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La Universitat
de Lleida,
una universitat
singular
Universitat de proximitat
Universitat de Lleida
Ldea(UdL)
és una “universitat
proximitat” que vol dir que
té unes dimensions i un funcionament de Centre d’Estudis
Superiors mitjà, sense massicacions i capa de tenir un
lligam molt proper i efectiu a
l’entorn social, econòmic i cultural en el que està immers.

Aquest concepte de “proximitat” és molt important
retenir-lo, perquè explica
la capacitat que té la UdL
d’adaptar-se i de ser molt dinàmica, tant en les noves necessitats docents, formatives
i de recerca, com adaptar-se
a les necessitats territorials.
Si tot és canviant, la Universitat no només s’adapta, sinó
que intenta liderar el canvi i
les innovacions.
Dinamisme universitari
Una UdL dinàmica: innova
a l’aula, innova a les pràctiques, innova en la mobilitat,
innova en la seva estructura
i expansió, innova en la seva
governan a, innova en la par-

prestigi
acadèmic

recerca
enriquint
la docència

ticipació de la comunitat universitària, innova en els seus
models de recerca i innova
en la formació dels ciutadans
al llarg de la seva vida. Òbviament no sempre tot funciona bé al cent per cent, però
perquè funcioni, la universitat
elabora i desenvolupa estratègies i tàctiques ben explicitades, testades i sempre amb
possibilitat d’adaptacions i
canvis, perquè tota la nostra
comunitat universitària no només entengui el projecte propi, sinó que a més s´hi senti
involucrada aportant professionalitat i experiència.
La UdL és una universitat pública allunada de qualsevol
pràctica de “l’anar tirant”, com
que de vegades té l’administració pública.
Un model de
docència propi
El dinamisme de la UdL es
concreta per haver creat un
model de docència i formació
propi. Un model que té, en
el prestigi acadèmic i social,
en la qualitat integral de la
docència, i en la garantia de

qualitat
integral

ocupabilitat

La docència pròpia a la UdL

l’ocupabilitat de la formació,
els seus trets distintius.
Hi ha hagut una adaptació a
les noves necessitats docents
i formatives tant pels canvis
de l’anomenat Espai Europeu
d’Educació Superior, com
dels canvis de la societat.
El prestigi acadèmic de la
UdL està refor at pel seu sistema global i interrelacionat
de la seva oferta de Graus,
Màsters, Doctorats i Formació Contínua, i també refor at
pel seu equip de professors,
majoritàriament doctors i se’n
un professorat a temps complert amb un més que provat
prestigi docent, de recerca i
intel·lectual en general.
.
L’avaluació continuada i la potenciació dels treballs pràctics
són uns aspectes didàctics
refor ats en el treball a l’aula
i als laboratoris com en el rol
atribuït al professorat. Com ja
hem dit: les dimensions d’una
una universitat mitjana i no
massi cada com la UdL, ajuda al bon desenvolupament
d’aquestes didàctiques.
La UdL impulsa una cultura
de la qualitat amb un plantejament global i transversal. O
sigui cuidant els processos
pedagògics i els actors que
constitueixen el fet docent.
Però a més la qualitat per la
UdL comporta formar professionals, estudiants com a
ciutadans i habituar per a la
formació i reciclatge continu.
La UdL aposta perquè l’ocupabilitat sigui un element
transcendent en la formació dels estudiants. Per tal

d’aconseguir-ho, un instrument important són les pràctiques acadèmiques, que
permeten a l’estudiant aplicar
els coneixements i competències adquirides en un entorn
professional real, relacionat
amb els objectius formatius
del seu ensenyament. Però
tot això, formant part de tota
una oferta de Graus i Màsters
relacionats amb els sectors
econòmics i professionals
consolidats, emergents i de
futur. La futura feina professional de l’estudiant, a la UdL ja
la preparem pels estudis ofertats, a l’aula i a les pràctiques.
Pràctiques i Recerca
Així doncs, una altra característica pròpia i singular de la
Universitat de Lleida és que
es fan Pràctiques Externes
Obligatòries a tots els Graus
i Màsters amb competències
professionals.
Ja no és només ofertar estudis en sintonia amb les necessitats del mercat, sinó que
és involucrar obligatòriament
a l’alumnat en el món productiu del territori. Donant així
una millor formació i uns lligam professionals que poden
ser molt productius en trobar
feina.
També la recerca que es fa
a la UdL té una canalització
docent : si una missió important de la nostra recerca és
transmetre el coneixement
dels nostres investigadors,
dels nostres professors cap el
conjunt de la ciutadania, això
primer es fa a els estudiants,
enriquint la docència.
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Igualada amb ànima universitària
Sobre la presentació pública
del nou Campus Universitari d'Igualada-UdL

