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LA UNIVERSITAT DE "LEIDA
CELEBRARA, DURANT TRES
ANYS, L'ANIVERSARI DE
LA SEVA CONSTlTUCIÓ· .
La Universitat de L!eida,Ja més anfiga de Catalunya i la primera que es va crear en el marc de l'antiga Corona d' Aragó, ha iniciat
els preparatius per commemorar els 700 anys dé la seva fundació,
celébració que es fara durant tres anys (de 1997 a l'any 2000) per
tal de donar el miixim relleu historic a dues dates fonarneiltals en el
'procés de creació de la· Universitat lleidatana: els anys 1297 i .
1300.
Segons detalla l'historiador medievalista Joan Busqueta, director tecnic deis actes commemoratius del 700 aniversari, l'any 1297
el papa Bonifaci 'IIII va atorgar la butlla al rei Jaume TI per tal que
aquest fundés l'Estudi General. L!eida, pel fet que ja havia fet
diverses peticions anteriors per acollir la Universitat, va ser la ciutat on finalment es va crear. La Universitat es funda l' any 1300 i
destaca pels estudis que s'hi impartien en materia de Medicina i de
Dret Civil i Canonic.
Joan Busqueta ba informat que a. partir del primer trimestre de
1997 s'iniciaran els actes commemoratius que inclouran tota mena
.d~ ~o~vocatories i d' activitats: exposicions, congressos, seminaris
i un llarg etcetera arnb I'objectiu de donar el maxim relleu a la
celebració deis 700 anys de la universitat més antiga de Catalunya
i de la Corona d' Aragó.

JAUME PORTA, EL REcrOR
DE LA U"IVERSITAT
En l'entrevista interior, el rector de
la nostra U.niversitat, Jaume Porta, ens
dóna la seva visió sobre com és, com
hauria de ser i com sera la Uniy.ersitat
de Lleida. Segons Porta, el model
ideal per seguir és el centrat en la singularització a través d' algunes llicenciatures distintives dintre de Catalunya, en aquest cas la d'Enginyeria
Agronoma, Enginyeria de Forest i
Enginyeria Tecnica Forestal, sense deixar gens de banda la resta
de l' oferta· formativa. Aquest és el veritable repte per seguir .
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Consells de I'estudiantat
de centre

- lnfermeria. Campus de Ciencies de
la Salul. Av_Alcalde Rovira Roure, 44_
25198 Lleida_ -Tel. (973) 70 24 00
exl. 4043_ Fax (973) 70 24 25

Dret i Economia. Edifici del
Rectorat_ PI. Víctor Siurana, L 25003
Lleida. Tel. (973) 70 20 00 exl. 3076_
Fax (973) 70 20 62
- ETSEA. Campus de I'ETSEA, Av_
Alc-alde Rovira Roure, 177_ 25198
Lleida_ Tel. (973) 70 25 06_
Fax (973) 23 82 64
- Lletres. Edifici del Rectoral. PI.
Víctor Siurana, L 25003 Lleida_ Tel.
(973) 70 20 00 exl. 3038.
Fax (973) 70 20 62
- Medicina. Campus de -Ciencies de
la Salul. Av. Alcalde Rovira Roure, 44_
25198 Lleida. Tel. (973) 70 24 00
exl. 4043. Fax (973) 70 24 25
- Ciencies de l'Educació. Part_ de la
Caparella, s/n_ 25192 Lleida_
Tel. (973) 70 23 00 exl. 6319_
Fax (973) 70 23 05
- EU Politecnica. Edifici del
Rectoral. PI. Víctor Siurana, 1_ 25003
Lleida_ Tel. (973) 70 2Q 00 exl. 3150_
Fax (973) 70 20 62

Associacions
- Associació Cultural Universitaria
de Lleida (ACULL). ETSEA_ Av.
Alcalde Rovira Roure, 177_ 25198
Lleida_ Tel. (973) 70 25 00 exl. 5005.
Fax (973) 23 82'64
- Associació deis Estats Generals
deis Estudiants d'Europa (AEGEE).
Consell de I'Estudiantat de la UdL.
Edifici del Rectoral. PI. Víctor Siurana, 1
25003 Lleida. Tel. (973) 70 20 00
exl. 3010. Fax (973) 70 20 62
- Associació d'Estudiants de
Ciencies de la Salut (AECS). Consell
de l'Estudiantat de Medicina_ Av_
Alcalde Rovira Roufe, 44_ 25198 Lleida.
Tel. (973) 70 24 00 ex!. 4043_
Fax (973) 70 24 25
- Editorial la Minima. Consell de
l'Estudiantat ele LleÜes. Edifici del
Rectoral. PI. Víctor Siurana, 1. 25003
L1eida_ Tel. (973) 70 20 00 exl. 3038.
Fax (973) 70 20 62

- Maulets. C. Cavallers, 8, baixos, Ir
Lleida

Facultat de Ciencies de
I'Educació. Pan. de la Caparrella, sin.
25192 Lleida_ Tel. (973) 70 23 00_
Fax (973) 70 23 05

, Tuna de I'ETSEA. ETSEA_ Av.
Alcalde Rovira Roure, 177. 25198
Lleida. Tel. (973) 71} 25 00 exl. 5005_
Fax (973) 23 8264

• Escola Universitaria Politecnica.
Edifici del Rectoral. PI. Víctor Siurana,
L 25003 Lleida_ Tels. (973) 70 20 53 i
702054_ Fax (973)-'702062

• Moviments Universitaris i
d'Estudiants Cristians (MUEC). PI.
Sant Antoni Maria Claret, 6_ Lleida_
_Tel. (973) 26 00 51

- Escola Universitaria d'Infermeria', Av_ Alcalde Rovira Roure, 44_
25198 Lleida_ Tel. (973) 70 24 00_
Fax (973) 70 24 25

Centres
- Facultat de Dret i Economia,
Edifici' del Rectoral. PI. Víctor Siurana,
1. 25003 Lleida_ Tels_ (973.) 70 20 12 i·
702067. Fax (973) 70 20 66

Centres adscrits
- -Escala Universitaria de GraduatsSocials. Av_ Alcalde Rovira Roure, 43_
25006 Lleida. Te!. (973) 24 89 93_
Flll' (973) 22 18 18

Escola Tecnica Superior
d'Enginyeria Agraria (ETSEA). Av.
Alcalde Rovira Roure, 177 _25198 Lleida_
Tel. (973) 70 25 00_ Fax (973) 23 8264

- Escola Universitaria de Treball
Social - Creu Roja. C. Henri Dunant, 3.
- Facultat de L1etres. Edifici del. 25003 Lleida_ Tel. (973) 26 86 35_
Rectoral. PI. Víctor Siurana, 1-_ 25003
Fax (973) 26 48 96
Lleida_ Tel. (973) 70 20 64.
Fax (973) 70 20 50
- Institut Nacionald'Educació
Física de Catalunya - Centre de L1eida
- Facultat de Medicina. Av. Alcalde
(lNEFC-L1eida). Parl. de la Caparella,
Rovira Roure, 44. 25198 Lleida_
sin. 25192 Lleida_ Te!. (973) 27 20 22_
Tel. (973) 70 24 00_ Fax (973) 70 24 25
Fax (973) 27 59 41
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LLEIDA - TARRAGONA I REUS - G1RONA
Bisbe Irurira, 17, alteil o LLEIDA
Teleíon 26 24 22 o Fax 25> 68 49

Product manager:
Edició i redacció:

Gratuitos de Cata/unya, S.A.
Producci6, disseny i maquetació:

Estudi tecnic
Distribuci6:

Unimail
Teh. 545052-545742
1mpressi6:

Lerigraf
Di¡>Osit legal:

T-1803-95
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ALTRES CAP<;:ALEREs DEL GRUP
Claxon -ESpais o7-I'Avís -Les Comarques - Te"", Amunt!
Cambols al Moment- Ribes i les Roquetes al Moment
Torredembarra al Moment -Uevant al Moment
Baix Penedés al Moment

UNIVERSITAT AL MüMENT no es fu
responsable de I'opinió deis seus col.laboradors en e1s rrebal1s publiciraris o periodfsdes ni s'hi identifica netessariamenr.
Exemplnr graNÚf, prf!/¡ibida la seva venda.
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/Autobusos - InformacióBombers Generalitat
Creu Roja .
Casa de Socors _.
CAP Dra_ Castells

Alfens Schwartz

7003 30
. 27 29 99

.

.: .... __.21 17 06
._::: 210175

CAP Onofre Cervéró
CAP Pg. Ronda __ .
CAP Prat de la Riba

. 23 26 20
: __ 28 15 67
.232819

Carreteres Catalunya ._.
<;:oll)Íssaria Policia .

. 93/742-12 13
26 47 99

Del. Territ_ Generalitat
Diputació Provincial ...
ENHER .__
.

27 19.99
.__ .. __ 249200
/
: ._ 2001 50

Taxis
Taxis
Taxis
Taxis
Taxis

pI. R_ Berenguer .
av_ Blondel .
.
av. Prat de la Riba
pI. Ricard Vinyes __ .
av. F_ Macia

Associació Anti-SIDA .
Mossos d'esquadra .

