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No hem vingut a xiular,
només a aplaudir

• A la UdL, pel seu suport imprescindible.
• Al seH, per la seva aportació económica i el seu suport logístic.
• Als comerfos i entitats de serveis, per les seves ofertes al socis.
• A tots els que han col-/aborat en aquest número.
• Als socis i lectors de la revista, que amb les seves crítiques

contribuiran a mil/orar-la.

eniu a les mans el primer número de la nova revista
de l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat de
L1eida a la qual us animem i us convidem a participar.
Hem vingut a aplaudir, a aplaudir les persones, els
departaments, les facultats, els serveis, la institució en

conjunto Que ningú entengui aquesta actitud (om una actitud autista,
perque no ha éso És una posició deliberadament parcial.

Podem donar a coneíxer les coses positives o les negatives de
la Universitat de L1eida i decidim centrar-nos exclusivament en la pri
mera aprió. Perqu€ entenem que valorar i reconeixer l/actitud positiva
d'aquelles persones de la UdL que contribueixen a millorar-ne els ser
veis, fan una bona docencia i una bona recerca, i tenen al pensament la
millora contínua de la instítució i del seu prestigi social, ens pot dur a un
cercle virtuós que pot aportar beneficis a la Universitat i que ens ha de
permetre dir cada dia més fort, orgullosos i sense complexos, que vam
estudiar en una magnífica universitat.

Una Associació com aquesta no es munta per fer crítica de la
institució ni de cap deis seus membres. Sabem que hi ha moltes coses
per millorar. L~ Universitat compta amb els organs de govern i de repre
sentació per vetllar per aquestes qüestions. Serviria de ben poc afegir
lIenya al foc fent sonores i mediatiques denúncies sobre les miseries de
les persones o els mitjans. En realitat, probablement només serviria per
allunyar-se deis membres de la comunitat universitaria i per comunicar
a tot l'entorn social una pobra imatge de la UdL, la qual cosa, en res
beneficiaria la mateixa UdL i, en definitiva, el conjunt deis seus treballa
dors i titulats.

Així com el nombre de candidats a estudiar a la UdL procedents
deis ensenyaments secundaris és un bon indicador del prestigi i la salut
d'aquesta universitat, el nombre d'afiliats que l'Associació pugui telilir,
amb tots els matisos que es vulguin, sera un bon indicador de la satis
facció deis seus titulats amb la institució. Aquest nombre d'afiliats sera
el termómetre de la crítica, deis xiulets. Confiem que el creixement que
l'Associació ha experimentat en els darrers mesos es mantindra sempre,
per la nostra part no quedara.

~ Santander Central Hispano

Patrocinador d'honor:

Agraiinents:



Universitat de LIeida

Per aconseguir aquesta fita, el departament és com

promet a aferir una millora en les condicions de

matriculació i la possibilitat de muntar cursos espe
effies a petició deis interessats, membres de l'Asso
ciaci6 d'Antics Alumnes de la UdL.

1aquesta, per la seva part, es compromet a col·laborat
en l'organització d'aquests cursos i difondre'ls entreels

seus socis.
de Lleida

d'Antics

de

la

Universitat

Associació

Alumnes

participat en la Fira de Sant Miquel de L1eida i la Fira de Sant Josep de Mollerussa per
donar-nos a coneixer en el conjunt de la societat.

fet arribar una presentació animada a I'estudiantat actual de la Universitat de L1eida
perque coneguin els objectius i les actuacions que es porten a terme

Altres notícies

Actualment treballem per poder arribar a firmar aquests acords amb la resta de departaments de la
Universitat de L1eida.

la+antiga

L'Associació d'Antics Alumnes de la UdL signa convenis amb els departaments de la
Universitat de L1eida per aconseguir condicions avantatjoses per als membres de l'As
sociació que es volen continuar formant fent masters, cursos de postgrau o seminaris.

enviat cartes a les promocions d'antics alumnes de la Universitat de L1eida per donar-nos
a coneixer. Han estat un total de 7.000 cartes enviades a través del Vicerectorat d'Extensió i Serveis
Universitaris, fet que ens ha proporcionat nous socis.

Sera notícia

La notícia destacada: Convenis tercer cicle

•••••••II!II!.lIl1l11ha visitat empreses i comen;:os locals per presentar-se i obtenir col·laboracions
de patrocini futures .

........lI¡llllllfet una campanya d'informació entre els socis per donar-los a coneixer la iniciativa d'ad
quisició popular de I'escultura Lleida d'Apel.les Fenosa.

J:======~C;!o!.!n~v~e~n!!il·amb totes les associacions de l'lnstitut Joan L1uís Vives per compartir serveis.

•••••I!I••lEillelaborat, novament aquest any, el calendari academic de la Universitat de L1eida. Aquest
és un molt bon instrument per donar-nos a coneixer entre tot I'estudiantat.

I.C======:::¡Sílji!ijjnii!ai!tijugde convenis amb els col·legis professionals

C======::l¡¡ct;y~i!!t~ai!t:ilspresencia Is per aIs socis
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Algunes característiques demogrilfiques
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• Hi ha una Ileugera majoria de dones respecte al conjunt total
deis socis.

• La majoría deis socis tenen menys de 30 anys, pero tenim socis
de totes les edats i promocions, incloses les primeres promocions
deis antics estudis que depenien de les universitats de Barcelona.

• La majoria deis socis fa més d'un any que han acabat els estudis.
Aixo indica que l'Associació arriba a antics alumnes que es van des
vincular de la UdL, la qual cosa és motiu de satísfacció, pero també
indica que els acabats de titular estan, de moment, poc interessats
en l'Associació..5
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Evolució del nombre d'associats desembre 2000-man; 2003

• S'ha multiplkat per 6, aproximadament, el nombre de socis des
de la seva fundació.