om tothom es pot imagiC
nar per arribar a fer la presentació del nou Pla Estratè-

gic del Campus Universitari
d’Igualada - Universitat de
Lleida (UdL), com es va fer
el dia 1 de setembre d’enguany a l’Ajuntament d’Igualada, presidida pel President
de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; hi
ha hagut una amplia feina de
tècnics, acadèmics, polítics,
funcionaris i diferent tipus de
professionals de la docència
i de la governan a universitària.
Aquest no fou un simple acte
protocol·lari. Igualada té una
tradició i expertesa en estudis
universitaris, que amb la UdL
rellan a amb un nou model

universitari modern, posat al
dia en les innovacions pedagògiques dels estudis superiors.
Però s’ha de ressaltar la Presentació perquè fou i és, un
exemple reeixit de col·laboració productiva i de lleialtat
institucional entre administracions i la nostra universitat
pública.
El President Puigdemont va
dir: “Comencem una era
en què quan ens referim a
Igualada com a ciutat universitària no ho farem de
manera retòrica sinó amb
tota la seva rotunditat i mèrit, perquè a més d’equipament i d’oferta, té ànima
universitària”.

Una “ànima universitària” que
l’Ajuntament d’Igualada ha
sabut canalitzar i teixir molt
bé amb la UdL. El seu Alcalde Marc Castells va destacar
que "aquesta aliança entre
l'Ajuntament i la Universitat
de Lleida suposarà el salt
de nitiu per convertir Igualada en una ciutat oberta,
que treballa per muscular
les seves empreses, que
aposta pel coneixement i
per desenvolupar el talent
dels seus joves i que vol
garantir-los el millor futur
professional".
La pròpia UdL en surt enormement refor ada per aquesta acció de descentralització
universitària i d’expansió territorial de les seves activitats

acadèmiques, tant docents
com de recerca. El Rector de
la UdL Roberto Fernàndez va
destacar que "avui la Universitat de Lleida se sent més
potent, més con ada en sí
mateixa, més servidora del
país i se sent també part del
destí d'Igualada i de tota la
comarca de l'Anoia".
En realitat el nou Campus
Universitari d’Igualada-UdL
és una operació de “país”
en la qual surt bene ciada
la UdL, la ciutat d’Igualada,
la comarca de l’Anoia, tota
la Catalunya interior i el conjunt de la societat catalana, al
contribuir sens dubte aquest
Campus al reequilibri territorial del País.

El Campus Universitari d'Igualada actual
Una aposta reeixida
L’any 2014 va néixer el Campus Universitari d’Igualada,
unes instal·lacions, uns estudis superiors i una governança
que ja venien de lluny perquè
a Igualada el 1979 va començar a funcionar l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) adscrita
a la Universitat Politècnica de
Catalunya. I encara anant més
lluny, es pot dir que aquest centre té una gran experiència en
la formació de professionals
de l'adoberia des de l'any 1958,
quan es funda l'Escola Superior
d'Adoberia.
El Campus Universitari d’Igualada avui està constituït per una

governança compartida com a
ens públic denominat Consorci Escola Tècnica d’Igualada
(CETI) format per l’Ajuntament
d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya.
En aquest Campus situat al Pla
de la Massa d’Igualada s’han
impartit i s’imparteixen Graus,
Màsters universitaris i Postgraus dels estudis tecnològics
de l’Escola d’Enginyeria de la
Universitat Politècnica de Catalunya, com Estudis d’infermeria
de la Universitat de Lleida que
varen començar el curs acadèmic 2015-2016.
També el Campus acull la Càtedra “A3 In Leather and Fashion
& Textile Innovation”.
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Projectes estratègics d'Igualada
i de la comarca de l'Anoia
Síntesi del desenvolupament econòmic d’Igualada i comarca, per lligar-ho
amb la futura Formació:

