) Implantar un pla d’acollida del personal d’administració i ser-
veis.

i) Manteniment de la unitat d’atenció psicosocial a l’estudiantat

j) Treballar en la línia d’una “Universitat per tothom”

k) Manteniment de la partida per ajuts a estudiants amb necessi-
tats especials

l) Desenvolupament d’un nou programa de millora de vida de 
campus

m) Implementació d’un nou programa de mobilitat sostenible 
adreçat a la comunitat universitària

Quadres d’estats d’ingressos i despeses (expressat en milers d’euros)

Estat d’ingressos 2006 2007 Variació
Capítol � Taxes, preus públics i altres ingressos 9.�50 9.98� 7,9�%
Capítol 4 Transferències corrents 4�.�68 47.548 9,89%
Capítol 5 Ingressos patrimonials �87 4�7 49,06%
Capítol 7 Transferències de capital �5.689 ��.55� -�6,�7%
Capítol 9 Passius financers � 5.�40 �.778,8�%
Totals 68.497 74.848 9,�7%

Estat de despeses 2006 2007 Variació
Capítol � Despeses de personal �9.��8 4�.77� ��,��%
Capítol � Despeses de béns i serveis ��.568 ��.765 �0,�5%
Capítol � Despeses financeres � � 40,66%
Capítol 4 Transferències corrents �.07� �.�70 �7,8�%
Capítol 6 Inversions reals �6.5�� �6.9�8 �,45%
Capítol 9 Passius financers 7 � -70,00%
Totals 68.497 74.848 9,�7%
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Gràfic estat d’ingressos

Gràfic estat de despeses
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Quadre de comparació entre l’estat d’ingressos i de despeses des de l’any 2004 fins al 2007

ESTAT D’INGRESSOS 2004 Variació 2005 Variació 2006 Variació 2007
Capítol �. Taxes, preus públics i altres ingressos 9.��0.759 �,8�% 9.457.479 -�,�9% 9.�50.�47 7,9�% 9.98�.8�4

Capítol 4. Transferències corrents �4.70�.087 8,75% �7.7�7.007 �4,66% 4�.�68.487 9,89% 47.547.57�

Capítol 5. Ingressos patrimonials 496.05� -48,65% �54.7�5 ��,5�% �86.60� 49,06% 4�7.�00

Capítol 7. Transferències capital �.�4�.700 �6�,85% 8.8�7.07� 77,94% �5.688.8�0 -�6,�7% ��.55�.��5

Capítol 9 Passius Financers 5.55�.977 -99,95% �.000 0,00% �.000 �77.88�,��% 5.��9.500

TOTAL INGRESSOS 5�.�0�.575 5,76% 56.�69.�8� ��,7�% 68.497.�65 9,�7% 74.848.���

ESTAT DE DESPESES 2004 Variació 2005 Variació 2006 Variació 2007
Capítol � Despeses de personal ��.0��.6�6 �0,�7% �4.�9�.��4 �4,99% �9.��7.977 ��,��% 4�.77�.��5

Capítol �. Despeses de béns corrents i serveis �0.694.79� 5,9�% ��.��6.855 �,��% ��.567.77� �0,�5% ��.764.848

Capítol �. Despeses financeres 5��.064 -99,69% �.576 -�9,80% �.�64 40,66% �.778

Capítol 4. Transferències corrents �.�88.9�8 -4,�6% �.��7.084 -5,76% �.07�.548 �7,8�% �.�69.7�5

Capítol 6. Inversions reals 9.�8�.869 �,48% 9.605.5�5 7�,��% �6.5��.704 �,45% �6.9�7.5�6

Capítol 9. Passius financers 49�.�85 -98,55% 7.��8 -�,66% 7.000 -70,00% �.�00

TOTAL DESPESES 5�.�0�.575 5,76% 56.�69.�8� ��,7�% 68.497.�65 9,�7% 74.848.���
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Aquesta memòria ha estat elaborada i coordinada per la Secretaria General a partir 
de les dades facilitades pels diferents òrgans i unitats de la Universitat.

© Edicions de la Universitat de Lleida, �007

Edició: Secretaria General 
Universitat de Lleida 
Plaça Víctor Siurana, � 
�500� Lleida 
Tel. +�4 97� 70 �0 �4 / 97� 70 �0 �� 
A/e: sg@sg.udl.es

Disseny gràfic i maquetació: Servei de Publicacions de la UdL

DL: L-954-�007

Fotografia: Xavier Goñi. Servei de Reproducció d’Imatge de la UdL
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