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La UdL ha de liderar que Lleida sigui
un pol d’atracció en investigació amb
el suport d’empreses i institucions
Compromesos amb el futur de Lleida reclama una major inversió en recursos per a la Universitat
i que el seu Consell Social s’obri al sector empresarial per donar millor resposta a les necessitats de
l’activitat econòmica del territori
LLEIDA
El grup d’opinió i debat Compromesos amb el futur de Lleida,
impulsat per la Fundació ICG, ha
celebrat la seva cinquena jornada
de treball, on s’ha analitzat el paper de la Universitat de Lleida pel
que fa a la recerca i la innovació,
així com les dificultats per a la retenció del talent a casa nostra. En
aquesta trobada s’ha comptat amb
l’assistència i participació del rector de la UdL, Roberto Fernández.
Des de la seva refundació (1991), la
UdL ha anat creixent en alumnes,
en graus, en màsters, en doctorands... i cada cop té més estudiants d’arreu. Però malgrat aquest
creixement, es constata que les
universitats viuen en una constant
transformació. La globalització, la
mobilitat i la consolidació dels estudis online obliguen els centres a
reinventar-se i a no quedar-se enrere. Aquestes estratègies per readaptar la formació les practiquen
totes les universitats i el que ens
cal és trobar un avantatge comparatiu, plantejaments que ens diferenciïn i ens facin més atractius.

S’aposta perquè
Lleida sigui ciutat
universitària on el
gruix de l’activitat
educativa i econòmica
gira al voltant de la
universitat
Des de Compromesos amb el futur
de Lleida s’han plantejat diverses
qüestions claus i s’han apuntat
quins han de ser els principals objectius per potenciar el nostre model universitari:
Fugida de talent.
Una part dels nostres joves, en
acabar, marxen a d’altres llocs,
el que denota que no se’ls ofereix
una activitat que els sedueixi per
quedar-se i no es produeix la desitjada retenció del talent. Cal invertir la tendència.
Ciutat universitària.
La UdL no pot competir amb universitats de Barcelona i Madrid.
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L’alternativa passaria perquè Lleida fos una ciutat com Salamanca o
Granada, on el gruix de l’activitat,
tant educativa com econòmica, gira al voltant de la universitat.
La recerca i la innovació.
Cal desenvolupar noves iniciatives
i consolidar i engrandir les existents perquè Lleida esdevingui un
pol d’atracció per a la investigació.
Quan més es potenciïn aquestes
infraestructures, més potent serà
el teixit universitari i més a prop
serem de ser un referent.
Compromís per a l’excel·lència.
Les millors universitats són les
que tenen més capacitat d’atracció
per incorporar acadèmics de primer nivell. Per tant, si la UdL vol
tenir investigadors de referència,
haurà d’excel·lir en qualitat i ferse un lloc entre les millors.

Es considera de
màxima urgència
la implicació
directa de les
institucions locals
per incrementar-ne
l’actual pressupost

Preu de les matrícules.
Les taxes universitàries catalanes
continuen sent les més elevades
de tot l’Estat i hi ha estudiants que
han d’abandonar els estudis per
treballar i ajudar la família. Cal
estimular accions per canviar-ho,
amb polítiques de beques més actives.
Adaptació curricular a les exigències del món laboral.
Es vaticina que la meitat de les
feines que es faran d’aquí a dues
dècades, encara no existeixen. Per
això, l’adaptabilitat a la nova situació és clau, i la universitat ha de
tenir la capacitat d’anticipar-se i
veure què passarà per saber adaptar els currículums i el professorat
a les noves exigències laborals.
En el decurs de la trobada també
s’ha reclamat una major implicació de les grans empreses vers
la UdL. Tot i que s’ha reconegut
l’esforç i col·laboració d’algunes
d’elles en formació, investigació
i innovació, s’ha assegurat que fa
falta el seu mecenatge. Si continuem pensant que la UdL, amb el seu
pressupost públic, ja en té prou,
tenim i tindrem un problema.
Com a propostes per a impulsar
la UdL:
Compromesos amb el futur de
Lleida considera de la màxima
urgència que la UdL destini més

Cal una adaptació
curricular a les
noves exigències
laborals perquè els
graus universitaris
s’adaptin millor a
un món en constant
transformació
recursos en els àmbits de la recerca i la investigació perquè aquesta
inversió, no només redundarà de
forma beneficiosa en l’economia
local, sinó que ajudarà a fixar el talent al nostre territori. A més, des
del grup de treball es demana que
la societat lleidatana contribueixi
a engrandir la UdL amb una clara
aposta perquè Lleida es converteixi en ciutat universitària. La
modernització de les infraestructures universitàries és complexa
perquè els pressupostos de la UdL
són limitats. Des de Compromesos es demana augmentar la participació pública en el finançament,
amb més diners per a les càtedres
i més diners per a la investigació.
En aquest punt, també es fa del
tot necessària la implicació de les
grans empreses i de les institucions locals. Aquest lobby ha de ser-

vir per unir esforços i cohesionar
forces amb l’inequívoc objectiu
d’alinear la UdL amb els reptes
que emanen d’una societat del
coneixement que viu immersa en
una transformació contínua i de la
qual no ens podem quedar enrere
si volem excel·lir en l’oferta d’una
formació universitària de qualitat
i de prestigi. Cal, doncs, establir
càtedres vinculades a empreses
perquè la col·laboració sigui continuada i eficaç. Per assolir la fita,
caldrà que la UdL, d’acord amb
les empreses locals, impulsi amb
urgència una adaptació curricular que permeti que els graus universitaris s’adaptin plenament a
aquesta nova realitat laboral.
Aquest vincle entre universitat i
món empresarial s’ha de reforçar
amb un augment dels contractes de pràctiques amb l’objectiu
d’aconseguir una major experiència i fidelització. Per facilitar
aquesta entesa, el Consell Social
de la UdL s’hauria d’obrir més, al
sector empresarial per donar millor resposta a les necessitats de
l’activitat econòmica del territori.
Continuant amb aquestes sinergies entre UdL i empreses, també seria convenient desenvolupar
convenis de línies de formació i
d’investigació amb els sectors industrials de noves tecnologies per
poder ser una referència universitària de primera línia.