Projecte: Igualada,
Capital de la pell de qualitat

a indústria adobera és fonamental
Lsegles
per Igualada, amb una història de set
en el curtit de pells. Les marques

Indústria adobera

Referents per una banda per la qualitat
de la pell: Perquè és una pell sense defectes, molt auditada en la seva qualitat.
Producte de la tecni cació dels processos. Sempre apostant per la innovació i
oferint gran diversitat d’articles.

Indústria tèxtil

Reindustrialització tèxtil:
Anoia punt de moda

Indústria del paper

Packaging
Arts Grà ques
Disseny Industrial

a industria tèxtil està equipada per tot
Lacumulat
el procés de confecció: el know-how
per la tradició industrial, mà

Serveis de Salut

4D Health,
Centre d’Innovació
per a la Simulació en Salut

A més cal sumar-hi el prestigi internacional i al lideratge indiscutible de les empreses igualadines en el Clúster Tèxtil Moda
Catalunya. De fet Igualada és el “Backstage de la Moda”, la cuina on es prepara tot, i cada vegada més marques hi
con en per a l’elaboració dels seus productes tèxtils. Però també és un potent
clúster marquista, amb sòlides empreses
fortament implantades arreu del món i
amb destacada presència a les passarelles de moda internacionals.

Indústria 4.0

TIC Anoia
Ignius, Centre de
Fabricació Avançada

de moda més prestigioses del món fan els
productes exclusius amb pell d’igualada.
La seva qualitat n’és un referent internacional.

També referents perquè són líders mundials en la investigació de la pell, per exemple, innovant per a fer pell intel·ligent.

Parc d’Innovació del Cuir
i la Marroquineria

Dos elements importants a considerar del
sector: L’aplicació de tecnologies netes.
I la potenciació comercial del “Igualada
Leather. Cluster Barcelona”.

d’obra quali cada en disseny, patronatge,
tissatge i confecció, i al domini de tots els
processos com la logística, la tecnologia i
la preparació del producte.

L

a industria del paper i de les arts
grà ques tenen qualitat i singularització, que unit a una clusterització del sector o sigui un treball conjunt per guanyar
mercat, fan que el “Designed in Igualada”
consolidi el 1500 llocs de treballs directes
del sector.

gualada té una llarga tradició en estu'associació TIC Anoia i l’Ajuntament
Itaris,
L
dis d’infermeria. Estudis, ara universid’Igualada potencien “Ignius, Cenque fan pràctiques als centres de
tre de Fabricació Avan ada”, un centre
primària de l’ICS de l’Anoia. I també fan
pràctiques al “4D Health, Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut”.
Un centre pioner a l’Europa del sud i que
a més de formació, dona serveis per a
les empreses, que poden analitzar els
seus productes i avaluar-ne la presència
al mercat. El “4D Health” també treballa
en innovació tecnològica.

dedicat als estudis i al desenvolupament
de la Indústria 4.0 i la fabricació digital.
La Indústria 4.0 presenta una nova manera d’organitzar els mitjans de producció. Fa ús de les tecnologies TIC, com
ara la robòtica col·laborativa, els sistemes ciberfísics, la sensorització amb
màquines, el Big Data, l'Internet de les
coses i la fabricació additiva.
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Imatge simulada del futur Campus de Salut del Campus Universitari
d'Igualada-UdL. Complex amb un Aulari a tocar del Passeig Verdaguer i una residència universitària a la banda del carrer Cardenal Vives d’Igualada. Tot tocant a l’Hospital de simulació 4D Health.