¡

¡
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un

FECSA __.__
201971
G. Civil Trimsit ..
.__ 24 50 16
G. Civil urgencies
...._... .062
Gas Lleida
.__
900/39 40 41
Amau de Vilanova __..
24 81 -00
Hospital Provincial
..__
70 00 iD
Oficina Consumidor .. ..
23 97 78
Oficina Benestar Social
.. 24 86 50
Policia Local .. __ .
.092
Polici~
._.
..__.. 091
RENFE: Inforroació .._.....
Radio Taxi Lleida .
Tele Taxi Segre

Museus_
Gabinet Numismatic de la:
Diputació. Rbla_ Ferran, 15. Tel. 24 92 00 :
- Museu Arqueologic de l'lnstitut ¡
d'Estudis llerdencs, PI. Catédral, s/n_ Tel.
27 1500
;
- Museu Capitular. PI. Catedral: sin
.
- Museu Diocesa. Palau Episcopal. CI ¡
Bisbe,1. Tel. 26 86 28
¡
, Museu Morera, edifici el Roser_ CI :
Cavallers_ 15_ Te!. 27 36 65
- Museu de la Paeria_ PI. Pae,na, sin. i
Tel. 7003 00

..
,

220202
20 30 50
249090
24 00 34
27 20 20
23 1095
23 1000
·246566
22 12 12
2;1 20 13

Arxius

1

- Arxiu Capitular_ PI. Caredral,L Tel. :
269470
.
:
- Arxiu de la Diputació_ CI Carnne,:
27_ Tel. 24 92 00
:
- Arxiu Provincial-. PI. Sant Antoni :
:
Maria CIare!, 5_ Tel. 27 08 67
- Arxiu de I'Institut d'Estudis :
llerdencs. PI. Catedral, s1n_ Tel. 27 1500 :
- Arxiu Municipal. PI. Paena, 1_ Tel.
700352
- Arxiu de Ponent. Ptge_ M iquel
Fargas,2

Biblioteques
- Ateneu Popular de Ponent. CI Pau
Claris, 10_ Tel. 24 71 72

Fundacio

"'la

Caixa".

el

Acadermia, l. Tel. 27 347Q
- Institut d'Estudis I1erdencs. ·PI.
Catedral, s/n_ Te!. 27 15 00
- Provincial. PI. Sant Antoni Maria
Claret, 5. Te!. 267551

Contacta
amb nosaltres.
'-

Properes.secCions:
• Classificats
(habitatge, motor, intercanvi...)

• 'Anecdotes universitaries
··Opinió
• Bústia i suggeriments

Per a més informació
truqueu al telefon

262422
Srta. Rosa
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SALUTACIÓ DEL RECTOR
JAUME PORTA

UN AMBICIÓS ES.ORC
DEL GOVERN CATALA

Tal com se m'ha explicat, el planteja-

extensió deis estudis universitaris del que
ha estat un ambiciós esfor~ del Govern
de la Generalitat de Catalunya per millorar des de la base I'educació del país, des
de l;educació infantil fins a la Formació
Professional.
L'extensió de l'ensenyament obliga- .
tori fins als setze anys ambo la necessaria
creació de nous instituts en molles comarques de Catalunya, una millor preparació basica en el domini deis idiames, i
una majar optativitat en la tria de les materies són la base per a garantir una preparació academica i professional per escometre el 'futl'r amb energia i
optimisme. .
Moltes coses han canviat, pero la
voluntat col.lectiva deis catalanas per
fer un país més digne roman ferma,
amb els ulls posats en aquests joves
que estan construint el seu futur al
mateix ritme d'un canvi que ens ha acostumat a la innovació en un clima de normalitat.
Amb la meya més sincera i afectuosa
salutació a tots els lectors d"'Universitat
al Moment", vull encoratjar igualment a
tots els estudiants, als quals desitjo un
profitós curs academic.

men"t deIs edit<.frs permet -i a més a més

na nova publicació sempre. ha de
. ser. benvinguda si es dedica al
món universitari, pero si arnés

U

l'enfocament d'~questa és una mena de

monografia sobre la Universitat de Lleida, m'atre~iria a dir que ha de ser aplaudida. Les pubiicacions peribdiques destinades a informar totl'alumnat de les
universitats catalanes ,comporten, a vegades, un tr~ctament desigual deIs uns respecte als altres, ja que el nombre d'estudiants en cadascuna d'aquestes ,
universitats és desequilibra!.
"Universitat al Moment", amb el seu
plantejament d'universitat a urÚversitat.
trencá
J'.esquema panuniversitari
.
. habitual
in'agafa un que, al meu parer, és molt
més atractiu per a nosaJtres.. Els fets del
dia a ctia d'una universitat concreta difícHment poden arribar a interessar tant
coro els de la propia universitat, que 56n
els que ens oferira aquesta publicació:
"Uniyersitat al Momenr', com que té
la voluntai de centrar tota l'atenció en la
Úniversitat de Lleida -igual que ho fara
en edicions paral.leles respecte a d'altres
universitats-, es converteix en un vehicle
de cOffiunicació dios la comunitat universitaria de la UdL, llit¡rant-se de qualsevol
connotació oficialista.

.............................................,

desitgen- que l' ;,lumnat, el pn;fessorat i
el personal d'administració i serveis utilitzi la publicació com a mitja per expressar que són, on són, que fan, que els
preocupa, que pensen ... ",questes col.laboracions aniran sent demanades al lIarg
del temps.
No es pot perdre de vista que tota publicació ens ofereix la possibilitat de coneixer-nos milJor i també de donar-nos a
coneixer a la societat qu6 ens envolta.
Sens dubte, "Universitat al Moment" ens
ha d'ajudar. La publicació podria consi.derar-se com un mirall, qúe pot ser pla O
corbat projectantla imatge que li oferim.
Seria bo aprofitar l' ocasió per anar acreditant la. Universitat entre nosaltres i en
el seu entom social.
Aquest exercici de crear "imatge
UdL" és possible en qualsevol publicació, pero en "Universitat al Moment",
que només parlara de la Universitat de
Lleida, ho sera més. Fent-nos ~oneixer
qui som i qu~ fem, milloraiem la percepció que la societat té de nosaltres, la qual
cosa suposara que la credibilitat de la
UdL vagi per bé i, conseqüentment, la
Universitat en sortira beneficiada. Tots
en sortirern beneficiats en millorar la
predispo~ició envers el desenvolupament
de la Universitat. Desitjo que "Universitat al Moment" no sigui uoa flor de primavera, cosa difícil ates que neix a la
tardor, pero cal que pugui resistir les primeres gla~ades i perduri com a projecte
editorial.
Jaume Porta Casanellas
Rector
Lleida, octubre de 1995

,

Ull agrair a "Universitat al Moment" l' amable invitació per a
.
presentar als nombrosos lectors
aquesta publicació dedicada als estudis
universitaris, amb el proposit d"oferir .
una majar informació, tant als joves com
a la resta de ciutadans.
La vida universitaria, avui, ha canviat
en molts aspectes. 1 és bo que es conegui, de forma clara i sufi.cient, la nova
terminologia que e'nvolta la quotidianirat
de les aules: els credits, les materies
troncals, les optatives, els postgraus, 'els
masters, el primer cicle, ~I segan, el tercer. ..
L'esfor~ que Calalunya'ha fet per
modernitzar ¡facilitar I'accés deis ciutadans als estudis superiors bé mereix que
sigui conegut i valorat.
Pero no hem de desvincular la gran

V

Joan M. Pujals
COllsel/er d'Ellsellyamell1

SALUTACIÓ DE
LI ALCALDE DE LLEIDA

..

EL MÓN UNIVEDITARI
Mís ENLIJ\ DE L'AULA
visqui la Universitat més enlla de l'aula i
c!e les disciplines estrictament acaderniques, i és per aixo que s' organitzen lot
un seguit d'activitats en les quals bi podem ¡irendre par! tots áquells q'4e ja en
som fora.
En un món en el qual allo que, con. juntarnent amb I'economia, ens domina
són els mitjans de comunicació, no deixa
de ser una notícia més que 1I0able que
ara surti de la Universitat aquesta seva
plataforma de llan~ame'lt informatiu:
"Universitat al Moment", amb I'objectiu
a creació a Lleida d'una Universi~
tat amb vida propia ha canviat el
que si bé es tracta d'una publicació des
taranna de la ciutal, i el teixÜ sode la Universitat i doncs, en conseqüencial ha vist com creixia al seu voltant el
cia, adre~ada al món academic, ti l'endinamisme d'un corpus estudiantil que
cert de tenir corn a destinari, també, la
ara ja no nornés prové de les rodalies de
ciutadania en general.
Lleida capital. Així mateix, el cos docent
Josep Grau i Seris
s'incrernentava censiderablement. Entre
President de la Diputació de Ueida
uns i altres han fet possible que la ciutat
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Alcalde de Ueida
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Jaúme Porta, en el seu
parlarñent d'inauguració
. del curs academic
1995-96, ha aprofitatper
dematiar l'entusÚlsme i
la illusió de tota la .
.. .
comumtat umversztarta
per collaborar.
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ENT IVISTA AMI 1. lelO
UNIVI' SITAT DE LLII A, JAUMI PORTA
.

aume Porta Casanellas és un lleidata d'adopció, vingut a L/eida l'any 1977 per treballar
. com a professor de l'Escola Tecnica Superior
d'Enginyeria Agraria, de la qual és catedratic. Des
d'aleshores, viu defonna continuada en aquesta'ciutat, que considera la seva ciutat, on es troba molt a .
gusto Aquest enginyer agrimom de 51 anys es va especialitzar en Edafologia a Fran,a, havent treballat
als Laboratoris Agraris del Ministerio de AgricultuJa, Pesca y Alimentación i a I'Escola d'Enginyers
Agrimoms de Madrid abans de traslladar-se a Llei~
da,

J

Educat al Liceu Frances de Barcelona deis anys
50 i 60 amb uns alts nivells d'autoexigencia i en la
tolerancia. És poc donat a la credulitat i al dogmatisme, per la qual cosa rarament considera que esta
en possessió de la.veritat. És una persona de posat
seriós'i 'reflexiu que amaga una cordialitat no
e.i:empta de somegueria. És un treballador incansa-

ble. El seu principal centre d'atenció ha estat la docencia i la recerca en Edafologia, i les circumstanéies l'han portat a desenvolupar tasques de gestió
universitaria, com a director de I'ETSEA, fa anys.
Ara ha tingut el privilegi i la responsabilitat de ser
'el primer rector de la nova Universitat de L/eida, La
seva ha estat una trajectoria amb poc afany de protagonisme, perseverant amb els objectius que es proposa i no creguent necessaria la confrontació per
assolir-Ios,
Li agrada /ti mú.ica folk, de Milladoiro a les
can,ons populars russes, '0 .en un altre nivell Q!!een
o Enya. Li agrada 111 lectura i el teatre, i diu que la
·darrera obra que ha vist ha estat "El terror i la miseria del Tercer Reich" de Bertoll Brecht.
Esta casat amb Marta López-Acevedo, enginyera
agronoma com ell i professora de la Universitát. Té
dues filles bessones idos fills.
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cap iniciat el curs 95-96, qui/les millares s'ha'1l introdult en
re/ació·al curs passtlt i quilles defi·~
. ciellcies o problemes cal corregir a
CUTt o míg termini?
Durant el curs passat, un" deis temes
prioritaris va ser els espais i les infrastruetuTes del servei de biblioteca, el que
ha de donar els seus fruits enguany en
poder posar a disposició de tOt5 un catilleg col.lectiu informatit.zat, la connexi6 amb el cataleg automatitzat de la
resta d'universitats catalanes, lectors de
CD-ROM, lectors de vídeos, etc. <;:onsidero que un servei de biblioteca és un
tema estrategic que ha de ser una prioritar permanent, una bODa.biblioteca és
il

signe i un instrument d'uDa bona universitat.
Ara, cal fer un esfore; per augmentar
les dotacions per adquisicions. en un
m~rcat de llibre i de revistes amb preus

molt elevats. Un solllibre de l'ambit de
medicina pot costar entre les '15.000 i
les 25.000 pessetes, per exemple. La
Universitat de Lleida dedica for~a diners al' adquisici6 de revistes i al' adquisició de lIibres. L'establiment de
criteris de distribució de d'otacions enlre ensenyaments és for~a complex de
vegades.

