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Presentació
de la revista

Francesc Giné de Sola
Cap d'estudis de l'EUP

A l'epoca actual, malgrat que
s'anomeni era de la comunicació,
es tendeix cada vegada més a
l'individualísma i l'aillament de la
persona i per aíxó crec que una
publicació com aquesta, des d'on
qui vulgui pugui comunicar-se
amb els altres, ha de contribuir

en bona mesura a
trobar-nos a nosal
tres mateixos, a
entendre una mica
més els altres i en
definitiva, a ser una
mica més persones.

No puc acabar aquestes paraules
sense agrair la participació de
tots aquells que heu fet possible
aquest moment, mitjancant el
vostre treball i esforc,
Sincerarnent, desitjo que en
arribar a l'últirna pagina us sentiu
satisfets i orgullosos de pertányer
a l'EUP.
Moltes gracies,

De s de l'any de l'inici, l'EUP
ha estat un centre en
activitat constant, fruit

d 'aíxó en aquest curs 98 /99 s'han
produit un seguit d'esdeve
niments com ara l'estrena del nou
edifici en el campus de Cappont,
la creació de nous laboratorís,
l'endegament del Pla
Estrateqíc d'Informá
tica, la finalització i
aprovació del Pla
Estrat éqic d'Indus
trials... Cap d'ells ha
esta! exempt d 'una
elevada dosi de treball, mal
decaps i preocupacions; pero a la
fí, gracies al suport . i
col-Iaboraci ó de tot el col-lectíu
de l'EUP, s'han fet realitat. No
obstant, les idees no s'aturen í,
prava d'aíxó , . n'és l'anunci del
llancament de la revista de l'EUP.
Arnb aquest primer número de
EUP Fenna, s'inicia un nou
projecte per iniciativa del
Consell de l'Estudiantat, amb la
intenció que sigui un mitj á
d 'informació i de participació
per ja totes les persones del
nostre centre. La meva il -lusió
és que sigui la revista de
l'Escola i que tots aquells que
actua1rnent convivim en aquest
nou campus, així com tots
aquells que algun día van ser
mernbres de l'EUP, ho
entenguin d 'aquesta manera.



EDITORIAL <

La lluita no
és contra
persones,

siTIó contra
actituds

La UdL és
pública i

pertany a tata
la sacietat

Sembla imp rescindi ble ,
quan s'estrena una
revi sta a fina ls del segle

vint, exposar e ls motius que
ens porten a sumar
la al ja saturat e s
p e ctre de vi sions
de l món, i acon
seg uir , com és la
nostra principal
inl enció, que sig ui
propera a la confusa realitat.
Algú es p odria preguntar si
val la p ena cornencar p er
aquí, per una escola
universitaria de Lleida, quan
en aquest mateix món que
trepitgem cad a dia encara hi
ha gent que mor de gana,
so ta d'una bomba o en mans
d 'una malaltia sense cura. La
resp os ta és la que esperaves:
sí, val la p ena. La universitat,
exe rcin t la seva missió
d 'educar p ersones, é s un
motor d e progrés de la
societat. Millorar la primera,

Canya!

MiqlJel Abrantes
Coordinador del CEUdL

Una nova revista. De
temátiques uníversit áries,
De 1'estudiantat. 1 d'un
cons ell de centre.
Felicitats.
Aquesta és una iniciativa
s ímb ólícament ímportant,
ja que quan es planteja el
fet de difondre accions és
que se'n fan. Aíxó que pot
semblar una "bajanada"

@

implica n ecess áriament fer
ho amb la segona. És per
aque st motiu, i perqu é la
Unive rs itat de Lleida és

pública i p ertany a
tota la so cietat,
que el Consell de
l'Estudiantat de
l'Escola Universi
taria Polit écnica,
des que es va

crear fa sis anys , treballa
amb la intenció de millorar
la. Aquest treball
implica recon éíxer
els esforcos fets
envers , aque sta
millora i, a vegades,
implica lluita . Pero
és important ado
nar-se que la lluita
no és contra perso-
nes, sinó contra actituds que
no afavoreixen en absolut ni
a la millora de la universitat
ni a la de la societat. Com a
mostra, un botó: 1. La poca