El nou Campus Universitari d'Igualada-UdL
Al Pla de la Massa i al centre de la ciutat d'Igualada
La formació especialitzada
a Igualada
Com hem vist la potencialitat econòmica, social, cívica
i cultural de la ciutat d'Igualada i de la comarca de l’Anoia
és enorme i ben equilibrada.
Amb un dinamisme empresarial, ciutadà i institucional
de primer ordre, perquè sap
adaptar-se a les necessitats
del territori amb innovació i
competitivitat.
Tots el sectors i clústers existents a Igualada necessiten
un gruix de formació i de re-

cerca.
A nivell de Formació Professional l’Institut Milà i Fontanals en tecnologia i salut, i
l’Escola municipal d’art Gaspar Camps en disseny, tenen
un historial de qualitat. També
a nivell universitari els estudis del camp de la salut de la
Universitat de Lleida han conviscut amb els estudis tecnològics i de recerca aportats
per la Universitat Politècnica
de Catalunya, consolidant a
Igualada i a la comarca de
l’Anoia una solida tradició i
especialització en Estudis

Superiors. Hi ha una manera
de “fer” universitat a Igualada.
La UdL, el nou lideratge
universitari a Igualada
Per estratègia pròpia la Universitat Politècnica de Catalunya ha variat la seva expansió territorial de les seves
activitats acadèmiques, tant
docents com de recerca i com
a conseqüència ha decidit
deixar la governan a, la formació i la recerca al Campus
Universitari d'Igualada.

I en aquesta situació el Govern de la Generalitat de Catalunya va convidar a la nostra
Universitat de Lleida a incorporar-se al Consorci Escola
Tècnica d’Igualada (CETI),
l’ens públic format per l’Ajuntament d’Igualada i la mateixa
Generalitat de Catalunya.
Aquest nou lideratge universitari a Igualada no només és
i serà una nova governan a,
signi carà també un refor ament de l’oferta en estudis,
una consolidació de la recerca i l’ampliació a nous
projectes, tot

La formació universitària dual

La innovació pedagògica de la UdL a Igualada
La Universitat de Lleida
ofereix als seus Campus
de Lleida una FORMACIÓ
UNIVERSITÀRIA DUAL en
dos Graus i cinc Màsters.
La FORMACIÓ DUAL és
un model d’aprenentatge
basat en la integració dels
aprenentatges
adquirits
en dos entorns igualment
importants, l’acadèmic i el
professional, que actuen
de manera coordinada per
oferir un programa formatiu

de grau, màster o formació
continuada.
En la formació dual s’alterna la formació rebuda en
l’entorn acadèmic amb formació rebuda en l’entorn
professional, de forma que
l’estudiant es converteix en
un treballador en formació.
L’estudiant compta amb
una doble tutoria per part
d’un tutor acadèmic i un tutor a l’empresa o institució,

que l’acompanyen al llarg
de tot el procés formatiu,
per aconseguir una autonomia progressiva, capacitat
de re exió i garantir l’adquisició de les competències
professionals i acadèmiques plani cades en la titulació.
La relació entre l’estudiant i l’empresa s’estableix
mitjan ant un contracte de
treball mentre dura la seva
formació.

Aquesta Formació Dual en
Estudis Superiors serà una
de les aportacions d’innovació pedagògica que la
UdL implementarà als estudis del Campus Universitari d'Igualada-UdL.
El Pla dual a més de ser
una didàctica molt útil, és
una oferta molt atractiva
tant per l’ocupabilitat de
l’estudiant com per l’empresa, incorporant nou talent quali cat.
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El nou Campus
Universitari
d'Igualada-UdL
fonamentat amb els actuals
professionals del Campus.
El nou lideratge signi carà
una progressiva ampliació del
Campus en tots els seus aspectes, assegurant seguretat,
renovació i innovació formativa.
Les noves formes
de la UdL
La UdL s’adapta constantment : amb el nou Campus
Universitari d'Igualada-UdL
es vol Impulsar unes noves
formes d’expansió dels estudis universitaris, en el si del
Sistema Universitari Català,
relacionades amb les necessitats reals de professionals
de les empreses i institucions
del territori.
Però no es tracta només
d’acompanyar les potencialitats del territori, també es vol
tenir un paper actiu i de lideratge, desenvolupant uns estudis i una recerca que ajudi
a dinamitzar l’economia i impulsar el progrés en territoris
com els d’Igualada, l’Anoia i a
més, les comarques de l’interior de Catalunya.
També una nova forma molt