• Els períodes de més creixement coincideixen amb la realització
d'activitats de promoció de J'Associació, com ara la participació en
Fires, les campanyes de difusió en els mitjans de comunkació o
J'enviament de cartes.

Evolució del nombre d'associats

Des de la seva fundació per part de 57 socis el desembre del 2000, l'Associació ha anat
creixent a bon ritme i, actualment, ja som 350 socis.

Centres de procedencia deis socis

Facultat de procedencia deis socis (%)

'"
350

300

'"200

• La majoria deis socis provenen de J'ETSEA

• Practicament no hi ha socis entre els antks alumnes deis centres
adscrits a la UdL, fet que indica que s'hauran de fer majors esfor~os

de comunicació en aquests centres.

• Hi ha una clara relació entre el nombre de matriculats i titulats de
cada centre de la Universitat de LJeida i els associats per facultats de
l'Associació d'Antics Alumnes de la UdL.



Cirurgia de la UdL Amb una intensa acti
vital professional (om a metge cirurgi¿¡,

ha exercit de cap de secció de Cirurgia,

al lIar9 de més de 25 anys, al que ara és

Hospital Universitari Amau de Vilanova.

En la seva activitat docent, imparteix

diverses materies de la lIicenciatura de

Medicina, així (om del programa de

doctorat en Medicina i Cirurgia d'Ur

gencia, del qual és el responsable, i

d'altres activitats de postgrau. Ha diri·

git, també, 10 tesis doctorals.

És també assessor de la Comissió Ava

luadora de Projectes del Fons d'lnvesti

gacions Sanitaries (FIS) del Ministeri de

Sanitat i Consum, on presideix la sub

comissió de Cirurgia.

Ha estat escollit membre del Comite

Executiu de l'Associació de Facultats de

Medicina Europees, del qual és I'únic

representat estatal. Presideix el Comite

d'Etica i Recerca Clínica de la Regió

Sanitaria de L1eida.

S. Quins nous reptes creu que se Ii presenten a la Univer

sitat de Ueida?
El progrés en la qualitat és imprescindible perque

més persones d'arreu ens conmn la seva formació superior i

alhora, perque l'Administració catalana millori el nostre finan

~ament que, en definitiva, condiciona els resultats del nostre

treball. Aquest progrés en la qualitat ha d'afectar totes les

arees i el procés ha de ser una gran reflexió conjunta. Hem de

consolidar i millorar el bon Iloc que hem anat trenant entre

tots davant la societat lIeidatana, catalana i europea.

6. Davant d'aquests reptes, quin paper han de tenir els
professors, els alumnes I el PAS? Que és el que, segons la
seva op/nió, més es traba a faltar en aquests col·lectius?

Espero de tota la comunitat de la UdL una contribu

ció crítica, serena i constructiva, un dialeg responsable per a

la millora de la institució, a través de la millora de totes les

unitats (centres, departaments, instituts, serveis ...). Convido

des d'ara tots els col·lectius a fer les seves aportacions i faig

meu el compromís no només d'escoltar·les, sinó de valorar

les molt seriosament. I vull que la UdL sigui un gran altaveu,

Iliure i creatiu, de reflexió social. Tot, és ciar, sense descuidar

les tasques que cadascú, responsablement, ha de fer al seu

Iloc de la Universitat.

7. Si hagués de triar les tres idees prlnclpals del seu pro
grama, qulnes destacarla?

Sens dubte, el foment de I'esperit crític a través de la

transparencia i el dialeg, I'ordenació interna a favor de I'efici

encia i la qualitat, i el progrés envers la integració europea de

la UdL.

8. Que pensa en relació amb el col·lectlu d'antics alum
nes? Quina seria "act/tud de la Udl. ven etls? Il'actltud
d'aquests enfront de la Udl.?

El vostre col·lectiu significa un pont privilegiat de

relació entre la UdL i la societat, i cal potenciar les vostres

activitats al si de la Universitat. M'agradaria que els antics

alumnes recordessin, al cap del temps, que els anys passats

a la UdL van ser deIs millors de les seves vides i que aquest

posit doni lIoc a una voluntat d'ajudar la Universitat des del

lIoc que cadascú ocupi en la vida.

9. Ident/f/qu/ la un/ven/tat amb una paraula.

És difícil amb una de sola. La universitat és: progrés,

cultura, dialeg, sentit crític, universalitat...

J
oan Viñas I Salas

(Mataró, 1950) és catedra

tic de Cirurgia de la Uni·

ve 51tat de Ueida. Va estudiar

Medicina i Cirurgia a la Universi
tal de Barcelona, on es va docto

rar I'any 1976, i exerceix (om a docent

¡investigador universitari a la ciutat de

Ueida des del 1977.

Ha estat, per dos períodes, dega de

la Facultat de Medicina de Ueida i. actu

alment, és director del Departament de

J. Qulnes clrcumstóncles I'han anlmat a presentar-se com

a candldat a rector de la Udl.?

A banda de la confiant;a de les persones de diferents

centres que ja em coneixien de quan vaig ser dega de la

Facultat de Medicina, m'he animat per la i1·lusió d'aportar

un bon grapat d'idees per impulsar aquesta universitat i per

comptar amb un excel·lent equip de col·laboradors que em

dona suport en aquest objectiu.

2. Qulnes qualltats ha de reunir, en la seva oplnló, el
rector d'una un/vers/tat / en concret de la nostra?

Ha de ser dialogant, honest i treballador, alhora que

capat; de delegar i confiar en el seu equip; tenir visió de futur,

sense perdre de vista el present; imaginatiu, sense deixar de

tenir els peus aterra, i capa~ de conjugar I'interes de la ins

titució amb el de les molt diverses persones que la formen,

interessos que, al capdavall, solen ser coincidents si hom és

capa~ d'escoltar.