Segons el rector, cal
impli.car:..se en la.
definúW iel
desenvolupament del
. modeld'Universitat
delfutur, la Universitat
de LkitIa del tercer
millenni.

Ha augmentat el nombre d'alum·
nes? Quina és la previsió de creixement per als anys vinents? Quines
infrastructures cal crear o modificar
tenint én compte l'evolució futura en
relació al creixement demografic de, la
Universitat?
La Universitat de Lleida és una
Ul}iversitat molt constru"ida, en cbmparaci6 amb les altres universitats creades
l'any 1991, no obstant aixii, lnformatica i Dret són ensenyaments que estan
esperant un nou emplacrament al nou
Campus del marge esquerre del riu
Segre.
La primera pedra d'aquest campus
es posara al novembre, quan retorni
del viatge a Mexic espero poder fer-ho,
un cop signat el Conveni de col.laboraci6 amb l' AJuntament per a formalitzar
la cessi6 deIs terrenys que la Paeria
fa a la Un'iversitat, amb un gest que
denota la importancia que la Universitat té per a la ciutat. És un instrum~nt .estrategic per al desenvolupament territorial.
L'ambit de Ciencies de·la Salut
canviara de forma considerable amb
la remodelaci6 deIs espais cedits per
I'lnsti\ut Catala de la Salut·a la Universitat a I'Hospital Unjversitari Arnau de
Vilanova i la construcci6 del nou edifi- .
ci de I'Escola Universitiiria d'lnfermeria.

, Voste considera que. el nombre
d'estudiants que hauria de tenir la
Universitat de Lleitla se situa ~ntre
10.000 i ]2.000. Per que? .
El model de les ~niversitats angleses podria ser interessant per a nosaltres, no crec interessant un expansionisme injustificat. Hern de disminuir el
nombre d'estudiants per aula, situantnos en tots els ensenyaments en un ma-

xim de 80, que és la xifra que utilitza ja
el Comissionat per a Universitats i Recerca com a objectiu en un horitzó no

massa lIunya.
La integraci6 d'alguns deIs centres
adscrits, com és el cas imme~iat de
Treball Social, i la diversificaci6 d'ensenyaments permetra augmentar encara
d'un io a un 20%, situant-nos en les
xifres que voste indica.

•
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Una tasca que el rector
. Jaume Porta considera
realment apassionant és mirar
elfutur i saber-lo intuir.

Quilla valaració fa dels lligams i la
implicació exis(ents elltre la Universilal i la sqcielallleidalalla i, al maleix
lemps, que sigllifica per a Lleida el fel
de complor amb una Universitat?
Dintre del sistema universitari calalA, Ueida ofereix tres ensenyaments
que narnés es poden estudiar a la nostra
Universitát: Enginyer Agronom, Enginyer de Forest ('Montes', en castella) i
Enginyer Tecnic F9restal. Aquests podrien ser els ensenyaments distintius de
la UdL. Ara bé, la pregunta que voste
em fa resulta molt difícil de contestar.
Jo deixaria una altra pregunta: com es
financia potenciar certs ensenyaments.
o certs ambits en un ensenyament, sense que la resta se'o vegin afecta~s ¡'per
tant puguin acceptar aquesta priorització?
Sincerament, no 'ha sé.
Respecte als ensenyaments per incorporar o a remodelacions deIs existeots, em referiré a un estudi publicar
enguany per I'QCDE, 1"'Analisi del panorama educatiu", realitzat pel Centre
per a la InvesÜgació i la Innovació en
l'Ensenyament. Aquest treball indica
que cal prioritzar les capacitats i els coneixements que ajudin a aconseguir un
1I0c de treball, aquesta és l' opinió generatitzada de les enquestes d'opinió. La
Universitat no pot quedar iñdiferent a
aquesta demanda o exigencia social.
Tothom és pertinent, pero cal·analitzar
les situacions i amb els mitjans dispanibles fer una oferta que relacioni millar.
ensenyament i mercat de treball,
almenys si s'esta pensant en alumnat
jove.
La Universitat de L/eida té dos termometres per diagnosticar la incidepcia
de la institució en el seu entorno D'una
banda, la cartera de convenis gestionats
pel Centre de Transferencia de Tecno-

logia de la UdL. En. aquest sentit, ha
anat en augment el reconeixement social i la percepció que la Universitat,pot
contribuir a millorar el coneixement del
seu entorn economic i sacie-cultural.
La 1jdL pot col.Iabo,rar amb les, empreses de diversos sectors per a re'soldre
problemes. L'altre termometre és l'actitud de les instituciQDS envers la Universilal. El seu esfor~, tant de l' Ajuntament com de la Diputació, ha estat
manif"st al lJarg deis anys i molt positiu. Ara que la Universitat ha de gestionar 5.500 MPTA del Pla plurianual
d' inversions de la Generalitat, m' agradaria que les institucions tingueSsin una
majar. agilitat per afer-ha possible. Invertir en la Universitat és una inversió
segura, rendible, per a ara i per a les
noves generacions.

Canonge Brugulat, 16

s!

~

Tel. 26 03 42 - LLEIDA

- Classes:
• Flauta travessera - Tílols elementals ,
professionaJ (Decret 66)
• Piano
Ir, 2n, 3r, LOaSE
• Vi olí
- Classes per a adults
• Guitarra

•

Dills el curs'96-97, es comenfara
commemorant 700 anys de· la creació
de la Ulliversitat. Com es prepara
atiuest esdevenimellt? Quina participació o quin paper hi tindran la resta
d'universitats i d'institucions catalanes, així com la societatlle.idatana?
Quilla ha eslall'evalució de la UdL en
els darrers anys i quin és el seu futur,
ell la perspectiva d'aquesta C011lme11lOració?
La celebració del 700 aniversari de
la fundació de l' Estudi General de L/eida lIiscara entre el 1997 i el 2000. La
primera data commemora la concessió _
de la butlfa de creació per part del papa
Bonifaci VII], la segona _corres pon a la
fundació de l'Estudi per part del rei
Jaume Il.
L'any 1996, presentarem el pre-pro-.
grama, que en aquests m.oments el director-tecnic del 700· aniversari, Dr.
Jóan Busqueta, professor de d'Historia
Medieval, té I'encarrec de preparar amb
tots els suggeriments i col.1aboracio-ns
que estan arribant de la comunitat universitaria.
La commemoració del 700 aníversari de la fundació de l' Estudi General
de L/eida constitueix una fita cabdal
per a la historia de Cata,Junya com a
país. Aquest Estudi General, situat al
bell mig del territori de la Corona
d' A-ragó, va ser la seva primera 1Jniversitat. Ara no és un b0n moment per
distreure els polítics, pere en aquesta
cQmmemoració s'hi implicara la Generalitat de Catalunya, l' Ajuntament j la
Diputació de Ueida, estem iniciant
contactes amb l'Institot d'Estudis Catalans i amb l'Institut Joan Liuís Vives,
que agrupa tates les uítiversitats de
l'antiga Corona d' Aragó, excepte la de
Saragossa, amb la qual també pensem
comptar.

Les universitats estall abocades a
ser avaluades sistematicament durallt
els propers anys? •.
Hem de dis~ingir clarament dos tipus d'·avaluació per evitar confusions.
D'una banda, l'avaJuació formativa;
que pot fer la mateixa universitat i
que té com a op!ectiu millorar la qualital de les prestacions en docencia,
mitjan<;ant la motivació~o I'autoexigencia i la respon.sabilitat enfron~ la institució.
Aquest ¡ipus d'avaluació ha de caracteritzar-se per la seva legalitat i credibilitat, ha de generar confian~a i els
resultats haurien de ser confidencials,
que no vol dir que siguin secrets. Evideotment, aquest ti pus d'avaluació, en
el qual la UdL esta treballant, no té com
a objectiu establir cap ranquing sinó,
coro ja he dit, motivar el maxim possible el personal.
L'altr~ tip~s és I'avaluació institucional de la Universitat, que es promou
des de fora d'aquesta i que s'encomana
a una agencia d'avaluació externa, com
la que s'ha proposat crear el Consejo de
Universidades o com la que podria
crear el Comissionat. En aquest cas,
l'objectiu és doble. D'una banda, seria
oferir a la Universitat informació de
com es fa la docencia, quins són els
seus punts febles i, de l' altra, donar
·informació -tant als organismes que
financien les universitats com aJ futur
eSludiant- per tal que es conegui la qualiiat de les ¡jiferents universitats a I'hoca de decidir oil estudiar.
Els casos, molt pocs, de possible incompliment i que en pugués tenir co- ,
neixement el Síndic de Greuges, hauran
de ser investigats per tal d'actoar en
conseqüencia, pero aixb no té res a
veure amb els models d'avaluacjó coment3ts.
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a fa un temps que GratuHs de Cata.
lunya va comenyar a treballar en
aquest projecte. Tot es va iniciar
després d'un estudi a través del qual va'rem detectar una gran niancanya d' infor·maCió local de la teya universitat a1s mitjans de comunicació universitaris que ja
existien. Al mateix temps, l' estudi també
ens indicava l'absencia d'un miga de comuilicació independent per a cada universitat.