OPINIÓ
ha requerít d9s' passos
previs que no ho són tant:
en primer lloc, fer una
tasca intensa de
'rep resentació i en segon
lloc, plantejar-se el fet de
comunicar-la a l'escola.
Aquest és un deis aspectes
claus que cal afrontar quan
hi ha un treball al darrera:
com fer-Io arribar i, el més
ímportant, fer particip a
l'estudiantat perqué
s'ímpliqui i utilitzi el
Consell per buscar
solucions als seus
problemes.

inversiá de l'Estat en
educació i recerca. 2. La
radicalitat en contra de
l'avaluació del professorat
que ens educa i vol
promocionar o formar part
del cos funcionarial de l'Estat.
La , nostra intenció amb
aquesta revista és denunciar
aquestes actituds i proposar
ne de millors , conjuntament
amb les persones, que n'hi
ha, que també treballen per

una universitat
pública cada cop
més amenayada. Vo
lem donar a coneí
xer a la societat
aquest treball per
que ens ajudi. Tu
també pots.

Parficipa-hi

David Barroso
Coordinador del CEEUP

Un altre aspecte cabdal és
el paper deis consells de
centre en la representació
d'estudiants, que han de
tenir una implicació molt
més alta. Per sort, a l'EUP
sembla que ja ho heu
aconseguit. El resultat de
participació en les últimes
eleccions i les accions que .
s'han dut a terme així ho
indiquen. Només cal
desitjar-vos sort, a
vegades un aspecte clau.

Canya!



la primera sera la qúe hi ha fins
ara, é s a dir, anar a l'Ediñci de l
Rectorat i fe r la coman d a
personalment, i la segona
manera sera per web: en
deman ar un llibre disponible al
web es fará la comanda de
prés tec directament, al dia
següent al rnatí, tul becari
mirara les p eticions fetes i
enviara per correu intem els
llibres a l' edifici de l'EUP on tul

altre becari estará disponible
dos hores al matf i dos a la
tarda per fer l'entrega deis
llibres.
La ubicació d'aquest becari
sera la sala que hi ha dintre de
la sala d'estudis. Els terrninis
de préstec seran els mateixos
d'ara, i també es podrá anar a
l'Edifici de Rectorat per
consultar llibres, coro es
habitual. Per aíx ó podem dir
que amb el nou edifici, i, amb
temps, es van solucionant els
nostres problemes, pero ull
víu, que no ens podem
adormir.

David Paniagua
h ea d 'intmesiruaures del CEEUP

COL-LABORA

Usuaris fent reina

"futur no gaire Ilunyá" aquest
problema es solucioni.
Per d'altra banda, podem
anunciar que el preat servei ..
virtual de biblioteca que
volíem tenir a I'EUP estará
disponible en tul breu espai de
temps. El sistema funcionara
per peticions, nútjanc;:ant una
pagina we b es podrá fer la
consulta deis llibres i mirar-ne
la disponibilitat. Si es vol
demanar tul' llibre en préstec
es podrá fer de dues maneres,

ha quedat desfasat, cosa que
implica no p oder donar servei
o autentificar tul ordinador en
Windows quan algrms
programes estan en execució.
Esperem que en tul

HUMOR .,~

Solucionen els problemes de soroll de la
calefacció a les aules de l'EUP

L'Acudit

Com ja sabeu, l'Escola
Universitaria Polit éc
nica té una nova sala
d'usuaris que, juntarnent

arnb els altres tres laboratoris,
fa que haguem augrnentat el
nombre d'ordinadors fins a
prop deis 70 , una xifra
considerable si considerem
que fa només tul any teniem
gairebé 35 ordinadors, Pero
aquest fet no implica que hi
hagi una disponibilitat elevada
d 'ordinadors, ja que les hores
de docencia que s'imparteixen
a les sales i l'elevat nombre
d 'estudiants que intenten
accedir-hi fa que localitzar tul

terminal lliure sigui més aviat
una odissea.
Un altre aspecte que hem
pogut observar que algrms
estudiants, que han estat uns
deis privilegiats que han pogut
aconseguir un ordinador, es
dediquen a jugar al QUAKE, al
DOOM o algrm altre joc , enlloc
de deixar el terminal per a que
els pobres que volen fer algrma
practica puguin accedir-hi.
Un altre punt conflictiu referent
a les sales és el fet que el
nostre benvolgut servidor
"Jupiter " am.b el temps se'ns

Les sales d'usuaris i la biblioteca virtual de l'EUP
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Un nou estudiant arriba a l'EUP