3. Analllzem breument I'estat de la nostra un/vers/tat.
Qu/nes creu que són les princlpals virtuts que la Udl. pos·
see/x enfront d'altres univers/tats.

La gent de la UdL és encara molt ¡ove i esta il

lusionada, té una gran qualitat humana i, tanmateix, el

conjunt ha assolit una important maduresa docent i investi·

gadora, i una excel·lent qualitat deis resultats, que s'aprecia

millor des de fora que des de dintre (i crec que els antics

ho corroborareu). Aixo s'ha de mimar i potenciar apartant

aquelles pedres que hem anat posant pel camí innecessa

riament, alliberant energies que ara es perden en el dia a

dia, posant, en definitiva, els mitjans per créixer, per fer més

i fer·ho millor. Alhora, la UdL és una universitat petita, de

mida humana, i que realitza una gran activitat cap a I'exterior

sense deixar d'estar molt arrelada al seu entorno

4. Qulnes són, pel contrar/, les seves IIm/taclons?
Les noves regulacions i, per que no dir-ho, les matei

xes autoexigencies de la Universitat ens posen de forma con·

tínua en una situació de provisionalitat que cal gestionar

amb cura per evitar el desends de la gent implicada. Alguns

deis grups de treball, especialment en recerca, són encara

massa petits, i la Universitat mateixa traba dificultats davant

el poderós atractiu de Barcelona, nucli del poder polític i, per

tant, economic. Caldra treballar perque els Ileidatans vulguin

quedar-se i els de fora vulguin venir.

+
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de l'Estudi General de

Ueida (1985-1988), coor

dinador de la Comissió

per a la formació de l'Es

tudi General de lIeida

(1987-1989), degá de la

Facultat de lIetres de la

Universitat de lIeida

(1990-] 996), director del Master d'Ar

xivística (1993-1995), coordinador de la

Unitat departamental d'Historia Social

(1996-2000) i director del Departa

ment d'Historia de J'Art i Historia Social

d'en,á del 2000.

Pel que fa a la Generalitat, ha de ser conscient que la nostra universitat, pel fet

de ser jove, necessita un esforr; pressupostari, ja que no posse"lm ni la densitat

historica ni I'entorn socioeconomic de les universitats barcelonines.

S. Quins nous reptes creu que se ti presenten a la Univenitat de l.Ielda?

Penso que I'objectiu principal de tota universitat pública és el d'oferir una

docencia i una recerca de qualitat al seu estudiantat i al conjunt de la societat.

Tanmateix, durant els propers anys, el gran repte per a la nostra comunitat

universitaria sera saber-nos inserir de manera adequada dins l'espai europeu

de I'ensenyament superior, ates que una bona part del model universitari

actual canviara per forr;a i que aixo, dones, pot afectar fins i tot algunes de

les nostres titulacions. Posar-nos-hi al capdavant i vetllar perque el procés no

sigui negatiu als nostres interessos és, per mi, del tot prioritarL

6. Davant d'aquests reptes, quin paper han de jugar els professors, els

alumnes i el PAS? Que és el que, segons la seva opinló, més es troba a

faltar en aquests co/./ectlus?

Abans de res, la UdL és una institució pública i el seu capital principal són

les persones. Sé que aixo és evident, pero de vegades tendim a oblidar-ho.

Sense el concurs il·Jusionat i creatiu deis tres col·lectius no arribarem a assolir

ellloc que correspon a la nostra universitat en I'ambit del coneixement, en la

societat ponentina i a Catalunya. Cal que tots plegats ens adonem clarament

que només creant un marc de treball i d'estudi responsable i mancomunat

podrem estar satisfets de la nostra institució; d'aquesta manera la UdL esde

vindra de debo un servei públic estrategic per al desenvolupament social.

7. Si hagués de triar les tres idees principals del seu programo, qulnes

destacorio?

Il·lusió per portar a terme un projecte; dialeg per realitzar-Io amb tot el

conjunt de la comunitat; i rigor per fer de la UdL una universitat singular, amb

una iden~itat propia i específica, de qualitat i al servei de la societat.

8. Que penso en reloció omb el col·lectlu d'antics alumnes? Quina seria

I'octitud de lo Udl. vers el/s? Il'actltud d'oquests enfront de la UdL?

Una de les tasques fonamentals d'una institució pública és la de saber-se

relacionar amb el seu entorn, a fi d'establir-hi un dialeg fructífer pel que fa

a les seves necessitats. En aquesta feina em sembla molt important l'existen

cia d'una associació d'antics alumnes que connecti el que la societat demana

amb el que la universitat ofereix. I també és d'allo més útil que l'antic alumnat

s'encarregui de transmetre les seves experiencies academiques i laborals a les

noves fornades, que se'n preocupi, dones. Comprometre i dinamitzar els antics

alumnes i les antigues alumnes és una bona política per a la nostra universitat.

9. Identiflqulla univenitot omb una paraul'.'.

Futur.

A hores d'ara és codirector, junta

ment amb el Dr. Jacques Soubeyroux,

d'una acció integrada per quatre uni

versitats franceses ¡ espanyoles.

Actualment dirigeix nou col·leccions

d'historia per a les editorials Pages,

EUMO, Milenio, Arlanza i Plaza y lanés.

És director editorial i codirector

científic (amb el Dr. Manuel lIado-

nosa) de la História de Lleida.