J

. Amb "Universitat al Moment", comenya una nova etapa en el món deIs
mitjans de comunicaci6 universitaris,
que s~bretot beneficiara a vo.saltres
mateixos,

us

Podem dir que, fins ara, la teya universitat no ha estat gaire protagonista de
. la inforrnació a1s migans que ja existien i

•
•

-.•

que aixb canviara d'una manera radical
amb I'aparició d'aquesta publicació.
Aquest projecte -que comenya a la
Universitát Rovira i Virgili, simultilniament a les universitats de Lleida i Girona
i que finalitzara la seva expansié-a les de
Barcelona- vol liderar el mercat de la comunicació local i ser una eina útil per al
col.lectiu universitario Es defiñeix com
una revista d'actualitat universitilria en
Clj.taIi\, mensual, que interrelacionara totes les universitats de Catalunya mitjanyant,.una mateixa capyalera i edició
amb els continguts diferenciats 10caJment
per a cadascuna de les universitats. La
. npstra publicació és plural, oberta a tothom, filcil de llegir i visualment agil, en
la qual el leCtor trobara un mitja de comunicació que l'identificara, el representara i el comunicara en la mesuta que

ENADORES

•
•
•
•

•

,
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•
•
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amb els seus col.legues
d' altres universitat.s.
"Universitat al Moment" obre les seves portes a"tbt el col.lectju universitari i
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esta a la \\Cl1stra disposició per atendre
qualsevol suggeriment o proposta que
creieu interessant per a la vostra universital. Vosaltres sou el futuro Us hi volem
acompanyar.
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MARTA ROYES.
RAMiRU

XAVI IOQUERES
~

(Cíhu:ies Empresarials)
. Sera molt interessani, ja que
a través d' ~lIa podrem assabentar-nos <;le tot alió que
~f!volta el món universitari,

(3rde Dret)

(Enginyeria Tecnica Forestal)
Sens dubte, es traeta d'una

tarit a nivelllocal coro nacio-

nal.

SiLVIA ROYES
RAMiRU

CARBONEU

. . . . .,IiIIJ

!I.'",,.1

Jo, eom a 'estudianta de Fraga (Osea), cree que sera una

excel.1ent iniciativa" per a
millorar la informaeió deIs
estudiants de la VdL. Aquest
nou projeete' cree que pot .
ájudar a eohesiOliar les diferents faeultats de Lleida.

font d'infofll1adó imprescin-

dible per a eoneixer tata mena de serveis 'lue em pugui
oferir Lleida i que son necessatis en la vida d'un estud.fant, ja siguinbotigues, llibreries, restaurants o 1I0es d'esbarjo.
•:

MARTA LLADós

FIGUERAS

(3rdeDret)
Ha trabo indispensable eom

a mitja de comunicaciá de
primera ma per al'estudiant,
per tal que aqiJest pugui tenir

un espai en aquesta re"vista
per a p,?der-se expressar i '
també déixar aoar la seva imaginació.

JOELCABRÉ.
MARGALEF
(Enginyeria TecnicaAgrú:ola)

f

Representa poder disposar
1
d'una magnífica font d'inf~:mnació, tanrp.er l'inletes
1"
deIs eontinguts eom pel fet
. que relÚ:iona i ordena l' al~,
lau de notícies que sovint
ens arriben amb fonnes, periodicitat$ i l10cs tan diferents
que fins i tot pqden arribar a desorientar-ne més'd'un.

,
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MONlCA AGUS'ri
RIlE
(3r de Dret)
EIIJ. sembla que sera una
eina tOOt pei als estudiants
eom per als professors de la
VdL per a poder-nos eompeilel!ar millor en les relacions estudiant-professor i
arribar a un millor coneixement i uns resultats millors.
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I MOST
DE TEATRE
UNIVERSITARI A LLEID...."
Programa.

·DilluÍls 23 d'octubre, a les. 20 b, c1austre de la UdL.
"El drac i la danzeli(l ", de Francesc
Massip. Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona-Aula de Teatre. Hinerari-cercavila de teatre medieval pels carrers del
centre historic de la ciUlat i arribada al
claustre de la Universitat.

<.

. Grup,de teatre de la Universitat de Lleida assajant. Director: Rofel Molina.

mb aquesta I Mostra de Teatre
Universitari a Ueida pretenem,
·
abans que res, passar-nos-ho bé.
Deixar-nds seduir, sense reserves de
cap mena, pel teatre i la magia que
"envolta. Una .voluntat lúdica ¡festiva
que voJem sempre amb nosaltres mentre
anem avanc;ant en la consecucié ~els
objectius que han acompanyat la creació
• de I'Espai-de Tea1Ie de la UdL des del
seu naixement, ara fa dos anys: la recuperació del teatre dins de la Universital,
tanl pel que fa aJs escenaris com pel que
fa a les aules.
Aquesta és, sens dubte, una aspiració
compartida per tates les universitat.s '
del paí, les quaJs han anat creant les
respectives aules de teatre com a elements essenciaJs de dinarnització de la
vida cultural extraacademíca. Aquest
renaixement del teatre universitari és el
que ha fet p(Jssible dissenyar la selmana
de teatre en catala que us presentem en
que ens acompanyara el grup de la
Universitat Autonoma de Barcelona,
amb més de deu anys d' experiencia aJ
darrere. Aquest grup'compartira carteU
amb els de Girona, Thrragona, Ueida i
Castelló, tan joves com les respectives
universitats d' origen. Reunits tots a
Ueida, ocuparan la ciutat i el campus
universitari amb les seves creacions i els
seus espectac1es: els carrers, l'auditori i

els claustres i la saja d'actes de I'antic
seminario
Els espais s'adaptaran a les exigencies de la practica eS,cenica de cadascun
deis participants. Tot i que, pel que fa 'a
}'espai universitari, podríem subscriure
eJl bona mesura el plany que l'antiga
Univer~itat de Ueida, I'Estudi General,
adre~ava a les autoritats dd moment, el
1637, després de més de tres segles
d'existencia, recordant-Ios que: "atenent
que essent com és ésta Universitat tan
insigne no tingue dis del Claustro de ella
puesto y lIoch competen! per tenir Concells·¡li lampoc Teatre".
Avúi, la recuperada Universitat de
Ueida té' saJons on es fan consells, i de
vegades teatre, els' quaJs supleixen la
manca d'unes saJ~es ben equipades per a
activitats culturaJs. AI1Iament, vistes les
coses amb~ perspectiva historica, els universitaris i les universitaries també hem
apres que sovint hom assoleix alló que'es
prop(Jsa aplicant-hi enginy i sobretot
malta il.lusió.
Esperem que la iUusió que hem posat per taJ de preparar aquesta mostra de
teatre, a la quaJ tots'sou convidats, es
guardoni amb una nodrida assistencia.
No hi faJteu!

A

_

L
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Conxita Mir Curca
Vice-rectora de Relacions Institucionals

·Dimarts 24 d'octubre, a les 21.30 b,
sala d'actes de la UdL.
"El perque de 101 plegal", de Quim
Monzó.- Universitat de Girona-Aula de
Teatre. Dlrecció: Merce Mas i Merce
Saumell. Vuit histories de Quim Monzó,
aJgunes de les quaJs formen part de l'exceUem guió cinematografíc del mateix
tito!'

.'-Dijous 26 d'octubre, a les 21.30 b,
auditori Enric Granados.
"Minim.mal show", de Miquel Gorriz
i Sergi Belbel, de la Uníversitat Jaume 1
- Aula de Teatre. Direcció: Tian Gombau. Quaranta-una seqüencies iUustren,
a través d'una enrevessada combinatoria
de gestos, paraules ¡frases mínimes, el
eomportament de cinc personatges que es·
busquen, es troben, no es troben i es perden en l'embolic deIs estereotips quotidians.

-Divendres-27 d'octubre, a les 21.30 b,
salá d'actes de la OdL.
"Exercicis d'eslil", de RaymondQueneau. Universitat Autonoma de Barcelona-Aula de Teatre. Direcció: Toni
Casares. Una anecdota argumentaJ ben
-simple, presentada de 99 maneres diferents, recrea un autentic aparador de possibJes "manipulacions" de la realitar a
... través de la seva recreació Iingüísticoliteraria i escenica. Un autentíc joc sense
principi ni finaJ ..

·Dimecres 25 d'octubre, a les 21.30 b, sala d'actes de la UdL.
"No és difícil", de Rafel Sanllipau. Universitat de Ueida - Espai de Teatre. Direcció: Rafel Malina. Una metilfora sobre les relacions de I'individu i la societat, l'oferta i la
demanda, el vaJor i el preu, l'etica i la butxaca.
I

~~&LS

• Kárate infantil
• Kárate juvenil i
cadet
....
• Kárate ádults
• Gimmistlca

Andrés M. Puente - Director-

CINTUAÓ NEGAE

se DAN

E~",'ft~~

• Maquines de musculació i cilrdio-vasculars.
• Classes de defensa personal per a adults,amb diplQma
oficial de la Federació Espanyola de Kilrate

M í Morera, 28, altell· Tel. 26 9S 80 • LlEIDA

Úe¿/:'«:IO pAR 1S'
~

,.. lo. .twa

Rambla d'Aragó, 35· lel./fax 26 94 38
25003 LLEIDA

ENGliSH ~~~ ~"""_

.

)
j"".
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~. \-,

DEUTSCH

(

"
CENTRE ANGLO GERMA.NIC
.

