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La Paeria vol
una ajuda per
potenciar
les tecnologies

SUBVENCIONS

� LLEIDA � La junta de govern lo-
cal ha aprovat aquesta setma-
na per unanimitat presentar
una sol·licitud al consorciAd-
ministració Oberta Electròni-
ca de Catalunya en la convo-
catòria de subvencions als
ajuntaments catalans per a la
modernització dels serveis
públics a través de l’ús de no-
ves tecnologies de la informa-
ció i la comunicació. En
aquest sentit, la Paeria, a tra-
vés de l’Institut Municipal
d’Informàtica, disposa d’un
projecte que s’ajusta als re-
quisits de la convocatòria. Es
tracta del Service Pack 2 punt
010, que té un pressupost to-
tal de 185.000 euros. La sub-
venció sol·licitada serà de
120.000 euros.

Estudiants de
deu països, en la
Lliga de Debat
Universitari

ACTIVITATS

� LLEIDA � La sisena edició de la
Lliga de Debat Universitari
de la XarxaVives se celebra-
rà a la Universitat de Lleida
(UdL) des de dilluns fins di-
vendres. Hi participaran es-
tudiants de deu universitats:
UdL,Alacant,Autònoma de
Barcelona, Barcelona, Inter-
nacional de Catalunya, Mi-
guel Hernández d’Elx, Ober-
ta de Catalunya, Politècnica
de Catalunya, Politècnica de
València i Pompeu Fabra. El
tema de debat serà Si volem
la pau, hem d’estar preparats
per a la guerra. S’ha d’asse-
nyalar que l’objectiu de la
competició és fomentar l’ús
de la paraula entre els estu-
diants.

CETILL

S.E.
� LLEIDA �A partir del 2013 o el
2014, encara està per concretar,
els alumnes de la Universitat de
Lleida (UdL) no podran cursar
assignatures de lliure elecció per
completar els crèdits que neces-
siten. Entre les assignatures
d’aquest tipus n’hi ha amb un
caire totalment acadèmic, com
idiomes o informàtica, però tam-
bé n’hi ha altres demés lúdiques,
com classes de hip-hop/funky,
múltiples esports, balls de saló,
ioga o meditació. I així fins a
quatre-centes ofertes tant de la
UdL com de diverses entitats.
La vicerectora de Docència, Isa-
bel delArco, va confirmar que
hauran de suprimir aquestes ma-
tèries en compliment de les di-
rectrius del pla de Bolonya, que
marca l’adaptació de les carre-
res a Europa.Així, les mantin-
dran només fins que acabin els
estudiants que van començar el
curs passat carreres amb el pla
vell. La UdL impartirà el pròxim
curs totes les titulacions adapta-
des a Europa i els alumnes que
estan cursant carreres adapta-
des ja no tenen opció a les de
lliure elecció.

Adéu al programa Intercampus

Unes de les assignatures afec-
tades són les que s’imparteixen
per Internet a través del progra-
ma Intercampus. Les oferten les
vuit universitats públiques cata-
lanes i poden matricular-s’hi
alumnes de totes aquestes. La
UdL, com la resta, imparteix tres
matèries per semestre a través
d’aquest sistema. Segons el co-
ordinador del programa a la
UdL, Óscar Flores, aquestes as-
signatures atreuen habitualment
estudiants d’últims cursos o fins
i tot que ja estan treballant i va
afegir que sempre hi ha més de-
manda que places.També va des-

LaUdL suprimirà les assignatures
de lliure elecció d’aquí a tres anys
En compliment del pla de Bolonya d’adaptació de les carreres a Europa || Quan
acabin els alumnes que l’any passat van començar amb pla vell

UNIVERSITATTITULACIONS

Premis i festa anual dels enginyers tècnics� El Col·legi d’EnginyersTècnics Industrials va celebrar
ahir la seua festa anual, en què Lluís Bertran va rebre el premi Enginy al millor projecte de final
de carrera de la Politècnica Superior pel seu treball sobre un tombador de palets adaptat a un ele-
vador hidràulic agrícola. Francesc Penella va ser distingit amb la Insígnia de Plata iAgustí de laTor-
re va rebre el diploma com a Soci de Mèrit.

� L’aula magna de Ciències
de la Salut acollirà dilluns a
les 13.00 hores una lliçó ma-
gistral del doctor holandès
Rudolf Nieuwenhuys, pro-
fessor emèrit a neuroanato-
mia de l’Institut de Neuroci-
ència d’Amsterdam i consi-
derat com un referent mun-
dial en l’estudi del cervell.
Nieuwenhuys és autor del lli-
bre The Human Central Ner-
vous System i d’una enciclo-
pèdia sobre l’evolució del sis-
tema nerviós, dos manuals
de referència per als estudi-
ants de medicina de tot el

món. S’ha d’assenyalar que
molts alumnes l’usen per su-
perar els exàmens del MIR
o equivalents en altres paï-
sos.

Lliçómagistral d’unexpert
mundial en l’estudi del cervell

tacar l’elevat grau de satisfacció
tant dels professors com dels
alumnes.Aquest curs, a les 24
matèries ofertades per totes les
universitats es van preinscriure
2.703 persones, de les quals fi-
nalment van ser acceptades 985.
D’aquestes, 209 s’han matricu-
lat en les assignatures que im-
parteix la Universitat de Lleida.
Així mateix, en l’actual semes-
tre seixanta alumnes de la UdL
segueixenmatèries Intercampus.

Rudolf Nieuwenhuys.

MATÈRIESVIRTUALS

Més de 200 alumnes estan

matriculats en assignatures

que la UdL imparteix

a través d’Internet


