
9LLEIDA
SEGRE

Dimarts, 21 de desembre del 2010

� LLEIDA � La Universitat de Lleida
prepara una doble titulació en
enginyeria i empresarials, que
en l’actualitat no existeix a cap
universitat, segons va anunciar
ahir la vicerectora de Docència,
Isabel delArco, que va explicar
que es tracta “d’una demanda
del sector empresarial del terri-
tori, que voldria que els engi-
nyers que contracten tinguessin
també coneixements empresa-
rials i econòmics”. DelArco va
indicar que començaran a tre-
ballar en aquest projecte i que
el traspassarà després al nou
equip de govern (hi ha eleccions
a rector el 4 de maig) amb l’ob-
jectiu de crear una doble titula-
ció de cinc anys i mig de durada
(330 crèdits), encara que va
apuntar que també podria aca-
bar sent un màster d’empresa-
rials específic per a enginyers.
La proposta inicial és una doble
titulació en enginyeria informà-
tica i empresarials, però la vice-
rectora va assenyalar que la in-
tenció és obrir-lo a enginyeria
industrial i agrònoma. La UdL
també recuperarà la doble ti-
tulació en dret i administració i
direcció d’empreses que ja im-
partia abans de l’adaptació a Eu-
ropa. La idea és poder impartir-
les d’aquí a dos cursos, encara
que ja intentaran oferir-les el
pròxim.

Així mateix, DelArco va re-
cordar que entre finals de gener
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i principis de de frebrer comen-
çarà el màster d’enginyeria in-
dustrial, que dota d’atribucions
professionals els graduats i va
recordar que només falta l’apro-
vació definitiva del pla de vete-
rinària conjunta UdL-Autòno-
ma de Barelona per completar
el mapa de titulacions plantejat
per l’equip de govern.També va

remarcar que el pròxim curs ofe-
riran cursos perquè titulats en
nutrició, infermeria i empresa-
rials de pla vell obtinguin el grau
i va considerar que la UdL ha de
continuar ampliant les seues ti-
tulacions de grau i màster en
agroalimentació i ciències de la
vida.

D’altra banda, la vicerectora

va detallar que la UdL ha gua-
nyat aquest curs 993 alumnes
respecte a l’anterior, quatre-cents
més que els anunciats pel rector,
gràcies a les noves carreres (221
són de primer), l’augment de 6
a 36 màsters en 4 anys i la po-
lítica de retenció d’estudiants.
En total, hi ha matriculats 9.502
estudiants.
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Total
� La Universitat de Lleida té ma-
triculats 9.502 alumnes entre els
graus, màsters i doctorats impar-
tits en centres propis i adscrits.
Són 993 més que els 8.509 del
curs passat. Les facultats amb
més estudiants són Ciències de
l’Educació (1.946), Dret i Econo-
mia (1.653) i Agrònoms (1.516). I
la que en té menys, Lletres, amb
715.

Deprimer
� Els alumnes de primer són
2.072, que no omplen les 2.290
places ofertes en la preinscripció,
però que són 221 estudiants més
que el curs anterior. Guanyen
alumnes administració i direcció
d’empreses, agrònoms i forestals,
enginyeria informàtica, turisme,
estudis anglesos, estudis hispà-
nics i història de l’art, entre d’al-
tres. Alumnes de la UdL el primer dia de classe d’aquest curs.
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Mocions
‘anticrisi’
d’ERC i ICV

MUNICIPAL

� LLEIDA � El grup municipal
d’ERC presentarà en el ple de
demà una moció en què ins-
ta la Paeria a afegir-se al re-
buig de la Confederació d’As-
sociacions deVeïns de Cata-
lunya contra la pujada del
10% de la tarifa elèctrica im-
pulsada pel Govern en mo-
ments de crisi. Per la seua
part, ICV presentarà una al-
tra moció que demana a
l’Executiu central mantindre
el programa temporal de pro-
tecció per desocupació i in-
serció i ampliar les ajudes a
famílies que no poden pagar
l’habitatge.

Multa de 300 €
a una església
evangèlica

NORMATIVA

� LLEIDA � La Paeria ha imposat
una primeramulta de 300 eu-
ros a l’Església Evangèlica de
Filadèlfia ubicada a la plaça
Galícia (la Mariola) per vul-
nerar la normativa ambiental
(el soroll generat per l’activi-
tat supera els límits autorit-
zats) i per incomplir la reso-
lució del passat mes de setem-
bre que ordenava adoptar
mesures correctores sobre
aquest fet.

L’ajuntament adverteix els
titulars del temple que podria
clausurar provisionalment
l’activitat.