Escola d'Angles i Alemany
MATRICULA GRATUITA. GRUPS REDUITS 0INSCRIPClO OBERTA
Informoció: de 9.30 o13h i de 17 o2lh.
Bisbe Messeguer, 12, 1r, 20 (entre Universitot i Episcopol)
Tel. 28 16 18 • 25003 LLEIDA
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finan9ament altematives que s'afegeixin a les. aporta.cions insti~cionals. "vinculant-les a objectius con-

.En el seu parlament dins
, I'acte d'lnauguració del
curs de la Universitat de
Ueida, el comissionat
d'Universitats i .
. Investigació de la
Generalitat va exposar
.Ia necessitat d'espeéia··
lització de les universi·
tats i de trabar altres
finan~aments a més del
público

erets'".
El comissionat també tracta altres temes prou importants per a les universitats catalanes. com la ¡ntendó de
reformar la selectivitat per tal d~ajustar l'oferta de places a-les preferencies deis alumnes. El projecte corresponent es faria públic abans del novembre.
Por la seva part, el rector laume Porta va plantejar la
seva voluntat de "ffiillorar el coneixement entre la" relaGió de despeses en ensenyament i els seus resultats. les
connexions-entre ensenyament i col.1ocació!'. Destaca
els convenis d'investigació amb empreses per mitja del
CIRlT (Centre Interdepartamental d'lnvestigaci6 i
Tenologia), situant-Ios com exem¡He de la línia que cal
·seguir, dios la qual també ernmarca els plans de. formació practica.

'.
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lfItYrIf
PAPillRIA
I(OlOGIU

cl Maragall, 61
Tel. 26 09 02
25003 LLEIDA

Aula Magna de la UqL v'a ser I'escenari de l'acte
oficial d'inauguració del nau ~urs de la
Universitat de Lleida. La llic;ó magistral va anar a dllTec
de ¡'historiador nord-america Gabriel Jackson, qui va
parlar sobre les conseqüencies de la II Guerra Mundial.
Entre altres ref!exions, digué que aquell conflicte va
imposar al m6n uns models d, barbarie generalitzats a
les guerres actuals, instaurant "els atacs a la població
civil com una dinamica:de terror inicialment ideada per
a escufc;ar la dura~a deIs ·conflictes".
La cerimonia va incloure ellliurament de la medalla
d'argent de la Universitat a Luz Alias (amb motiu de la
sevajubilaci6) i, a títol ¡iostum, al professor Mario
Túnica, mort en accidento Igualment, es van concedir~els
premis extraordinaris als doctors Caries Fortuny, Xavier
G6mez, Ángels Achon i Jo:an Segarra, mentre que Josep
Maria Estrada rebia el premi extraordinari de llicenciatura de Medicina.
Cal destacare! parlament del'comissionat
d'Universitats i Investigació de la Generalitat, Joan .
Albaigés, ja que va exposar l'actual política uni~ersira-""
ria del govem'cataliL Digué que és la Universitat qúi ha. '
de, programar els estudis :en funci6 de la demanda de la
societat ¡'no de les necessitats internes deIs deparui- .
ments". El carrú per seguiJ; assegura que és millorar la
qualitat docent per mitja de l'estimulaci6 de la competencia dintre le.s universitats, la mobilitat del professorat i l' especialitz~ció de les facultats.
~
Pel que fa al finan9ament, Albaigés va recomanar a
la Universitat !leidatana a!lo que sembla ser la tendonéia
general als centres catalans: la recerca de fonts de

CI Alcalde Sol, 5 ollEIDA o Tel. 2816 2B
Direcció: ROSA M, SÁNCHEZ - MAlTE ABARDIA
Informació de 16.30 a 22.30 h

o CURSETS DE' BAllS DE SAlÓ
-Iniciació
'-Avanfat
o CURSET DE SEVlllANES
o CURS DE ClAQUÉ:
- Iniciació
- Avanfat
o DANSA clAsSICA
- Diversos nivells
o DANSA MDDERNA-JAZZ
o DANSA CONTEMPORANIA
o MANTENIMENT

Historiador
Nord~ame

rica Gabriel
Jackson

El rector de la UdL va anunoiar la instauraci6 d'un
model d'avaluaci6 del p~ofessorat, relacionant-lo amb el
. projecte del' comissionati del Conse!l d'tJniversitats per
tal de realitzar 'rankings' sobre la qualitat de cada facul'tal de l'Estat,tant des del punt de vista docent com'de;,
del de gesti6. Pel que fa a les infrastructures, 1'1
Universitat vol impulsar el nou campus de Cappont,
accelerant tots els triimits. Les,prioritats serien l'edifici
de les facultats d'Enginyeria i Informatica, que estan en
fase d'adjudicaoi6, seguit per la urbanitzaei6 del campus, la nova Escola d'lnfermeria i el centre administratiu al Camp de Mart. Finalment, aquest any es podria
crear la figura del Síndic de Greuges de la UdL.

THE ENGLlSH
SCHOOL
Bisbe Ruano, 24
Tel. 266931
./ ALEMANY. Primer i segon nivell
./ CATA'LA, Nive1Js B, C, D .
./ ANGLES, Tots els nivells

• Preparació eX~lIñens de la Universilat de Cambridge:

F/RST CERTlF/CATE -I!DVANCED - PROF/CIENCY
• Angles aplicat al món laboraf
• Grups avan9al's de T1)anteniment, conversa ¡deba! (horari cíe matí)
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A 1desembre d'aquest any fara quatre
1""\.anys que la nova Universitat de L1eida va ser creada per L1ei del Parlament de
Catalunya, i es veien acomplides així les
aspiracions d'u.!'a gran quantitat de ciutadans i d'institucions de les comarques de

bar d'adobar-ho els responsables polítics,
"gracies" al deficit públic, traben racilroent ~guments per justificar la tancada
d' aixeta als pressupostos universitaris, do-

ponent. Juntament amb la r:ostra universi-

En aq~esta situació, sembla que, al marge
de la privada, les universÍtats Pompeu Fabra i Politecnica de Catalunya són les que
millar podran adaptar-se, i pet tant als es'
tudiants d'aquestes universitats els podran
anar leS coses molt millar que a nosaltres.
Diem que sembla, perque aquesta situació
no és irreversible. Ara, aixo. sí, cal que tots
~Is responsables universitaris siguin conscients d'aquesta situació, en aquest sentil
el Consell de l'Estudiant de la UdL esta
disposat a treballar per aconseguir que la
JJdL tingui el seu papee dins els sistema
universitari catala i perque el nastre estudiant tingui les mateixes possibilitats que
els d'altres universitats, La UdL té malees
condicions que ens poden portar a una
bbna situació o no, per la nostra part no
escatimarem esforl'bs en fer i defensar

tat Jii havia també la Universitat de'Girona
i la Rovira i Virgili, i amb alguns dies de

diferencia s'havia creat la Universitat
Pompeu Fabra, Aquestes universitats venien a afegir-se a lesja més consolidades
UAB, UB i VPC; a aquestes cal afegir-hi
la privada Universitat Ramon L1ull i més
recentment la UIiiversitat aberta de Caíalunya. Per tant, Catalunya compta en
aquest moment amb nou universitats, i la
de L1eida no esta precisament al cap
d'aquestes en gairebé cap tema, com d'altra banda és normal donada la joventut. A
aixo va lIigat el fet de tots copegut, que en
fundó de la universitat que expedeix un
títol, I'estudiant té més o menys possibili:
tats d'integrár-se al món laboral com a
professional deIs estudis cursats, Per aca-

nant moltes vegades la sensació que es van
crear les universitats i ara campi qui puguí.

aquel les propostes que vagin en aquesta
línia, i per una altra banda serem-contundents amb aquells que de manera irrespon-

sable puguin endarrerir el progrés de la
UdL, i aixo implica des de Jes retallades
pressupostaries fins a la gestió desastrosa
d'alguns plans d'estudi, passant per les
diferents problematiques que tots coneixem.

,El C.E. de la UdL ha mantingut, des de
la seva creació, que és de la mateixa data
que la creació de la UdL, una actitud responsable en defensa de festudiant i del

conjuntde la n?stra uriiversitat. lal "exposat anteriol1)lent és una manifestació de
la voluntat de continuar treballant en
aquesta Línja. Hi ha una gran quantitat
d'accions que el C.E, de la UdL ha realitzat en aquest sentit en els darrers mesos' i
que ja ahirem explicant, act:ualment una de
les nostres prioritats és precisament la de
poder establir bOlles vies de comilltcació
entre tots els éstudiants i el Conséll, per tal
que tots pugueu coneixer les accions que ...
duem a terme per a poder-ne treure profit i

..
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ens afecten ¡qué fora ba que tots cone-

guéssim. a més una emissora de radio ens
ha ofert un programa d'una hora de durada
per tal de poder difondre la nostra tasca,
En á1tres camps, estem treballant en la creaejó de serveis a )'estudiant com 56n la

borsa de e1asses particulars o el servei de
préstec de lIibres, així com també en qÜes-

tions que afecten I'ordenació acadbnica ¡
la qualitat docent, i molts al tres que ben
aviat donaran fruit, de'totes aques~es
accions esperem poder-vos oferir puntual
irúormació.

Adria Camella
Coordinador de I'estudiant de. la UdL

I

I

Av. Blondel, 96'
Tel. ¡fax 27,13 13 . 25002 LLEIDA

BlONDEl
e

per tal que ens feu anibar tates les problematiques que us afectin i poder cercar,hi solucions, Aquesta publicació ens pot
ser de gran ajuda per aconseguir aquest
objectiu, dir-vos també que en aquest
camp de la informació el c.E. de la UdL
fa una publicació que enviem directament
als més de 300 representánts de I'estudiant
de la nostra universitat sobre temes que

COPIES COLOR QUALITAT LÁSER
DIN A4
Icopia
DIN A3
Icopia

• COPIES- B/N
,
Una Cara
Icopia
- Dues cares ~/copia
e

SERVEI D'IMPRESSIÓ RÁPIDA

e

DISSENY GRÁFIC

e

ENQUADERNACIONS
Canonets
Espiral
Xerox

e

PLASTIFICACIONS

a tasca que correspcm a unfa coordinador/a de l' alumnat respecte a la
seva Facultat és, segons el ineu parer,
emocionant í a la vegada corp.promesa.