Durant aquests vint-i-tres anys ha

estat vinculat amb la gestió academica

com a: director de la delegació de

la Facultat de Geografia i Historia a

lIeida (1981-1984), director de J'lns

titut de Ciencies de l'Educació (ICE)

R
berto Femández Díaz va

néixer a ['Hospitalet de

lobregat el 1954. És IIicenciat

en Historia Moderna per la Universitat

de Barcelona (1980) doctor per la Uni

versitat de Barcelona (Estudi General de

L1eida). Ha estat professor col·laborador

de docencia i investigació a ['Estudi

General de L1eida (1980-1988) i pro

fessor titular de la Universitat de L1eida

(1988-1992). D'en,á del 1992 és cate

dr<)tic de la Universitat de L1eida.

Ha dirigít diverses investigacions

sobre la historia moderna de Lleida j

de Catalunya: deu tesis de lIicenciatura,

dues tesis doctorals i quatre en curso

,. Qulnes circumstóncies I'han animat a presentar-se com a candidat

a rector de la UdL?

la primera raó és que estic convenr;ut que els propers anys seran un perí

ode alhora engrescador i difícil per a la Udl , un temps en que ens caldra

esmerr;ar tota I'energia i tota la complicitat de la comunitat universitaria si és

que volem aconseguir un finanr;ament adequat, una situació singular dins el

mapa universitari catala i una vinculació eficar; amb I'espai europeu de I'en

senyament superior. la segona raó és de caire moral, perque em sento amb

I'obligació de tornar a Ja universitat una part del que m'ha donat humana

ment i professionalment durant els vint-i-tres anys que fa que hi treballo. 1,

en tercer 1I0c, perque una colla de companys i companyes, pels quals tinc

una gran estimació personal i universitaria, han pensat en mi per coordinar

una candidatura, que sempre conjugo en plural i no pas en singular.

2. Quines qualitats ha de reunir, en la seva opinió, el rector d'una

univenitat i, en concret, de la nostra?

Primerament: tenir un ciar sentit institucional, saber que es traba al capda

vant d'un organisme públic amb una gran incidencia social i que, per tant, les

decisions han de ser fruit del rigor i no pas de la demagogia o el populisme

facil. Segonament: ser un líder capar; d'engrescar tota la comunitat al voltant

d'un projecte comú, pero mai ser un i1·luminat que pensa que sempre té raó.

Jtercerament: mostrar una gran capacitat de dialeg amb tota la comunitat

universitaria i amb la societat ponentina, perque la Udl esdevingui un motor

de progrés individual i social.

J. Analitzem breument I'estat de la nostra universitat. Quines creu

que són les principals vinuts que la UdL posseeix entront d'altres uni

venltats.

Una institució de la complexitat de la Udl no pot ser analitzada amb

brevetat sense caure en la simplificació. Penso, pero, que el primer que

hem de fer els universitaris i les universitaries de lIeida és creure en les

nostres possibilitats, saber que gaudim d'un capital huma prou excel·lent,

si es treballa a pler i amb les condicions adequades, per donar fruits al

coneixement en general i a la societat ponentina en particular. Una uni

versitat de les dimensions de la nostra ha de tenir dos objectius principals:

d'una banda, singularitzar els seus estudis i la seva recerca i, de I'altra,

assolir una dedicació personalitzada de I'estudiantat.

4. Quines són, pel contrari, les seves limitacions?

Sens dubte, el finanr;ament, que és massa minso. Tant la Generalitat

com la societat i les institucions lIeidatanes han de continuar apostant

decididament per la Udl, perque és un element basic per al desenvolupa

ment de les contrades de lIeida i per al reequilibri territorial de Catalunya.



audir deis serveis de la UdL a través de l'Associació

Universilat de L1cida

~1'f3 "'1:3 [ . {f);i l' ml. ffl-

Biblioteca I Documentacló
-Préstec de IIibres
-Consulta de novetats bibliografiques

Reproduccló Ilmatge -Obtenció de foto~rafies i posters
-Tractament digita d'imatges

Uengua I Termlnologla
-Cursos generals i específics de catala
-Borsa de traductors

-Organització de cursos i activitats
Esports -Descomptes en gimnasos i botigues

de material esportiu

Formacló continuada
-lnformació sobre cursos de formació
continuada

Altres servels -Accés a les sales d'usuaris
-lnformació d'activitats culturals de la Udl

1
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audir d'altres serveis ro is de l'Associació
• Condicions avantatjoses en els productes del Banc Santander Central Hispano.
• 10% de descompte en lIibreries locals.
• Preu de dia de I'espectador de dilluns a divendres als cinemes de la ciutal.
• Pagina web amb serveis exclusius per a socis:

Correu electronic.
Directori d'associats.
Recomanacions al socio

•romoclOns
promociól
Xiqui Park L1eida
Descompte d'un 20%
C. ¡aume 11, l/eida

promoció4
Estació d'Esquí Port-Ainé
10% de descompte
Te/. 973 621216

promoció2
General d'Estudis
10% de descompte
Tel. 973 280 888

promocióS
Restaurant Celler del Roser
Restaurant El Cuiner Catal"
15% de descompte
Tels. 973 239 070 . 973 245 283

promoció3
Institut Dental lIerdent
Preu especial en els tractaments
Tel. 973 280 888

promoció6
Pere Saiz Perruquers
10% de descompte
Tel. 973281 124

promoció7
Albatros, Escola de Vol
15% de descompte
Tel. 973 455 222

promoció8
Wall Street Institute
Matrícula gratuYta i
20% de descompte
Tel. 973 279 373

promoció9
Pitch Ñ Put L1eida
25% de descompte
Tel. 666002433

promociól0
5 Oceans, Escola de
Formació de Navegants
15% de descompte
Tel. 619779801

1
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Per només 24 € I'any
Has pogut estalvlar:
- Curs del Servei de L1engua i Terminologia a la UdL: , 60 €
- Curs d'angles en una academia especlalitzada: 150 €
- Curs d'lnlclacló al golf: 30 €
- Cap de setmana a la neu: 12 €
- Curs d'especlalitzacló a la UdL: 90 €

suma total................... 342 €

Pero I'Assoclacló és molt més que descomptes,
suposa poder continuar vlnculat a la UdL I als antia companys
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"Sabies que has estudiat
en una universitat que...