La
futura
oferta
de
Graus i
Màsters
a
Igualada

Enginyeria
Química

important aportada per la UdL,
serà posar en marxa una innovació docent que l’anomenada “Formació universitària
Dual” n’és l’eina pedagògica
estrella. Serà tota una novetat al Campus, que respondrà
als canvis socials, -sobretot
a l’ocupabilitat-, i als reptes
de la revolució tecnològica,
en totes les especialitzacions
que Igualada protagonitza.
Etapa de transició
2017-2020
El Campus universitari Igualada-UdL es constituirà sumant
els actuals estudis que a la
ciutat igualadina té la UPC
-que passaran a ser títols de
la UdL-, amb els estudis que
ara ja imparteix la UdL, i nalment incorporant a l’oferta
nous estudis o cials de grau
i de màster i nous estudis de
formació contínua o permanent tots ells impulsats per la
pròpia UdL
.
Aquesta estructura de l’oferta implica uns acords entre la
UdL i la UPC per traspassar
aquests estudis, així com ha
de comportar uns acords entre les dues universitats per
tal de garantir que qualsevol
estudiant pugui nalitzar els
seus estudis en la institució

en la qual els va iniciar, i per
suposat ha de contemplar el
traspàs d’aquell professorat
que pertanyent a la plantilla
de la UPC vulgui acompanyar-nos en el nou Campus.
Tots aquestes operacions es
duen a terme amb el màxim
acord entre les dues institucions universitàries i estan emparats pel Govern.
Operativament, a més, implica que l’actual consorci el
CETI -Consorci de l’Escola
Tècnica d’Igualada, que és
el que gestiona l’Escola Industrial d’Igualada-, que ara
per ara és un centre adscrit
a la UPC, canviarà els seus
estatuts per tal d’adscriure’s
a la UdL en un termini d’uns
sis mesos. Ara bé, el plantejament és que en relativament
poc temps, aquest centre
adscrit desaparegui i els seus
estudis s’insereixin en els
centres temàticament respectius de la UdL.
La con guració del Campus
Universitari d’Igualada-UdL
també inclourà l’actual Càtedra “A3 in Leather and Fashion & Textile Innovation”, i
comptarà amb les màximes
facilitats per l’ús acadèmic
de l’Hospital de Simulació 4D
Health.

Enginyeria de l'organització,
localització i gestió industrial

Nutrició i Dietètica
Humana i
Fisioteràpia
Tècniques
d’interacció digital
i computació en
format dual

MÀSTER
Enginyeria del cuir

Infermeria
MÀSTER Pràctiques
Clíniques i Simulació

A partir d’un acord entre la
UdL i l’Ajuntament d’Igualada,
una de les institucions que
més està treballant per l’èxit
d’aquest projecte, els actuals
equipaments del CETI passaran a ser equipaments acadèmics del Campus. A més,
l’Ajuntament s’ha compromès
a la construcció d’un nou edici d’aules i espais docents
en el centre de la ciutat, conjuntament amb una residència estudiantil.

La nova oferta
acadèmica
L’oferta acadèmica del Campus Universitari Igualada-UdL
s’està constituint a partir de
dos grans nuclis: l’àmbit de la
salut i l’àmbit de l’enginyeria i
la tecnologia.
L’oferta acadèmica o cial estarà, composada pels GRAUS
de: -Enginyeria Química. -Enginyeria de l'organització, localització i gestió industrial.
-Tècniques d’interacció digital
i computació en format dual.
-Infermeria. -i del doble grau
de Nutrició i Dietètica Humana i Fisioteràpia
L’oferta acadèmica o cial de
MÀSTERS serà: -Enginyeria
del cuir. -Pràctiques Clíniques
i Simulació.
Es vol que tota aquest oferta estigui plenament activa
durant el curs 2018-19. Això
no vol dir que no es plantegin altres títols, en format de
dobles titulacions o de noves
ofertes acadèmiques, que
s’aniran desplegant en els
propers anys.
Així mateix, cal dir que la UdL
i les institucions territorials
igualadines tenen un gran interès per desplegar estudis
de les diverses modalitats
de formació contínua, lligats
als interessos formatius dels
sectors productius del territori
igualadí i la seva àrea d’in uència, com també de les institucions i de les organitzacions que allí interactuen.

www.udl.cat