L

estudiants del Ceatre (delegats de e1asse,
membres deIs diferents organs, etc.J, i és
aquí on es fixen les línies d'actuació de
caire general per al lIarg del curs acade-

\ mico
Aquestes dues característiques són del
El Consell de rEslUdiant, doncs,
tot compaginables, jaque per una banda
vius intensament, dia a dia, l' organitzas'encarrega de recollir tota la informació
ció de tot un conjunt d'estudiants, que
i inquietuds deis estudiants per tal que
després de ser discutida al Cansen Percom a c!ients de la Universitát gaudeixen
manent, pugui ésser dirigida a l' organ
d'uns drets i alhora d'unes obligacions,
És per aixü'mateix que em sem.bla un.
adient per tal que prengui una resolució.
Per tal de fer valer els drets deIs eslUtreball compromes, perque un/a coordidiants, ens recolzem en les diverses nornador/a assoleix im si una responsabilitat
matives de la Universitat, i específicamolt important,ja que l'estudi8nt pot de-'
ment de la Facultat. Tot i aixi, el diaJeg
manar-la en el moment que no es vegi
és l"eina més eficient per arribar a condefensat adequadament.
Aquesta coordinació és evident que
cloure els acocds, si r:nés no, per a discuno pot recaure en una sola persona en
tir ~l problema qu'e nosaltres poguem
termes generals; així doncs, elfla coordiplantejar i mirar entre tots, professors i
nador/a dirigira el Consell Permanent de
estudiants, la solució més favorable.
l'Estudiant i d'aquesta manera totspleEn resum, la coordinació de I'estudiant d'una Facultat esdevé del petit esgats préndr~n les decisions més adients
per a resoldre qualsevol deIs problemes
fore; que realitza cadascun deis representants per a dur alerme les perspectives
que puguin esdev~nir. Aquest organ' té
una composi"ció no superior a no~_ memfixades i obtenir aixJ els fruits que assolibres per tal d'ésser el més dinamic i efiran la satisfacció d'aquest estamento
cient possible.
S'aconsegueix així una millor distriChrisiian Codesal i Mangas
Coordinador del COllsell de l'Estudiant
bució de les competencies,dinrre dei
ConseU de l'Estudiant de la Facultat, or:
de la Facullal de Dret i Economia
de la Ulliversitat de L/eida
gan on Jii són tots els representants deIs
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TE

PAPE
T Tostes, exacta.me"t, que represenJI

ten?, qui só,,?,
.
Bé, nosaitres som una associació que
s'anomena Seminari lnterd.isciplinitri
d'Estudis de la Dona, formada fonamentalment per professores de la Universitat i
que té per objectiu la.recerca i l'estudi de
la dona. pic fonamenta1ment perque és
una associació que esra oberta a qualsévol
. persona que estig~i inter-es~ada en la
situació i problemes de les dones que
desitgi fer investigacions, o bé que vulgui
~alitzar activ·itats.
En quin mom.ent va sorgir la iniciativa?
Es troba en el mOment en que tenim la
necessitat de legalitzar la preocupació per
part de les professores de l'Estudi General de Lleida (en els anys 60).
A la Facultat de Lletres, bi bavia tam-'
bé un grup de professores qu~ realitzaven
una serie d'activitats com poden ser jornades, cenferimcies, cinema... en que ja .
es demostrava la preocupació per les dones, o sigui que es demostrava que les dones passaven a ser subjecte concret de
dret d'analisi i éstudi.
Aquestes iniciatives més tard t3!flbé
van ser compartides amb d'altres.professores de "Estudi General (com poden ser
d'Historia, Literatura, Dret... ). Va an'ibar

-s

un moment de consens en la situació de la

em

.-

dona i
vam plantejar per que nq treballavem plegades enlloc de D'eballar
només pels temes i problemes prbpis.
Aquesta posada en comú ya donar
com a resultat el Seminari Int~rdisciplina
ri de la Dona:
Des d'aquest Seminari, s'han realitzat .

publicacions que mo~tren la nostra tasca,
les nostres recerques ("La dona en el món
rural" o "La dona en el món del treball"
(1982), de Silvia Puertas i Agnes
Pars'ell)'.
Vos/es formen part d'alguna associació o hi coLlaboren deforina activa?
Sí, nosaltres estem en comunicació i
col.laboració amb d'altres associacions
universitiuies anomenades AUDEM, i
d'altres com és l'Estatuto de la Mujer. ..
Airo po/ser ens indica una solidaritz¡u:ió del Seminari In/erdisciplinari de la
Dona? .
Sí, ja que nosalties podríem <!ir que ja
portem un bagatge i tenim uns objectius i
sempre projectes en funcioname.nt. El
projecte més irnmediat és tirar endavant
el Centre d'EslUdis de la Dona, que es
portara a terme amb ¡'ajut de la Universitat i La Paeria (2'5 milions).
Com es van assabentar del Forum de
les Órganitzacions No Governamentals?
A través de I'Estatut Catala de la Dona. Nosaltres vam realitzar les corresponents inscripcions a Nova York tant a tÍ- .
tol individual com a titol d'organització.
Quin tema van exppsar vostes alLa?
El taller que nosaltres vam presentar
era "La interdisciplinarietat com a metode
de recerca femenina: una aposta femenina'.'. Aque·st taller el vam presentar ~l
Forum d'ONG de Beijing el dia dos de
setembre.
Comf1l11ciona~li l'organitr.ació en
els dies de Forul1l?
L'organització va constar d'uns 300
tallers per dia sistematitzats segons el
temps (economia política, política, reli-

gió .. .), amb una durada de dues hores cada taller durant els 'nou dies del Fornm.
Voste creu que es va deixa( sentir un
resso sociall
. Jo crec que sí, perque ha de pensar
que es van reunir 30.000 dones.pertanyents a cenfen"ars d:organitzacions no govemamentals provinents 4e ·tot el món.
Que és el que la va sorprendre més
del Forum?
La voluntat de les dones per n¡anífestar-se, la capacita~ la forya, el debatre i
comentar la situació de la dona, ja que
hem de tenir en compte que la problematica de les dones afecta tota la bumanitat.
1 no només es parlava d~ la situació de les
done&sinó també deIs problemes de la
humanita~ ''El món a través deis ulls de
la dona".
Es va intentar arribar a un consens,
pero en haver-bi tanta diversitat de cultures era difícil coincidir:
Aleshores, per voste, el Forum ha
estat o seriJ.... ?
Per nosaltres, sera J.1O lloc on es podran afrontar totes les problematiques des
deis diferents punts d" vista de tot el món,
i que tot el món se'n'assabenti, perque
puguem rebre el supon de les organitzacions governamentals, per executar els
acord i decisioos que s'hi han preso Per a
mi, ha estat una experiencia inolilida- .
ble, la sorpresa de poder observar la
forya de la dona arreu del món.

Persones que VQn assistir al Foru.m: savia Puertas, Merce Recas.ens (Ciencies de
I'Educació); Hortensia Cuadra (Infermeria) i Elvira Aparisi (Psicologia).

Paper "normal". És aquell fabricat
basicameht amb materies primeres
provinents de la fusta deis arbres. En
el seu procés de fabricació es necessita
gran quantitat d'aigua i d'energia. En
el seu blanqueig bi intervenen substitncies derivades del clor, que són altament contaminants.
Paper ecologic. Pel que fa a materies primeres i despesa energetica, norrnalment, és similar al convencional. 1
pel blanqueig s'acostumen a utilitzar
processos que tenen coro a base roxigen o l' ozó, per tant, és meny'S agressiu per al medi ambiento
Paper reciclat. La seva materia prima és paper usar, suposant aixó un doble a,vantatge: reducció en el voluín de
les deixalles i evitar la tala de boscoso
La necessitat d'aigua és entre deu i
vint cops inferior, i la d'energia suposa
'un estalvi d'entre un 50/60%. El blanqueig d'aquest paper pot ser, depenent
del ,sistema emprat, contaminant 6
¡nnacu per al medi ambiento
BÚlU Verd

Pedro A. González Oliver
Director
Cl)qan Bayel, 1, pral. 2a
(esquina Rambla Aragó)
Tel.268188

ANGLES - FRANcES - ALEMANY
CATALÁ - CASTELLÁ • LLATí

25003 LLEIDA

NziJ.¿~~~
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EMPRESARIALS
- MATEMÁTIQUES
- COMPTABll.-ITAT
o
o

3 h setmanals - 6.000 ptesJmensuals
6 h setmanals - 10.000 ptesJ mensuals

Divendres 18
C/Torres de Sanui, 5
(al costat de la pI. Pau Casals)

- Preparació examens oficials
- Cambridge - Londres - EOI
- Comunitat Europea - DELF
- Grups redui'ts - Tots els nivells·
- Cursos d'angles empresarial
- Classes particulars
- Horari de dilluns a dissabte hores
per convenir
- Servei de traducciú
el Príncep de Viana, 71, 2n
ozr 24 80 41
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ACTIVITATS ESPORTIVES
SERVEI D'ESPORTS
UNIVERSITAT
DEWIDA
Presenlació
El Servei d'Esports de la Universitat
de Lleida vol recollir les teves inquíetuds
i necessitats a ('entom de I'activitat físi- .
ca, tant en I'ilmbit de la competició com
en el cas de l'ocupació del leu temps lIiure.
L'experiencia del Servei d'Esports
els darrers anys ha permes que aprofitem .tots els eDcerts i posem molta cura a ser
imaginatius amb vista al proper curs.

Que és el Servei d/Esports?
El SES-UdL possibilita que facis es-

port i activitats físiques molt diverses a
UDS preus excepcionals, grades a subvencion's i a la 'gestió directa amb enlitats
i empreses.

Quines activitats Yoferim?
- El Servei d'Esports de la Universilat de Lleida estableix acords amb gimnasos per reduir el preu de les quotes
mensuals i perque· et puguis estalviar el
pagament de la matrícula.
Aerobic. Manteniment, musculaCió,
elc.

,

- El SES-UdL facilita instal.lacions
esportives i material perque et puguis
entrenar amb els teus companys i les teves companyes, i orgÍlnilzar les competicions i/llemes del Campionat de la UdL.
Pavellons esportius i ",iseines. Pistes
d'esquaix, material de tennis de taula,
pilotes, etc.
- El SES-UdL dóna suport als equips
i als universitaris i les universitaries que
participen en els campionats en representació de la Universitat de Lleida.
Campionat per a facultats. Campionat de la UdL. Campionats de CatáJunya, 'Campionatsd'Espanya, internniversitaris i 'trabades'intemacionals.

