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Els alumnes d’Infermeria poden votar des d’ahir per Internet.

ÒSCAR MIRÓN

UNIVERSITATALUMNAT

S.E.

� LLEIDA � La Universitat de Llei-
da (UdL) resulta cada vegada
més atractiva per als estudiants
estrangers, davant de les xifres
de programes de mobilitat. El
curs passat, la UdL va rebre 223
alumnes forans, més del doble
(un 139%més) que fa deu cur-
so, quan van ser només 96. En
canvi, l’increment d’estudiants
de la UdL enviats a l’estranger
és molt més baix (de 148 a
155), segons dades de la matei-
xa universitat.Així, l’augment
global de la mobilitat estudian-
til en deu cursos, comptant-hi
tant els estudiants rebuts com
els enviats fora, ha sigut del
35%.

El curs passat, la facultat que
va rebre més estrangers va ser
la de Dret i Economia (un

Votacions
electròniques
a Infermeria

� Més de 400 alumnes
d’Infermeria poden elegir
des d’ahir per Internet els
seus representants al claus-
tre, junta de centre i con-
sell de departament.A la
plataforma electrònica de
votació s’hi accedeix a tra-
vés del web de la UdL. In-
fermeria ha habilitat la sa-
la d’informàtica, encara
que es pot votar des de
qualsevol ordinador fins al
2 de desembre.A la resta
de facultats de la UdL,
també escullen represen-
tants d’alumnes.

25,11% del total), seguida de
Lletres (22,42%) iAgrònoms
(20,18%).A més, aquest últim
centre va liderar de forma des-
tacada el rànquing de facultats
de la UdL que envien a l’estran-
ger més alumnes (un 38,71%),
seguit de Ciències de l’Educa-
ció (23,23%).

De fet, en el curs 1999-2000

tantAgrònoms com Dret i Eco-
nomia ja encapçalaven la clas-
sificació d’alumnes que estudi-
aven a l’estranger i de forans re-
buts, respectivament.

Protesta a Dret

D’altra banda, el Sindicat
d’Estudiants dels Països Cata-
lans recolza la concentració

d’estudiants de dret prevista per
demà al vestíbul de la facultat.
Els alumnes protesten per l’obli-
gació d’haver de fer un màster
i un examen al final de la car-
rera.

En aquest sentit, el sindicat
opina que “suposa un pas més
en la mercantilització de l’en-
senyament”.

L’acte es va celebrar al saló Víctor Siurana.

MAGDALENA ALTISENT

LaUdL dobla el
nombre d’alumnes
forans endeu cursos
El curs passat va rebre 223 estrangers i fa deu
anys, 96 || Agrònoms, el centre que més
estudiants envia fora

Centenari de
les dones a la
universitat

IGUALTAT

� LLEIDA � El Rectorat de la UdL va
acollir ahir un acte de comme-
moració del centenari de l’accés
de les dones a la universitat. Fins
al 1910, les dones havien de se-
guir complicats tràmits adminis-
tratius per poder cursar estudis
universitaris. Hi havia prevista
la presentació d’un curt d’ani-
mació a càrrec de la cineasta Flo-
rence Henrard i una taula redo-
na.

Al·legacions d’UGT als
estatuts de GlobaLleida

PROMOCIÓENTITATS

� LLEIDA � UGT ha presentat al·le-
gacions als estatuts de Glo-
baLleida, entitat que integra
els ens de promoció econòmi-
ca, empresarial, territorial i
exterior de la Paeria, la Dipu-
tació, les cambres de comerç
i la Universitat de Lleida.

El sindicat insta el personal
laboral i funcionari que s’in-
corpori a GlobaLleida proce-
dent d’altres ens a conservar

les condicions del conveni vi-
gent a l’administració d’ori-
gen i els drets adquirits.

Així mateix, proposa que el
personal pugui sol·licitar en
qualsevol moment poder tor-
nar a l’administració de què
procedia, així com que el re-
torn es produeixi de manera
immediata en cas de disso-
lució del consorci GlobaLlei-
da.


