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La UdL ja negocia amb la de Girona
optar juntes al campus d’excel·lència
Amb un gran projecte agroalimentari català, com va demanar la Generalitat

UNIVERSITAT FINANÇAMENT

E. H.
� LLEIDA � La intenció de la Univer-
sitat de Lleida (UdL) és aconse-
guir crear “un gran campus
agroalimentari català”, amb una
proposta més àmplia que la que
va presentar l’any passat i que
no va passar el primer sedàs del
Govern central. El rector, Joan
Viñas, va explicar que la univer-
sitat ha creat una comissió espe-
cífica que ja ha començat a
mantindre reunions.

Paral·lelament, i “de la mà de
la conselleria” d’Universitats,
s’ha entrat en contacte amb la
Universitat de Girona (UdG)
“per mirar d’arribar a un acord
que beneficiï tothom”, va asse-
nyalar el rector. Precisament, va
ser el conseller Josep Huguet
qui va instar aquestes dos uni-

la UdL ja va integrar al seu pro-
jecte la Universitat de Vic) la
proposta lleidatana també pre-
veu comptar amb la col·labora-
ció d’“entorns científics i tecno-
lògics”, com ara centres d’inves-
tigació.

No obstant, s’ha de tindre en
compte que la nova convocatò-
ria encara no s’ha publicat, de

manera que les regles del joc
poden canviar respecte a la pri-
mera edició d’aquest projecte,
que atorga finançament addici-
onal. Llavors la UdL va aconse-
guir l’aval de més de 90 entitats
i empreses, entre les quals les
universitats de Saragossa, Cali-
fornia-Davis,Wageningen (Ho-
landa) i Montpeller.

La UdL prepara una nova

candidatura per optar a

ser campus d’excel·lència.

Per aquest motiu, ja

negocia amb la Universitat

de Girona, com va

plantejar la conselleria.

Façana de l’edifici del Rectorat de la UdL.
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versitats a col·laborar per tindre
una “massa crítica” major i tin-
dre més possibilitats de ser ele-
gides.

L’any passat, el projecte de la
UdL es va centrar en l’especia-
lització en l’àmbit agroforestal,
alimentari, món rural i medi am-
bient, i el de la UdG se centra
en la indústria càrnia i l’aigua,
de manera que són clarament
complementaris.

Viñas va indicar que el procés
encara es troba en un estat inci-
pient, però va destacar que la
universitat té voluntat de tornar
a presentar-s’hi. A més de su-
mar forces amb altres universi-
tats (en l’anterior convocatòria

LA DADA

95
ENTITATS I EMPRESES

� En la primera convocatòria, la
UdL va aconseguir el suport de
95 entitats i empreses per a la
seua candidatura com a campus
d’excel·lència internacional.

Observatori
europeu
d’energies
renovables
L’impulsen la UdL i
dos universitats més

UNIVERSITAT

� LLEIDA � Investigadors de la
UdL, la universitat de Sara-
gossa i la de Perpinyà treba-
llen conjuntament en la cre-
ació d’un observatori trans-
fronterer d’energies renova-
bles, que inclouria els territo-
ris de Catalunya, Aragó i el
sud de França. L’objectiu
d’aquest programa és pro-
moure la col·laboració i inter-
nacionalització de les empre-
ses que treballen en aquest
camp, així com impulsar la
divulgació i promoció
d’aquestes energies. El pro-
jecte compta amb un pressu-
post de 34.000 euros i està
inclòs dins del programa eu-
ropeu Transversalis.

La UdL també participa en
dos projectes més dins
d’aquest programa. Es tracta
d’un projecte destinat a ela-
borar una guia per a profes-
sionals de la formació conti-
nuada, que estarà enllestit el
2011 i que té un pressupost
de 190.500 euros.

L’altre compta amb un
pressupost de 42.000 euros i
treballa en la relació entre el
món de la universitat i l’ocu-
pació.

Rajoles trencades
i aixecades a
Francesc Macià

ITMAR FABREGAT

� LLEIDA � El paviment de
rajoles de l’avinguda
Francesc Macià es tro-
ba força deteriorat en
alguns punts, com mos-
tra la imatge, just al
costat de la calçada. Hi
ha rajoles trencades i
aixecades. S’ha de des-
tacar que la Paeria té
un projecte de reforma
d’aquest carrer dins del
nou pla de barris.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Visita del degà del Col·legi d’Enginyers de Camins � L’al-
calde, Àngel Ros, va rebre ahir el degà del Col·legi d’En-
ginyers de Camins de Catalunya, Josep Oriol.