•
,El SES-UdL es preocupa pelteu
temps lliure, per aixo ofereix a tota la
comunitat universitaria un programa de
natura i aventura. una bona campanya
d'esquí i altres activitats organitzades en
cursos de promoció, a banda d'alguns
programes específics per al pro-PAS.
Cursos. Tennis, esquaix, natació.
correcció postural pro-PAS, jujitsu, n:gbi, atletisme, eqiJitació' i piragüisme.
Esquí. Sortides amb la teva facultat 1
escola, curs de surf de neu, venda d'abanam·ents, caps de setmana per practicar
I'esquí, esquí als alps i esquí pro-PAS.
Nalura·aventura. Bicicleta tol terreny, ala de pendent, activitats subaquatiques, descens de barrancs i 'rafting'.

- A I'últim, el SES-UdL obté per als
seus socis ¡les seves sacies descomptes
preferencials en articles ¡roba esportiva.
Botigues d' esports de Ueida.

Fes pinya!
Per poder gaudir de tot aixi> i més
preus excepcionals, has de pertirnyer a la
Universitat de Lleida, ja sigui formant
'part de l'estudiantat, del professorat o del
PAS, has de pagar la quota que et permeti ser soci o sOCia (2.500 ptes. per a tQt el
curs academic).

Que cal fer
Posa una creu a la casella reservada
per al Serveis d'Esports en el moment de
formalitzar la matrícula.
Si no ho has fet, o formes part del
PAS o el personal docent omple les butIletes d'inscripció que es troben a les oficines del Servei d'Esports.

No te n/0blidis
RecuJI el teu carnet al Servei d'Esports després de presentar el resguard de
la matrículli o la butlleta amb'el full d'ingrés bancari.

Inscripcións i
punts d/infonnació
Resquisits: estar vincuJaúda a la
, UdL (estudiantat, personal docent, PAS).
Procediment: omplir les butlletes
d'inscripció que trobaras als punts d'infonnació següents:
SES-UdL Edifici Rectoral; p!. Víctor
Siurana, 1. Te!. (973) 70 21 04.
SES-UdL ETSEA; cl Alcalde Rovira
Roure, 177. Te!. (973) 70 25 00, ex!.
5004.
SES-UdL FCE; Partida la Capairella,
sIn. Te!. (973) 70 2300, ext. 6319.
SES-UdL F. Medicina; ay. Alcalde
Rovira Roure, 44. Te!. (973) 70 40 43.

PROGRAMA

D'AmYlTATS

DEL: SERVEI
D'ESPORTS UDL

TARDOR·HMRN 95/96
Fes-te soci del Servei d'Esports i
podras gaudir de molts avantatges.
Ara és el moment de plantejar-te Com
pots aprofitar les hores Iliures d'estudi ..
Per que no fer-ho esportivamen!.
Especialment, no volem que oblidis
el teu cos cap dia i per aixo et proposem
divertides activitats.
- Balls de S¡lIó J. A la Dansa Estudi.
Del 6 de novembre al 21 de desembre. ,
Preu soci 3.500 ptes. Preu no soci 5.000
ptes.

- Balls de saló U. A la Dansa Estudi.
Del 6 de novembre al i I de desembre.
Preu soci 3.500 ptes. Preu no soci 5.000
ptes.
_
- Act. Poliesportives. Al pavelló II
Setembre. Del 7 de novembre al 29 de
genero Preu soci 1.000 ptes. Preu nosoci
5.000 ptes.
- Natació matí i tarda. A la piscina
Camps Elisis. Del 6 de novembre al 8 de
febrer. Preu soci 3.800 ptes. Preu no soci
7.500 ptes.
.
- Esquaix matí i tarda. Al Squash .
Lleida i Gimnas Peralta. Del 6 de
novembre al 21 de desembre. Preus socis
3.500 i 4.350 ptes.
- - Aquagym. A la piscina Episcopal .
Del 6 de novembre al 21 de desembre.
Preu soci 3.500 ptes.
- Tennis matí i tarda. A les pistes
Federació. Del 7 de novembre al 29 de
genero Preu soci 4.500 ptes. Preu no soc'í
9.000 ptes.
Golf. Raimat Golf Club. Del 7 de
ñovembre al 29 de gener.
- Patins en línia. Al pavelló de la
Bordeta. Del 6 de novembre al 21 de
desembre. Preu soci 1.000 ptes. Preu no
soci 5.000 ptes.
- Rugbi. A I'INEE Del 6 de nov~m
bre al 8 de febrer. Preu soci 1.000 ptes.
Preu no socio 5.000 ptes.
Tennis de Mula. Al pavelló de la
Bordeta. Del 6 de novembre al 8 de
febrer. Preu soci 1.000 ptes. Preu no soci
5.00Qptes.
- Waterpolo. A l'INEF. Del 6 de
novembre al 8 de febrer. Preu soci 1.000
ptes. Preu no soci 5.000 ptes.
- Atletisme. A les pistes d' Alpica!.
Del 6 de novembre al 8 de febrero Preu
soci 1.000 ptes. Preu no soci 5.000 ptes.
- Excutsió. Travessa 2 dies: Dies I1 i
12 de novembre. Preu soci 1.500 PIes.
Preu no soci 4.000 ptes.
B.T.T. Prades. 18 de novembre.
Preu soci l.ooo ptes. Preu no soci 3.000
pies.
- Escalada. Vilanova de Meia: Dies
25 i 26 de novembre. Preu soci 3.000
ptes. Preu no soci 6.000 ptes.
, - Éspeleologia. Mont-ral. 16 de
desembre. Preu soci l.000 ptes. Preu no
soci 3..000 ptes. .

- Properament, et presentarem la
Cam'panya d'esquí; comen9arem anant
als Alps.
- A la primavera, t'esperen activitats
pIenes d'emocions: descens en bot ('rafting'), ala de pendent (parapent), immersiÓ" amb eJcafandra, vela. etc.

NATACIÓ' PER A
UNIVERSITARlS I
UNIVERSITAmES
DEL SERVEI
D'ESPORTS
DE
- , LA UDL
Camps Elisis
Practica lliure
Horari: de dilluns a divendres de les
9.00 a les J 6.30 h.
Condicions: abonaments de 20 sessions per 5.500 ptes.
Entrenaments tutoritzats i grups

o

o

o

_ SERVEIS, gimnasos: el MiralJ, C.E.
Peralta, C.E. Balmes, Gausí, Gimnas
Lleida, PerfIls, Dynamis, Squash Lleidá'"
Preus universitaris i tOt5 a prop teu!!!
BüTIGUES, descomptes a: La
Tenda, Pifarré, Unipreus.

Volem recordar-te que...
A més de les activitats d'.quest programa tardor-hivem:
- Podras disposar de material i
instal.lacions per a competicions entre
les companyes i els companys de la teya
facultat.
- Podras competir en els campionats
de la UdL.

I

de correcció-d'eslils
Horari. Matins: -dimarts i dijous, de
les 12.45 a les 13.30 h. Tardes: dilluns'i
dimecres, de les 17.15 a les 18.00 h.
Condicions: 2.4 sessions, de novembre a febrer, per 3.800 ptes.

INEFC
Practica Hiure:
Horari: de dimarts a divendres de
8.00 a 9.00 hores. Dilluns i divendres, de
13.00 a 14.00 hores. Dilluns, dimecres i
.
.
divendres, de 14.00 a 15.00 hores, De
dilluns a,divendres, de 20.00 a 22.00
hores. Dissabtes de 10 a 18 hores.
Diumenges de 10.00 a 14.00 hores.
• Condicions: quota trimestral de 3.000
pessetes sense límit de sessions.
Escola de waterpnlo
S'informara proximament deIs dies i
horaris.
Condicjons: tot el curs, de novembre
a febrer, 1.000 ptes.

-

Cololegi Episcopal
Aquagym
Horari.' dimarts i ctijous, de les 14 a
les 14.40 hores.
Condicions: tot el curs, novembre i
desembre, per 3.500 ptes.

PREUS ESPECIALS
CARNETSOCI
U.E. LLEIDA
tEMPORADA 1995·96

Per a universitaris i universitilries matriculats/des a la UdL
Per a més informació: Servei d'Esports
UdL, Camp d'Esports O al te!' 23 1470.
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AGENDA

.

ACTIVIIAIS CULIURALS
AULA DE POESIA
-Dijous 23 de Dovembre, confereocia pel professor Uuís Armengol: ''La
poesia abans de !a poesia"
-Dimecres 13 de desembre, lectura
de poemes. Álvaro Garcia. _ S'informara dellloc i I'hora en que es
faran els actes.

INICIA'IVES
FiLAsrIQUES
Produccions¡ mostres¡
instal.laCions¡ etc.
,

-Octubre-Dovembre de 1995; al vestíbul de l'Edifici del Rectorat, Pellumb
Aliaj, pintor, decorador i grafista alba.nes.
-Novembre-desembre de 1995, als .
elaustres de l'Edifici·del Rectorat,
Uoren~ Martí, escultures.

o

Exposicions itinerants pels
centres'
, -Maria Oller: "<;:a va?".

