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� LLEIDA � Huguet va anunciar ahir
oficialment que la Universitat
de Lleida impartirà els graus de
psicologia, fisioteràpia, turisme
i enginyeria electrònica a par-
tir del curs que ve. Huguet va
assenyalar que les noves titula-
cions, que han estat molt recla-
mades per la universitat, són un
exemple de l’aposta de la Ge-
neralitat per la UdL.

A més, el responsable d’Uni-
versitats va animar la UdL a
tornar a presentar-se a la prò-
xima convocatòria de campus

d’excel·lència i a col·laborar
amb altres universitats catala-
nes per crear un anell agroali-
mentari, cosa que la UdL ja ne-
gocia amb la universitat de Gi-
rona. Huguet també va animar
els investigadors dels àmbits de
ciències de la salut i agroali-
mentari a investigar junts com
a línia estratègica a impulsar
per crear nous productes i ser-
veis.

En relació amb la retallada en
un milió d’euros dels fons assig-
nats per la Generalitat a la UdL

aquest any, Huguet va defensar
que nominalment no han bai-
xat, sinó que “han pujat” i que
es tracta d’“interpretacions di-
ferents del que ha passat. Al-
guns hi veuen un descens, d’al-
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El conseller atribueix a una

qüestió d’“interpretació” la

retallada de fons per a la

Universitat de Lleida

El conseller va inaugurar ahir les noves instal·lacions de la facultat de Medicina.
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Difícil accés
� Només el 32% dels alumnes de
Medicina són catalans. La resta vé-
nen de 13 comunitats autònomes
diferents com Andalusia, Aragó, les
Canàries, Cantàbria, les dos Casti-
lles, Galícia i Múrcia i països com
Portugal.

UNIVERSITATS TAMBÉ DE CASTELLÀ

La Generalitat aposta perquè els alumnes que vulguin estudiar en una universitat catalana passin prèviament un
examen per demostrar les seues competències lingüístiques en català i castellà. La mesura serviria per solucionar
el problema d’accés dels estudiants catalans a facultats com la de Medicina de la UdL, on actualment només el
20% són de Lleida i la majoria de la resta d’Espanya i l’estranger.

Les proves
avaluaran el

coneixement

de català i

castellà

Medicina podrà fer una prova de
català per seleccionar els alumnes
La Generalitat aposta per aquesta via per aconseguir més autòctons a primer

M. MARTÍNEZ
� LLEIDA � Només el 20 per cent
d’alumnes matriculats a primer
de la facultat de Medicina de la
Universitat de Lleida (UdL)
aquest curs són de Lleida, i poc
més del 30%, catalans. Són xi-
fres que es repeteixen cada any
i que causen malestar entre els
estudiants del territori, molts
dels quals es queden fora de la
facultat, malgrat tindre notes ex-
cel·lents.

Per solucionar aquest greuge,
el conseller d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa, Josep Huguet,
va animar ahir les universitats a
examinar els seus futurs alum-
nes de català i castellà, amb
l’objectiu de “quedar-se amb els
que tinguin” un millor coneixe-
ment de les dos llengües i incre-
mentar així el percentatge d’es-
tudiants del territori. Huguet,
que va assistir a la inauguració
de la nova aula de competènci-
es i habilitats clíniques de Medi-
cina, va explicar que la setmana
que ve es reuneix el Consell In-
teruniversitari de Catalunya, on
es decidirà aquesta qüestió i que
espera que les universitats hi vo-
tin a favor.

“Personalment recomanaré, ja
que no ho puc imposar perquè
les universitats tenen autonomia
pròpia, que les facultats que tin-
guin una problemàtica similar
realitzin una prova de compe-
tències lingüístiques per poder
accedir als seus estudis. Altres
autonomies ho han fet sense
manies”, va assenyalar. Huguet
va subratllar que “per anar a
una classe has de dominar la
llengua en què s’explicarà. És
una mesura lògica que ja s’apli-
ca aquí, a Holanda i a tot ar-
reu”.

Per la seua part, el rector de la
UdL, Joan Viñas, es va mostrar
a favor de la proposta, però no
va concretar si es posaria en
marxa el pròxim curs.

Noves instal·lacions
La facultat de Medicina de la

Universitat de Lleida va inaugu-
rar ahir un nou espai habilitat
perquè els alumnes aprenguin
les habilitats i competències mè-
diques necessàries abans de pas-
sar al tracte directe amb els pa-
cients.

L’adaptació al pla de Bolonya
ha permès que el centre disposi
d’aquest nou espai per a pràcti-
ques i avaluació, ideat com un
circuit on se succeeixen consul-
tes mèdiques, gabinets d’explo-
ració, un quiròfan i un box
d’emergències. Les obres han
costat 268.000 euros i desta-
quen dos simuladors d’alta ga-
ma,que imiten dos pacients, un
d’ascultació i un altre de moto-
rització.

tres hi veuen simplement un re-
tard”. Com va publicar SEGRE
la setmana passada, la Genera-
litat retallarà en un milió d’eu-
ros el pressupost per a la UdL
aquest any, a més de pagar amb
retard els fons que la conselle-
ria reparteix en funció d’objec-
tius entre les diferents universi-
tats catalanes. Per aquest mo-
tiu, Huguet no va parlar de re-
baixa sinó de “retard”, tot i
que sí que va reconèixer que
enguany hi haurà “més conten-
ció”. A més, Huguet va asse-
nyalar que aquest mes es con-
vocarà una reunió amb tots els
rectors catalans per assegurar
que aquest “retard” no compu-
ta com a dèficit i una segona re-
unió on s’analitzarà la situació
financera de cada universitat.

LES DADES

20%
D’ALUMNES DE LLEIDA

� Només el 20% dels 124
alumnes matriculats a Medici-
na són de Lleida.

Més professors i places MIR
� El degà de Medicina va reclamar
ahir més professors, ja que la ràtio
de la facultat és el més baix de tot
Espanya, un per cada deu alumnes,
i més places MIR a Lleida per als 80
estudiants que surten de la facul-
tat cada any.

Noves instal·lacions
� Medicina va inaugurar ahir un
nou espai preparat perquè els
alumnes obtinguin les habilitats i
competències mèdiques ne-
cessàries, amb dos simuladors d’al-
ta gamma que imiten dos pa-
cients.