I. "/:la incrementat en un
70% respecte a I'anterior

I"convocatoria el finan~
ment obtingut pel que fa
als projectes d'investigació
del Pla Nacional d'lnvesti
gació del Ministeri de Cien
cia i Tecnologia."

Crup d'investigació format per: Josep M. Villar, M. Rosa Teira, Elisenda Guillaumes, Miquel Arán i Pere Villar.

Millorar la fertilització tot
respectant el medi ambient

Josep M. Villar
Catedratic en Edafologia j Química Agrícola

Director del projecte d'investigació

Membre de ['Associació d'Antics Alumnes de la Udl

fertilitzants per a I'agricultura. Els purins
complementen i, en algun cas ,poden
substituir fertilitzants de tipus mineral.
El benefici mediambiental també és
evident, sempre que la gestió d'aquests
residus com a fertilitzants sigui la cor
reda (moment d'aplicació, tipus de
sol, dosis, tipus de cultiu).

Una possibilitat per reduir la
perdua de N cap a les aigües subterra
nies és la utilització d'inhibidors de la
nitrificació (IN). Els IN són substancies
que, aplicades juntament amb els fer
tilitzants minerals o organics, dismi
nueixen I'adivitat d'unes bacteries del
sol (Nitrosomones ssp.), impedeixen o
retarden la transformació de N amoni
acal (adsorbit al complex de canvi) a
N nítric (molt soluble i poc adsorbit al
sol) durant un cert perlode de temps
(procés de nitrificació), de manera que
disminueix el risc de rentat de nitrats
cap a les aigües profundes, afavoreix
I'absorció de N i millora I'eficiencia en
I'ús del nitrogen.

la recerca sobre la utilització
d'IN amb residus organics és escassa.
l'objediu principal del projede de
recerca és avaluar, des d'un punt de
vista mediambiental iproductiu, la pos
sible utilització d'un nou inhibidor de
la nitrificació (3,4-dimetilpirazol fosfat)
aplicat als purins de porc en cultius
importants a la zona d'estudi (PIa
d'Urgell) des del punt de vista de les
extraccions de N, com són el blat i el
panís, en diferents tipus de sois i en
diferents anys. Aixo també ens ha de
permetre millorar el coneixement de
I'ús deis purins de porc com a fertilit
zant.

E
s problemes mediam
bientals que afeden
el territori són cada
vegada més acusats
" en molts casos, es

necessita una solució tan rapida com
sigui possible. La societat actual esta
cada vegada més sensibilitzada amb
els problemes del medi ambient, la
qual cosa ha obligat i obligara els
governs (sobretot deis paisos desen
volupats) a promoure legislació rela
cionada amb la protecció del medi
ambiento

Un deis problemes ambientals
que té una incidencia sobre la salut
de les persones i els animals, sobre
els cultius i que afecta els processos
d'eutrofització és la contaminació de
les aigües per nitrats. Els nitrats que
provenen de I'activitat agraria repre
senten el percentatge més elevat.

Possiblement, una de les adi
vitats agraries que provoca més pro
blemes mediambientals és I'adivitat
ramadera i, sobretot, la producció
porcina. Aquesta adivitat genera una
gran quantitat de purins, a causa,
basicament, deis sistemes de consum
d'aliment iaigua utilitzats, ia la neteja
de les granges. A Catalunya s'estima
una producció anual de 13 milions
de m' de purins.

Per protegir dos recursos
importants com són el sol i I'aigua
s'han plantejat solucions per a la
reducció i gestió d'aquests residus:
des de la reducció deis residus produ
',ts a les granges fins a processos com
el compostatge i el seu aprofitament
energetic en forma de biogas.

Una solució que té for~a accep
tació, per la seva facilitat i baix cost, és
la reutilització d'aquests residus com a

"El Departament de Tec
nologia d'Aliments de la
Universitat de L1eida és en
I'actualitat, d'entreels depar
taments d'aquesta mateixa
area de coneixement, el que
gaudeix del major nombre
de projectes amb finan
~ament europeu, concreta
ment de cinc, isi es considera
el nombre de professors
adscrits a aquest depar
tament presenta una de
les majors ratios projectes/
professors de tots els depar
taments universitaris de l'Es
tat espanyol."

"El Departament de
Ciencies Mediques Basiques
de la Universitat de L1eida
ha assolit I'impact fadarmés
alt de tot Espanya, d'acord
amb un estudi publicat per
l'lnstitut de Salut Carlos 111
de Madrid. El resultat s'ha
extret d'un global de tots
els departaments, i d'altres
variables, de tot el país, i la
mitjana espanyola ha estat
d'un 4 quan el Departa
ment de Ciencies Mediques
Basiques té un 8.

l'impad factor es I'índex
que medeix I'impacte que
tenen les publicacions cien
tífiques de cada un deis
departaments respecte a la
mitjana de persones que lIe
giran aquesta revista i que
els servira com a font biblio
grafica en proxims escrits."

1
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• positiu

E
lisenda Guillaumes Cullel es enginyera agró
noma per la Universitat de L1eida, actualment
ha demanat la beca predoctoral de la Universi
tat de L1eida per a I'any 2003 i és membre de
I'equip d'investigació en el projecte Mil/ora de

I'eficiencia fertiJitzant de purins aplicats juntament amb inhi
bidors de la nitrificació: avaluació 9mbiental, económica i pro
ductiva. (AGL2001-1323 (AGR). Es membre de l'Associació
d'Antics Alumnes de la UdL.