CINE ULL. CINE·
CLUB DE LA UDL

100 de 7. Cent anys de sete art

-Dimarts 7 de Dovembre de 1995,
sessió Segundo de Chomón. "Cinematógrafo 1900" (Espanya, 1979), Juan Gabriel Tharrats, 60 min, 35 mm, BIN i C,
YO. Selecció de films realitzats per
Segundo de Chomón (Franca, 19071909),42 min, 16 mm, BIN i C, VOM:
'''Satan s'amuse (Satanás se divierte)", 1907.
"Les vetements cascadeurs (Transformaciones)", 1908.
. "Equiübristes japonaises (Alarde
equilibrista)", 1908.
''Les K.í Ri Ki (Juegos chinos)", 1908..
"Le déménagement (Una mudanza
difícil)", 1908.
,
"Electric Hotel (El Hotel Eléctrico)",
1908.
"Une poursuite mouvemeotée (Una
persecución movida)", 1909..
"Fantasie (Fantasía sideral o Fantasia
lunar)": 1909.
-Dimarts 14 de Dovembre de 1995,
selecció de curts de cinema primitiu
america amb música en viu interpretadaper Pixiej Dixie: "Before Hollywood.
Program 1: An Age of Entenainments,' •
1895-1904. Program 2: Pleasures and
Pitfalls, 1904-1908 (Abans de Hollywood. Programa 1: una epoca de diversions, 1895-1904. Programa 2: plaers i
perills, Estats Units, 1986r', Jay Leyda i
,Charles Musser. 109 min, 16 mm, BIN,
virats i pintats
VOM amb música
en VIU.

amal

-Dimarts 21 de Dovembre de 1995.
"Cabiria" (Ititlía, 1914), Giovanní
Pastroned61 min, 35 mm, BIN i virats,
VOM.
-Dimarts 28 de Dovembre d'O 1995.
Sessió de cinema comic anys deu:
"Max et l'inauguration d'une statue
(Max y el descubrimieoto de una estatua)", Fran~a, 1911, Max Linder, 10 min,
VHS, BIN, VOM postsincronitzada..
"Max et l'entente cordiale (Max y la
'perfecta armonía)", Fran~a, 191'2, Max
Linder, 10 min, VHS, BIN, VOM postsincronitzada.
. "Max Asthmatique (Max asmático)",
Fran~a, 1913, Max Linder, 10 min, VHS,
BIN, VOM postsincronitzada.
''Tillie's Punctured Romance (Aventuras de Tillíe o El romance chafado de
Tillie o El romance de Charlot)", Estats
Units, 1914, Mack Sennen, 37 min, ,
VHS, BIN, VOME.
''The desperate Scoundrel (El grilO
bribón)", Estat' Units, 1915, Mack'Sennen, 15 min, VHS, BIN, VME postsincronitzada.
"A Bedroom Blunder (Habitáción
equivocada)", Estats Units, 1916, Mack
Senoet, 22 min, VHS, BIN, VME postsincronitzada.
"Coney lsland (Coney lslane! o Fany
en la feria)''. Estats Units, 19] 7, Roscoe
Fatty ArbuckJe, 18 min, VH,s, BIN,
VME postsincronitzada.:

.
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CORALUDL
Cant Coral
Assaigs: els dilluns de 21.00 h, a 23.30
h, a l'edífici del Rectorai. a l'aula 0.6.

.

Totes les projeccions tindran 1I0c
a la sala d' actes de l' Edificj del Recto- .
. rat de la Universitat de Lleida (placa
Víctor Siurana, 1), a les 20 h. Entrada
gratu'ita.
Cine-ull es reserva el dret a modificar
aquest programa ·per raons de forca
majar.
VE= versió castellana; VC= versió
catalana; VO= versió original; VOSE=
versió original amb subtítols e~ castella;
VOSC= versió original amb subtítols en
catala; VOM= versió original muda;
VOME= versió original.muda·.amb subtítols en castella; VOMC= versió original muda amb subtítols en catala; VME:
versió muda amb intertítols en castella;
VMC= versió muda amb intertítols en
catala; BIN= blanc i negre; C= color.

AULA DE MÚSICA
11I Temporada Musiéal de la UdL
Tardor-hivem 1995
-Dimarts 10 d'octubre de 1995.
21.30 h, Auditori Municipal Enric Granados, concert d' inauguració del curs
1995/96 de la UdL. Opera: "11 filo~ofo di
campagna", de Baldassare Galuppi. Aula
de'Cant Carmen Bustarnante i Orquestra
de Cambra de l'Emporda. Direccio:
Francesc Guillén.
-Dimecres 18 d'octubre de 1995.
.22.00 h, sala d'actes de la UdL. Jazz:
Paul Stocken Quanet. Amb fa col.laboració d' Amics del Jazz de Lleida.

-Dijous 2 de Dovembre de 1995.
22.00 h, sala d'actes de la UdL. "El
Viatge", de David H. Rosentbal, per
Quim Lecina & Brownje Jazz Quintet.
Amb la col.laboració d' Amics del Jazz
de Lleida.
-Dijoos 9 de Dovembre de 1995.
20.00 h, Saló Víctor Siurana. Cant gregoria amb el Taller d'Estudis Medievals.
-Dijous 23 de Dovembre de 1995.
21.00 h, església de Sant Lloren~. Polifonia medieval i renaixentista amb la
Capella de Música de Santa Mana del
Mar. Direcció: Lluis Vilamajó

PREMIS DE
CREACIÓ LITERARIA
Segon Concurs Literan dé Narració
Curta i Poesia
Segon Premi de Novel.la de Genere
Dijous 2 de novembre de 1995,
12.30 h, Saló Víctor Siurana, llíurament
de premiso Parlament de Josep Vallverdú, president mantenidor: "Expressivitat
i impacte del catala medieval".

relacions de I'individu i la societat,
l'oferta i la demanda, el valor'i el preu,
l' etica i la butxaca.
-Dijoos 26'd'octubre de 1?95. 21.30
h, Auditori Enric Granados: ''Mínim.mal
show", de Miquel Gornz i Sergi Belbel.
Universitat laume r':'Aula de Teatre.
Direcció: Tian Gombau. Quaranta-una
. seqüencies il.lustren, a !ravés p'una eorevessada combinatorill'de gestos, paraules
i frases mínimes, el compprtament de
cinc personatges que es busquen, es troben, no es troben i es perden en l'embolic deIs estereotips quotidians.
-DiveDdres 27 d'octubre de 1995.
21.30 h, sala d'actes de la UdL: ''Exercicis d'estil", de Raymond Queneau. Universitat Autonoma de Barcelona-Aula de
Teatre. Direcció: Toni Casares. Una
anecdota argumental ben simple, presentada de 99 maneres diferents, recrea un
autentic aparador de possibles "manipulacions" de la realiÍat a través de la seva
recreaci6 lingüístico-literaria i escenÍca.
Un autentic joc sense principi-ni final.

Cursos ad~ats a les
persones interessades
en el Grup de Teatre
1. ~'Dansa, expressió i moviment
corporal"., D'octubre a desembre. el
dijous.
2 "Dicc.ió". Gener. Properament.
s'informara dellloc, I'hora i el professorat que impartirii els cursos.

ESPAI DE 'EATRE
Grup de Teatre de la UdL

o

EIs assajos, sota la direcció de Rafael
Molina, es reprendran el dia 28 de setembre, de 20 a 22 h, a l' edífici del Rectorat
(aula 0.2). Les personés interessadés a
fer teatre podeu adr~ar-vos a I'aula 0.2
o al Vice-rectorat de·Relacions lnstitucionals.

I Mostra de Teatre
Universitari aLleida
-DilluDS 23 d'octubre de 1995. 20 h,
elaustre de la UdL: "El Drac i la Donzella'~, de Francesc Massip. Universitat Rovira i Virgili de Tarragona-Aula de Teatreo ltineran-cercavila de teatre medieval
pels carrers del centre historic de la ciutat i artíbada al elaustre de la Universitat.
-Dimarts 24 d'octubre de 1995.
21.30 h, sala !l'ades de la UdL: "El perque de tot plegaf', de Quim Monzó. Unive(Sitat de Girona-Aula de Teatre. Direcció: Merce Mas i Merce Saumell. Vuit
histories de Quim Monzó, algunes de les
. quals formen pan de l'excel.lent guió
cinematogrilfic del mateix títol.'
-Dimecres 25 d'octubre de 1995.
21.30 h, sala d'actes de la UdL: "No és
difícil", de Rafel Santapau. Universitat
de Lleida-Espai de ~eatre. Direcció:
Rafel Molina. Una metMora sobre les

CURSOS
Cursos de llengua catalana
per als estudiants¡
el professorat i el PAS
-Servei de L1engua i Terminologia.
Nivell A3 (avan~at de catala oral), a partir
del 10 de gener; Nivell B (coneíxements
el~mentals de Uengua catalana), a partir
del 2 de novembre; Nivell C (coneíxements migáns de Ilengua catalana), a partir
del 2 de novembre; Nivell D (coneíxements superiors de lIengua catalana), a
partir del 2 de novembre; Curs específic de
Tecniques,de Redacció, a partir del 2 de '
novembre. lnformació i inscripcions: edifici del Rectoral, 2a planta, tel. 70 20 09.
-Institut de Ciimcies de l'Educació.
MOdul I (coneixements elementals de·
lIengua catalana); MOdul II (coneixements migans de lIengua catalana). Tots .
de novembre a maigo Infonnació i inscripcions: Secretaria de l'ICE de la UdL,
edífici del Rectorat, tels. 70 20 40 - 70
2041.
-Servei de PersoDaI de la UdL.
Cursos de lIengua catalana per als PASe
Nivells, horaris i període d'inscripció per
concretar. lnformació i inscripcions:
Servei de Pe)'Sonal de la UdL, Secció de
Fonnació i Concursos, edifici del recto- .
rat, 2a planta, tels'-70 20 88 - 70 31 05.

CAR El DE L'ESTUDIANTAT DE LA

)1

-+
u
~

l(

Universitat de Ileida

D Per que aquest carnet
• Acostament de la Udl al seu entorn social
i a les necessitats de I'alumnat mitjan~ant
una eina tecnologica moderna
• Identificació' estandarditzada per a I'alumnat
de la Udl .
.
.
• Accéspolivalel'lt i personalitzatCl diferents
serveis
..
• Enfortiment del vincle entre I'alumnat
i la Udl
/

11 Quins avantatges et dóna
..
t

• Accés rapid i personalitzat als serveis
universitaris
• Utilització deis caixers automatics de
Caixa de Catalunya i accés als seus serveis
financers
-. Accés als futurs avantatges que s'acordin amb
diferents sectors comercials i altres
,
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IJ Com"aconseguir-Ia
'. Emplenant el full de sol.licitud
, en matricular-te
• L!iljránt.lo.amb una fotografia a qualsevol
oficiná de Caixa de Catalunya entre
els dies 12 de setembre i 20 d'octubre

,Amb el Carnet '
e I'fstudiantat
,btindras
gratui"tament
un Planning-Agenda
del curso

•