.
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El Servei d'Esports de l'Escola Universitaria Politécnica

J a ho havia aconseguit,
després de tants any s
d'institut i un co p passades

i aprovades les proves d'accés a
la uníversitat, ja formava part d e
la universíta t, de la Universitat
de Lleida. Primerament, he de
dir que les primeres setrnanes
em limitava a anar a classe i
poca co sa més, pero de seguida
vaig comprendre que la
uníversitat signiñca molt més
que aíx ó, em vaig adonar que
dintre de la UIÚVersitat em
formarla no salarnent coro a
professional sinó també com a
persona tolerant i critica. De
mica en mica vaig mirar
d'apropar-me a la idea
d'uníversitat i vaig trobar que
realment i durament la
uníver sitat la formen
principalment els estudiants, el
veritable motor d'aquesta
institució i també els professors
que ens ajuden i tenen
l'obligació de formar-nos com a
professionals. Pero les setmanes

INFOSPORT és el club Esportiu
de I'EUP, col-Iaborador del
Servei d'Esports de la UelL. La
seva activitat principal és la de
fomentar la practica esportiva
entre el col-Iectíu d'alunmes i
professorat, principalment els
esport en grup (futbol-sala ,
b ásquat, voleibol, futbol-II ) ,
tant en equips femenins com
rnasculins, participant ai:xf en
cad as cuna de les diferents
competicions que es re alitzen
durant el curso També es porten
a terme activitats individuals,
com sortides a esquiar. Per ser
so ci d 'aquest club solament cal:

anaven passant i tot i que cada
dia m'anava mirant a casa el
ternari que feiem a classe,
gairebé sense adonar-me'n ero
vaig despenjar de certes
assignatures pero, vaig pensar:
es igual, és la uníversitat, ha de
ser més dur que un institut. . I
amb aquesta mentalitat vaig
arribar un dia a la escola i vaig
veure penjat a les parets un

El que volem tots
són solucions

munt de carteJ1s que ens
infonnaven que, per exemple, a
informática solament 4 persones
s'han titulat a curs per any, que
la rnitjana per treure's la carrera
é s d e 5 a 6 anys o que hi ha
assignatures amb un 75% de
suspesos. Tot aixó em va fer
pensar fins que van arribar les
d ates deis parcials i van sortir
els resu1tats: llavors vaig veure
que alguna cosa eslava "fallant".

1. Pertilnyer a I'EUP. 2. Ser soci
del Servei d'Esports de la UelL.
Durant els tres darrers anys (96
98) INFOSPORT ha acons eguit
els trofeus: TORNEIG DE
NADAL (Torneiq organitzat per
INFOSPORT durant el mes de
desembre) a) Voleibol
masculí: campió anys 96-97 i
sotscampió any 98. b) Voleibol
femení: campí ó anys 96-97. c)
Futbol·U sotscampió 96.
TORNEIG DE SANT
ANASTASI: Voleibol mascnlí :
carnpio anys 96, 97 i 98.
TORNEIG CIUTAT DE LLEIDA
Voleibol mascnlí: campió

Sí que la uníversitat havia de ser
més dura que l'institut pero no
pas més injusta. Vaig preguntar
als estudiants que feia més
temps que jo que estaven en
aquesta escola i tots em van dir
que quan van entr ar a l' es cola
els percentatges d e susp esos a
les assignatures eren si fa no fa
els mateixos. Per tant, clarament
jo em nego a pensar que la
culpa la tenim els estudiants, .
que tenim un nivell academíc
baix, que no estudiem el temps
suficient o que hi hagi
assignatures que, amb un 75%
de suspesos, ens diguin que és
perqué- hem fet el drope . No
m'importa qui té la culpa, el que
vull, el que volem tots són
solucions que ens permetin
acabar la carrera i de1xar de
queixar-nos per aquests temes.

.A1fons Frigola
Estudian! d'f.TI de Gestió

anys 96, 97 i 98 . Básqnet
femení: campió 97 i sotscampió
98. Handbol mascnlí : Campió
97. Durant aque sta temp orad a
98-99 esperem aconseguir molts
més trofeus, animeu-vos i
participeu. Per formar part deis .
equips visiteu el d esp atz 0.06
(CONSELL DE L'ESTUDIANTAT)
i demaneu p er Francisco Javier
Martinez (president) o David
Vargués (secretari)

Francisco Martínez
President del Servei d'Esports de ]'EUP