"Quan comences a entrar al món de la investigació et veus molt petit"

o...

+

1. Creus que els resultats del vostre estudi
comportaran una presa de dedsió per part de
l'Administradó pública?

El plantejament d'aquest projecte va sortir
arran de la problemiltica actual de I'excedent de
purins. En concret, s'avalua I'efecte tant en I'am
bit productiu com mediambiental d'una substan
cia química que s'aplica als purins. Encara no
puc treure conclusions del treball realitzat, pero
el que sí que puc dir és que ja es prenen mesu
res per intentar, entre tots, resoldre aquest pro
blema. S'ha de tractar el problema des del fons, o
sigui, aplicar els purins com a fertilitzants que són
i no abocar-los al sol. Aquesta substancia no és la
soludó al problema, pero sí que pot ajudar a miti
gar els problemes de contaminació ambiental.

2. Creus que la majoria de la pobladó coneix
la feina d'un investigador?

Quan s'ha acabat la feina, tant de camp
com de despatx, un mateix esta satisfet del seu
treball. Respecte a la majoria de la gent, jo cree
que no valoren ni coneixen la feina d'un investi
gador, a més, creuen que és inútil. Malgrat aixo,
a tothom Ii agraden el aven~os que es produei
xen cada dia i no es plantegen tot el treball que
hi ha al darrere.

3. Quina és la primera impressió que es té
quan es comen~a afer investigadó?

Quan comences a entrar al món de la
investigació et veus molt petit perque en tots els
ambits que et trobes et sembla que tothom té
més coneixements que tu. Pero el que sí que esta
ciar és que aquesta gent algun dia també devien
comen~ar.

4. Avantatges de dedicar-se a la investigadó
Un deis avantatges de dedicar-te a la inves

tigadó és que fas el que realment t'agrada, i
personalment penso que és una cosa molt impor
tanl. Un altre avantatge és la gent que m'envolta,
gent experta en el tema, la qual cosasuposa un
enriquiment deis meus coneixements i un suport,
sobretot, en els moments més crítics.

5. Quins serien els inconvenients?
Com a estudiant de doctorat penso que

I'inconvenient principal són les condicions con
tractuals. En la meya situació actual, 25 anys i
sense compromisos familiars, no és que m'afec
tin massa, pero s'haurien d'arreglar alguns punts,
com per exemple que es cotitzés a la Seguretat
Social, que es tingués en compte la baixa per
maternitat i les condicions economiques.

6. Quin és el fet que et va motivar a triar la
carrera d'investigadora?

Així com des d'un principi tenia ciar que
volia continuar amb el segon cicle de la meya
carrera, mai m'havia plantejat de continuar amb
un doctoral. Mentre estava fent el projecte final
de carrera em van oferir aquesta possibilital. Era
una cosa que no m'esperava. Les coses que em
van incentivar per decidir-me van ser diverses:
primer de tot, que estava satisfeta deis meus
anys a la universitat i no m'importava continuar;
després vaig veure que era una molt bona opor
tunitat i que no la podia deixar escapar, i final
ment, que aixo d'entrar al món laboral per mi
era incert, en el sentit que m'agradaven feines
bastant especifiques difícils de trobar.



GNU/Linux i programari lliure: I'alternativa

G
NU/Linux és un sistema ope
ratiu Iliure per a ordinadors
personals i corporatius que
s'imposa com a alternativa als
sistemes operatius de propie-

tat com Microsoft Windows o MAC.
GNU/Linux és lliure perque es comercia

Iitza o distribueix acompanyat del codi font deis
programes que el formen i amb una lIicencia
que en permet I'ús sense restriccions, I'estudi,
la modificació, la copia i la redistribució. D'altra
banda, la majoria de sistemes GNU/Linux son
gratu"lts, actualment.

Cal recordar que els sistemes de propietat
es comercialitzen amb una lIicencia que en limita
I'ús a un nombre Iimitat d'ordinadors (habitual
ment un) i en prohibeix I'estudi, la modificació,
la redistribució i la copia. D'altra banda, els siste
mes de propietat tenen un cost que es paga úni
cament pel seu ús, ja que no en som propietaris.

El principal avantatge de GNU/Linux és
que I'usuari pot millorar o adaptar el programari
a les seves necessitats, o demanar a qualsevol
professional que ho faci, mentre que amb pro
gramari de propietat solament pot fer-ho I'em-

presa propietaria. Ni el millor programador pot
solucionar una fallada del sistema deguda a un
error de programació.

Actualment hi ha sistemes GNU/Linux amb
aplicacions ofimatiques, multimedia, científiques
i jocs, a banda de les excel·lents possibilitats
quant a serveis de xarxa com ara web, ftp, nfs,
etc. Grans companyies com IBM, AOL, SUN o
Apple donen sup0r! a aquests sistemes. Exem
pies de 1I0cs d'lnternet que funcionen amb GNU/
Linux són els buscadors GOOGLE o YAHOO.

Per a més informació us podeu adre~ar a:
LLUG (Grup d'usuaris GNU/Linux de L1eida):
http;f/www.llug.net
Hispalinux: (Asociación Española de Usuarios de
GNU/Linux): http://www.hispalinux.es
RedHat (Distribució GNU/Linux descarregable
des d'lnternet): http://www.redhat.com
Debian ( Distribució GNU/Linux descarregable
des d'lnternet): http://www.debian.org

David Barroso Iglesias
Enginyer tecnic en informatica de sistemes. 2000

Membre de l'Associació d'Antics Alumnes de la UdL
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Enginyers Industrials
de Catalunya
Demarcació de L1eida

Ramón y caja!. 4
25003 LLEIDA
Tal. 973 28 80 11
Fax 973 28 81 26
e-mail: lIelda@eic.ictnet.es

COL·LEGI
ASSOCIACIÓ
MUTUALlTAT

CAIXA DE CREDIT



L'Espai Europeu d'Educació Superior

L'
11 de febrer es va celebrar a
la UdL, organitzada pel Vice
rectorat d'Ordenació Acade
mica, una jornada sobre el
nou Espai Europeu d'Educa-

ció Superior dissenyat en la Declaració de Bolo
nya. Aquest document, que va ser subscrit pels
responsables d'educació de 29 estats, i que des
prés ha anat seguit d'altres declaracions com les
de Praga, Barcelona i Berlín, incorpora un seguit
de reformes per millorar la competitivitat de les
universitats europees.

