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La Politècnica va acollir ahir tallers per promocionar les carreres tècniques entre alumnes de secundària.

UNIVERSITATGÈNERE

� LLEIDA � La presència de dones
entre l’alumnat universitari va
en alça i ja superen àmpliament
el 50% de l’estudiantat dels cen-
tres propis de la UdL. Entre el
curs 1999-00 i el 2009-10 han
passat de ser el 53,31 al 56,46%,
de manera que ja hi ha gairebé
13 punts de distància respecte
als homes. El creixement més
important es dóna a Medicina,
que és la carrera que més s’ha
feminitzat.Ara només una quar-
ta part dels futurs metges són
homes.

No obstant, persisteixen els
estereotips amb carreres, com a
Infermeria i Ciències de l’Edu-
cació, àmpliament femenines
(més del 80% en els dos casos)
i d’altres, com les enginyeries
que ofereix l’Escola Politècnica,
amb clar domini masculí
(82,3%). “Es reprodueixen els
rols socials establerts. Per exem-
ple, a educació infantil gairebé
no teníem cap alumne home (el
curs passat n’hi havia un), per-
què el tracte amb els nens s’as-
socia al rol maternal i, en canvi,
a educació física, sempre hi ha-
via més homes perquè s’associa
a la força física”, va afirmar Ma-
ria Pau Cornadó, degana de Ci-
ències de l’Educació. La tendèn-
cia és a mantindre aquesta situ-
ació, va afegir, encara que en el
conjunt de la UdL sí que s’apre-
cia, va indicar, un augment de
les dones, que va atribuir al fet
que es decanten menys per la
FP. De la mateixa opinió es va
mostrar Ferran Badia, director
de la Politècnica, que va desta-
car que a FP hi ha més oferta de
les matèries que tradicionalment
interessen als nois.“El que pas-
sa és un reflex de la societat i té
molt a veure amb els missatges

que els arriben a través de la pu-
blicitat o la televisió. Però una
vegada que arriben a la facultat
no notem cap diferència; les ca-
pacitats són les mateixes. Seria
desitjable que s’equilibrés una
mica, per fomentar la diversi-
tat”, va afirmar.

Ahir, les dos facultats van aco-
llir una jornada sota el títol Per
què no puc fer-ho? destinada a
alumnat de secundària per pro-
moure la igualtat de gènere en
les diferents professions.Així,
les noies van participar en ta-
llers a la Politècnica i els nois van
assistir a activitats organitzades
a Ciències de l’Educació.

Avui s’inaugura la nova plaça Ricard
Viñes després de dos anys d’obres
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Els bombers veuen deficiències en
un camió que va atropellar una dona

p.12

Viñas saluda Giró, que el relleva al capdavant de la XarxaVives.

MAGDALENA ALTISENT

L’EVOLUCIÓ

Medicina
� És la carrera quemés s’ha femi-
nitzat en l’última dècada. Els ho-
mes han passat de ser el 36%
dels alumnes al 26%.

Lletres
� La tendència ha estat inversa,
ja que els homes són ara un
39,7%, vuit punts més que fa una
dècada. No obstant, el nombre
global d’alumnes ha caigut sen-
siblement.

Pols oposats
� Només el 14% dels alumnes
d’Infermeria i el 19% de Ciències
de l’Educació són homes. En can-
vi, les dones només sumen el
17,7% del totat a la Politècnica. A
Agrònoms, són el 40%.

Dret i Economia
� Se situa en la mitjana global, ja
que un 44,9% dels alumnes són
homes.

La universitat es feminitza
Les dones són el 56,5% dels alumnes de la UdL i augmenten en sis punts el seu avantatge sobre
els homes en10anys || Infermeria i Educació, lesmés femenines i les enginyeries,mésmasculines

Viñas traspassa
lapresidència
de laXarxaVives

�La XarxaVives d’univer-
sitats, que aglutina les de
territoris de parla catala-
na, va elegir ahir a Lleida
com a president el rector
de la UPC,Antoni Giró,
que relleva el de la UdL,
JoanViñas.Va aprovar el
pressupost i el pla d’actu-
ació per al 2011, que in-
clou potenciar la Univer-
sitat Catalana d’Estiu.

Foment finança la restauració de
la façana de la Paeria a Blondel

PATRIMONITAMBÉAJUDATORNABOUS

� LLEIDA � El ministeri de Foment
destinarà 749.289 euros a la
restauració de la façana de la
Paeria que dóna a l’avinguda
de Blondel i a la conservació
del jaciment arqueològic ibèric
Molí de l’Espígol, aTornabous,
dins de l’1 per cent del pressu-
post total d’execució de les
obres públiques destinat a fi-
nançar treballs de conservació
cultural.

En el cas de la façana de la
Paeria, que es troba en mal es-

tat, es destinaran 249.257 eu-
ros a la seua restauració, que
inclou treballs de neteja, con-
solidació, arranjament cromà-
tic, hidrofugació dels revesti-
ments de pedra i protecció da-
vant de les agressions produï-
des pels excrements dels co-
loms.

A més, també se’n rehabili-
taran les fusteries, s’hi col·lo-
caran nous envidriaments, s’eli-
minaran les esquerdes de la tri-
buna modernista de l’avingu-

da de Blondel i es millorarà la
il·luminació.

Per al jaciment deTornabous,
Foment aportarà 500.031 eu-
ros per a obres de conservació,
restauració i rehabilitació. La
intervenció inclou treballs ar-
queològics, així com la conso-
lidació de les estructures demu-
ralles existents per a una cor-
recta lectura de la trama urba-
na original, la consolidació de
paviments i la millora del siste-
ma de drenatge.

‘Performance’ contra la retallada de les pensions� L’assemblea
Que la Crisi la Paguin els Rics va realitzar ahir una performance
a l’Eix en contra de la retallada de les pensions públiques.


