
TAMBÉ VOL RECUPERAR LA DE DRET I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

A més de recuperar la doble ti-

tulació en Dret i Administració 

d’Empreses (ADE), la UdL estu-

dia la possibilitat d’impartir-ne 

una altra en Enginyeria i Em-

presarials. Així ho va afirmar 

ahir la vicerectora de Docència, 

Isabel del Arco, en la roda de 

premsa de presentació de les 

dades de matrícula d’aquest 

curs. Del Arco va explicar que 

les empreses del ram de l’engi-

nyeria han manifestat a la UdL 

que seria bo que els graduats 

en industrials, informàtica i, 

fins i tot agronomia, tinguessin 

un coneixement més ampli del 

sector empresarial.

Aquest és un dels motius 

pels quals la UdL es planteja 

oferir aquests estudis que, de 

fer-se, s’iniciarien en dos anys, 

tot i que encara no està deci-

dit si s’impartiran en format 

de doble titulació o de màster. 

Així, quan s’incorpori un nou 

equip de govern, Del Arco té 

previst plantejar-los aquestes 

opcions. 

Quant a la matrícula d’aquest 

curs, la Universitat de Lleida ha 

guanyat un total de 993 estudi-

ants (221, a primer), tot passant 

de 8.509, el curs 09/10 als 9.502, 

del 10/11. Això és degut, segons 

Del Arco, a la posada en marxa 

de quatre noves titulacions (Fi-

sioteràpia, Psicologia, Turisme 

i Enginyeria en electrònica in-

dustrial i automàtica), a l’incre-

ment del número de màsters i a 

la política de captació, acollida 

i recepció d’estudiants. 

La UdL vol una doble 
titulació en Enginyeria 
i Empresarials 
El centre ha guanyat un total de 993 estudiants, 221 de primer, 
passant de 8.509 (curs 2009/2010) als 9.502, d’aquest nou curs 
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ICG I “LA CAIXA”

L’Eix Comercial, ICG Sof-

tware i “la Caixa” han su-

mat esforços per dinamitzar 

el comerç de Lleida. El nou 

sistema permet que quan un 

client realitza el pagament 

amb la targeta Lleida Comerç, 

amb el tiquet de compra li 

apareguin promocions, des-

comptes i regals. 

Nova acció de 
promoció a l’Eix 
Comercial

REDACCIÓ
LLEIDA

La Cambra de Comerç i Indús-

tria de Lleida portarà a terme 

l’any 2011 un total de 7 accions 

de promoció exterior, tres de 

les quals a països als quals no 

s’havia fet encara cap missió 

comercial: Uruguai, Macedònia 

i Eslovènia. Aquestes accions 

comercials seran concretament 

quatre missions comercials 

(a Tunísia; a Brasil, Argenti-

na, Uruguai i Xile; a Txèquia 

i Macedònia, i a Eslovènia i 

Eslovàquia), dos missions co-

mercials inverses i una trobada 

multicameral a Ucraïna. Joan 

Simó, president de la Cambra, 

va destacar el paper d’aquestes 

accions d’expansió internacio-

nal i que “està demostrat que 

les empreses que exporten su-

porten millor la crisi”. 

MÉS MISSIONS INTERNACIONALS 

La Cambra anirà a Uruguai, 
Eslovènia i Macedònia
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> L’augment 
d’alumnes és per les 
noves titulacions, 
màsters i política de 
captació i acollida

La UGT de les Terres de Lleida 

va alertar ahir dilluns sobre 

un augment de la contractació 

il·legal a la demarcació. Ho va 

dir la secretària general del sin-

dicat a Ponent, Rosa Palau, que 

alhora va fer una crida dirigida 

als immigrants per tal que no 

acceptin els contractes irregu-

lars que se’ls puguin oferir, tot 

i la crisi econòmica actual. 

La dirigent sindical va vo-

ler concloure aquest balanç del 

2010 remarcant que a Lleida 

hi ha més de 9.000 famílies en 

les quals almenys hi ha una 

persona que es troba a l’atur. 

D’aquesta manera s’ha posici-

onat en contra de retirar l’ajut 

dels 400 euros a les persones 

que se’ls ha acabat l’atur i ha 

afirmat que més d’un 90% 

d’aturats no poden trobar actu-

alment una feina digna. 

BALANÇ DEL 2010 

UGT alerta sobre l’augment 
de la contractació il∙legal 

O. BOSCH (ACN)
LLEIDA

Els Mossos d’Esquadra han 

detingut quatre veïns de Salou 

com a presumptes autors de 

cinc robatoris a l’interior de 

domicili, quatre d’ells a la 

Zona Alta de la ciutat i un a 

Tàrrega. Els investigadors te-

nien sospites que els integrants 

d’aquest grup estaven domici-

liats en altres comarques i es 

desplaçaven a les comarques 

de Lleida únicament per tal de 

cometre els robatoris.

Divendres al matí, agents 

que formaven part d’un dispo-

sitiu específic van localitzar un 

grup de persones a Cappont 

que es movia d’una manera 

molt sospitosa. Després d’una 

discreta vigilància, els agents 

van verificar que aquests indi-

vidus s’havien organitzat per 

tal de cometre un nou robato-

ri. En aquell mateix moment, 

els agents van detenir els qua-

tre integrants del grup.

Als detinguts se’ls inculpa 

l’autoria de cinc robatoris amb 

força comesos des de finals 

d’octubre fins al 10 de desem-

bre. Amb aquestes detencions 

els Mossos d’Esquadra donen 

per desmantellat un grup molt 

actiu i especialitzat. 

EN QUATRE PISOS DE LA CIUTAT I UN DE TÀRREGA

Desmantellen un grup dedicat 
a robatoris en domicilis
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La Paeria ha editat una nova guia de la bicicleta de la ciutat 

amb l’objectiu de promoure l’hàbit de circular en bici. Inclou 

un plànol amb els 33 quilòmetres de carril bici existents i els 

que estan projectats a la ciutat, així com els itineraris. 

ALBERT GUERRERO

Guia per promocionar l’ús 
de la bicicleta a la ciutat

INCLOU UN PLÀNOL AMB EL CARRIL BICI 

EL DIA 5 DE GENER

La Cavalcada dels Reis 

d’Orient comptarà enguany 

amb una comitiva reial de 

500 persones i un recorre-

gut de gairebé 700 metres. 

Els Reis d’Orient arribaran 

a Lleida, com ja és habitu-

al, a l’estació de trens a les 

17.45 hores del 5 de gener. 

L’Ajuntament de Lleida ha 

preparat 4 tones de dolços 

que es llençaran durant el 

recorregut. El pressupost és 

de 90.000 euros. 

500 persones 
participaran a 
la Cavalcada 
dels Reis
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AQUEST ANY 

Els Serveis Preventius de 

Creu Roja Lleida han atès 

més de 274 persones als 135 

serveis que s’han fet durant 

aquest any 2010 a Lleida. En 

concret, un total de 55 socor-

ristes de Creu Roja han fet 

durant aquest any 2010 ser-

veis que representen més de 

550 hores de servei. En total, 

s’han assistit 274 persones, 

de les quals 32 han hagut de 

ser traslladades a un centre 

de urgències. 

Els socorristes 
de Creu Roja 
atenen 274 
persones
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