D'una banda, s'adopta un estructura d'es
tudis universitaris de dos cicles, un de grau de
tres o quatre anys (bache/or en la terminologia
anglosaxona) i un de postgrau d'un o dos anys
(master), de manera que el primer sigui rellevant
en el mercat de trebal!. Aquest és un deis punts
més conflictius, especialment en aquelles profes
sions en que els col·legis professionals s'oposen a
una modificació de I'actual statu qua.

D'altra banda, s'adopta un sistema de titu
lacions facilment comprensible i comparable, de
manera que es faciliti no tan sois la mobilitat
entre universitats, sinó també la comprensió per
part de qui ofereix un 1I0c de treball del currícu
lum academic d'una persona procedent de qual
sevol país europeu. Aixó implica la creació d'un
nou document, el suplement al diploma, que
complementara el títol i donara informació sobre
la vida academica de I'estudiant.

Es pot dir que d'alguna manera el pro
grama Erasmus ha funcionat com a banc
de proves per a aquest nou espai europeu.

L'experiencia acumulada durant aquests anys en
I'aplicació de I'ECTS (European Credit Transfer
System) es generalitzara ara a tots els estudiants,
de manera que el concepte de credit tal com el
coneixem avui canvia radicalment i si fins ara un
credit es corresponia a 10 hores de c1asse, amb el
nou sistema un credit sera I'equivalent a unes 25
hores de treball de I'estudiant, incloses les hores
d'assistencia a c1asse, el treball a casa i el temps
dedicat a les proves d'avaluació.

Finalment, la declaració també es proposa
promoure la mobilitat, la cooperació europea en
I'assegurament de la qualitat i les dimensions
europees necessaries en educació superior.

La Declaració de Bolonya ha d'haver estat
implementada el 2010. Alguns pa'isos europeus,
com Italia, ja funcionen amb aquest nou sistema.
Dins de l'Estat espanyol, que ha incorporat el
contingut de la Declaració a la LOU, algunes
comunitats autónomes també van al capdavant,
com les de Madrid i Andalusia, que han posat en
marxa subvencions per a plans pilot en les seues
universitats.

Algunes webs per saber-ne més:
www.bologna-berlin2003.de
www.unige.ch/eua
http://www.upc.es/u pcfaeu ropa/catala/
documents/declaracions/bolonia.htm

Josep M. Martí
lIicenciat en dret. 1995

Membre de l'Associació d'Antics Afumnes de la UdL

COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TECNICS AGRÍCOLES
.1 PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA
DEMARCACIÓ DE LLEIDA
Passelg de Ronda, 170, altell . 2S00B LLEIDA . Te!. 973 22B OB3 Fax 973 243 239 . ale: lIeida@coetagricoles-cat.es

Finalitats i funcions del Col·legi
Exerclr un control de la professió i vetllar pels interessos professionals i deis col·legiats
Col'labo amb l'Administració en activitats relacionades amb la professió.
Qtgan activitats i serveis comuns de caracter professional, cultural, assistencial i d'altres
que resultin d'interes per als col·legiats.
Visar els treballs professionals garantir-ne la professionalitat.

-~~ferlrserveis formatius 'als professionals per donar una preparació continua, de reciclatge i
adaptada a les noves tecniques.
Donar suport a la competencia deis enginyers tecnics agrícoles en tots els camps
professionals que per la seva preparació puguin desenvolupar.
Connexl6 amb el món laboral.



Detall diAnys Nous, tecnica mixta. Col·lecció privada.

Guinovart
memoria del blau

F
ins al passat 26 de gener es
va poder visitar, al Museu d'Art
Jaume Morera i a la sala muni
cipal d'exposicions El Roser, la
mostra titulada Memoria del blau,

de Josep Guinovart i Bertran (Barcelona, 1927).
En I'obra de Guinovart són fonamentals el color,
la materia i el collage.

Per a les obres de I'exposició, realitzades
en els darrers dos anys, I'artista utilitza diverses
tecniques sobre tela.

El color blau, com a metilfora del mar, es
convertia en el protagonista de la mostra. L'ar
tista expressa, amb un blau intens, la immensitat
i la indomabilitat del mar.

La iconografia i els colors de la terra pre
sents en moltes de les seves creacions es deuen
al camp d'Agramunt, al qual Guinovart se sent
molt vinculat. Pero, en aquesta mostra, veiem la
plasmació d'un altre paisatge, ben diferent, que
també ha format part de la vida de I'artista: la
mar Mediterrania.

Per altra banda, a la sala El Roser s'exposa
ven una serie d'obres sobre la lIegenda d'Ariadna
i el minotaure. Es tracta d'imatges punyents que
culminaven amb la representació tridimensional,
al mig de la sala, del mateix laberint. En entrar-hi,
el públic pot sentir-se com una de les preses del
monstre mitologic, mentre avan~a i se'l troba
cara a cara, manifestant-se com una al.legorica

criatura blavenca, perseverant en la idea del mar
com a espai aterrador i misteriós.

