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Unmoment de la firma del conveni de col·laboració per innovar enmaquinària agrícola.

Pelegrí afirmaque aquest curs faran complir
l’acord de Veterinària conjuntaUdL-UAB
Davant de les reticències de l’Autònoma, que no veu sentit a la doble titulació || El conseller replica a la
polèmica del màster agrari de la UPC anunciant-ne un altre d’excel·lència en agronomia per a Lleida

UNIVERSITAT TITULACIONS

S.E.
❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Agricultu-
ra, Josep Maria Pelegrí, va asse-
gurar ahir que aquest curs farà
complir l’acord de titulació con-
junta de veterinària entre la UdL
i l’Autònoma de Barcelona, que
data del 2008.“La UAB està in-
complint el conveni. Manifesto
en nom del govern de la Gene-
ralitat la voluntat que aquest curs
el farem complir”, va afirmar.
Com va publicar aquest diari, la
degana deVeterinària de l’Au-
tònoma, Reyes Pla, va dir que
una doble titulació no tindria
sentit acadèmic i que només
l’acataria per imposició del Go-
vern. La UAB i la UdL van fir-
mar l’acord el 2008 sota la su-
pervisió del departament d’Uni-
versitats. El rector, Roberto Fer-
nández, va admetre que “no
sembla que la UAB vulgui com-
plir-lo”, però es va mostrar se-
gur que el problema es resoldrà
després del compromís del con-
seller i va recordar que els estu-
diants que han acabat ciència i
salut animal a la UdL ja poden
cursar veterinària a l’Autòno-
ma.

Així mateix, Pelegrí va repli-
car amb l’anunci d’un altre màs-
ter a Lleida a la polèmica per
l’autorització de la Generalitat
a la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) d’un en engi-
nyeria agronòmica.Va anunciar
que la UdL acollirà un altre màs-
ter en agronomia, que serà un
dels vint màsters d’excel·lèn-
cia que concedirà el Consell In-
teruniversitari de Catalunya a
les universitats catalanes.A més,
va indicar que el Govern esta-

ACN

blirà beques de mobilitat que fa-
cilitin als alumnes inscriure’s en
aquests estudis. “Manifesto el
compromís públic del govern de
la Generalitat de recolzar l’es-
pecialitat de la UdL”, va desta-
car. El rector va dir que queda
marge de maniobra abans de
l’activació del màster de la UPC
i va afegir que la UdL “no vol
vetar res”, però va defensar que
la qualitat docent i investigado-
ra d’Agrònoms justifica que “si-
gui el centre d’estudis agroali-
mentaris, per la seua extraordi-
nària qualitat a Catalunya, Es-
panya i internacional”.

LaDiputació
recolzapreservar
l’exclusivitat
d’agrònoms
■ La Diputació de Lleida
es va sumar ahir després
del ple a la defensa de l’ex-
clusivitat dels estudis su-
periors d’agrònoms a la
UdL. El president, Joan
Reñé, va rebre el suport
unànime de tots els grups
a la declaració a favor de
“preservar l’especialitza-
ció i l’equilibri territorial”,
davant de la concessió
d’un màster en enginyeria
agronòmica a la Universi-
tat Politècnica de Catalu-
nya. La Diputació traslla-
darà aquesta declaració a
la secretaria d’Universitats
i a la resta d’universitats
catalanes.

Guerra entre patronal i sindicats
del comerç pel nou conveni
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Promoció privada de pisos de
protecció oficial a Cavallers
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■ Agricultura, el parc cien-
tífic i tecnològic agroalimen-
tari de Gardeny i la Fundació
Maqcentre van firmar ahir un
conveni per col·laborar en la
investigació i la innovació en
noves tecnologies aplicades a
la maquinària agrícola. L’ob-
jectiu és millorar la competi-
tivitat de les empreses en pro-

ducció, comercialització i me-
canització per aconseguir pro-
ductes de més qualitat, segons
van destacar el conseller Jo-
sep Mari Pelegrí i el president
del Maqcentre, Jordi Rull.
D’aquesta manera, Lleida es
posicionarà com un dels cen-
tres operatius de referència
en el sector de la investigació

i homologació d’equips tèc-
nics agrícoles. Pelegrí va fer
una crida a la col·laboració
institucional i publicoprivada
en matèria d’innovació agro-
alimentària i l’alcalde, Àngel
Ros, va dir que deu persones
s’incorporaran a Gardeny per
col·laborar en projectes con-
junts.

ACORDDECOL·LABORACIÓ

Investigaciód’Agricultura,Maqcentre i Gardeny

Més de 100 alumnes al
programa sènior de la UdL

FORMACIÓ MAJORS DE 50 ANYS

La UdL va iniciar ahir oficialment el curs del programa sènior per amajors de 50 anys.

❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Lleida
va inaugurar ahir oficialment el
curs 2012-2013 del programa
sènior, els estudis universitaris
destinats específicament a per-
sones de més de cinquanta anys.
El periodista i escriptor Carles
Porta va pronunciar la confe-
rència inaugural a la facultat de
Ciències de l’Educació.

Aquest curs hi ha 107 alum-
nes inscrits en els diferents es-
tudis del programa sènior.Així,
21 comencen primer aquest any

i 77 estan matriculats a segon,
tercer o quart.A més, set estu-
diants cursen el postgrau sèni-
or i dos més llegiran aquest curs
el seu treball final, una espècie
de tesi.

Aquest programa no té ob-
jectius professionalitzadors, si-
nó que està dirigit a persones
que vulguin ampliar coneixe-
ments a través de l’educació su-
perior. Per matricular-s’hi, no
cal disposar d’una titulació prè-
via.
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