En els darrers anys, el color blau ha pres
rellevancia dins les creacions de Guinovart. No
obstant aixo, la seva paleta s'ha basat en ocres i
vermells rogencs, colors vinculats a la terra i a la
materia. El blau, pero, representa quelcom intan
gible. Aquest canvi no suposa una ruptura dins la
seva obra, sinó una nova via per a la seva expres
sivitat, intensa i lliure.

L'obra de Guinovart esta exposada arreu
del món, pero, molt a prop de casa nostra,- a
Agramunt, podeu trobar-hi la Fundació Espai
Guinovart, on s'exposen quaranta obres de I'au
tor. Animeu-vos a visitar-les!

Marta Mulet Cases
lIicenciada en historia de I'art. 2001

Membre de l'Associació d'Antics Alumnes de la UdL
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Sobre Clint Eastwood

A
quest és un deis últims directors
c1assics, en el bon sentit de la
paraula, que queden al cinema
nord-america actual. Amb una
composició de plans sense estri-

dencies, ni efectes gratu·"ts -com poden ser el
ralentís, els moviments rapids que prilcticament
no deixen veure I'acció ...- porta el ritme de
la pel·lícula amb elegancia, la camera es mou
amb sentit i el lIenguatge cinematogrilfic recu
pera la seva essencia. Tots els films d'Eastwood
director són recomanables i sembla incombusti
ble als seus 72 anys.

Especialment us animo a muntar-vos el
vostre propi cicle de cinema amb els següents
títols:

El jinete pálido, Bird, Sense perdó, Un món
perfecte, E/s pants de Madison i Poder absolut

Ctint Easwood recollint dos Oscor per la pel·lícula Sense Perdó.

La seva filmografia com a director té una
coherencia d'estil que de pocs directors es pot dir en
I'actualitat. Qui ho hauria de dir de Harry el brut.

Miquel Abrantes L1uch
Enginyer teenic forestal. Enginyer de foresto 2000

Membre de l'AssociaÓó d'Antics Alumnes de la Udl
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Amnistia Internacional
Defensem els drets humans

Grup focal de Lleida

avan~at, pero la tasca és immensa
i inacabable i tots hi som cridats
a incidir-hi amb el nostre compro
mís.

Accions sobre Colombia i la Iluita deis seus
defensors de drets humans, la campanya sobre
Nigeria o la crisi Israel-Palestina són una petita
mostra de la feina que hem portat a terme en
I'ambit local, desenvolupada a través d'articles,

exposicions, xerrades...

la principal for~a

d'AI radica a pressionar les autori
tats de pa"isos on els drets humans

són posats en evidencia, perque facin
una política que garanteixi la vida de

les persones.

D'altra banda, des de fa quasi 10 anys, el
grup local té com a objectiu manten ir viva la
presencia i el treball d'AI a L1eida. L'organització
té uns 200 socis i socies a les terres de L1eida i
un grup redÜit treballa fent un seguiment de les
campanyes de I'organització, fent sensibilització i
organitzant activitats que donen difusió al treball
en defensa deis drets humans al món. Conferen
cies, exposicions, taules rodones, treball als cen
tres educatius, articles a la premsa... són a/gunes
de .Ies tasques realitzades.

Actualment, Al compta amb un milió de
socis i socies en 160 pa·isos. La tasca basica és ser
la veu deis presos de consciencia, o sigui, de les
persones que veuen vulnerats els seus drets per
motius polítics, socia/s, religiosos i culturals. La
denúncia social és I'eina essencial.

A
mnistia Internacional (Al) és
una ONG fundada a Londres
el 1961 que va néixer amb
I'objectiu de defensar els drets
humans al món i denunciar-ne

la vio/ació. El nostre punt de referencia és la
Declaració Universal de Drets Humans.

En 40 anys de vida, Al ha assumit, a més a
més, la lIuita contra la pena de mort i la tortura.
També ha col.laborat amb altres ONG en cam
panyes per la transparencia del comer~ d'armes
arreu del món.

Els instruments d'acció són sen
zills: les campanyes de sensibilització
en temes com la tortura o la pena de
mort, la denúncia a través de cartes
o postals dirigides a les autoritats per
exigir la lIibertat de presos de cons
ciencia i el respecte a/s drets humans
en els seuS pa'lsos, així com I'emissió
de missatges de suport a les perso
nes empresonades injustament.
La for~a de milers de mis
satges, que fan pública
una situació concreta
de violació deis drets humans, és
la principal arma d'Amnistia. Indivi-
dualment, tot membre d'A/ té
aquesta missió.

Amnistia Internacional· Grup local LLEIDA . Apt. Correus 72 . 25080 LLEIDA . lIeida@ai-cat.org
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DADE5 PER50NAL5

Nom Primer cognom Segon cognom .
Adre~a CP Població Comarca País .
NIF Data de naixement Sexe ..
Teleton Fax Adre~a electrónica .

DADE5 PROFE5510NAL5 ACTUAL5

Entitat Carrec ..
Adre~a CP Població Comarca ..
Teleton Fax Adre~a electrónica ..

DADE5 ACADEMIQUE5

Títol/s obtingut/s a la UdL .
Any Especialitat ..

DOMICILlACIÓ BANCÁRIA

Nom del banc o caixa .
Adre~a de l'oficina .
CP Població Província ..
Codi compte client: Entitat Oficina DC Núm. de compte ..

Data i signatura

QUOTA ANUAL: gratuYta per als acabats de titular de primer ¡ segon cicle durant el
primer any ¡ 24 euros per a la restil d'antics alumnes.
Autoritzo la difusió de les meves dildes a través del direclori d'assodals: stD NO D
l'Assodadó d'AntiC5 Alumnes de la Universital de Ueida es responsabilitza de fer un bon
ús d'aquestes dades seguintles normatives vigenls de I'agencia de prote<ció de dades.




