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Robert o Fernánde z deman a un 
lobby ' al Pariamen t a favo r de la UdL 
El candidat a rector reclama mes implicacio de la societat a la universitat 
¡'experiencia del sen equip i aposta per "retornar la íl * lusíów 

ÓSCAR MIRÓN 

E.H. 
| LLEIDA | El catedrátic d'história 
moderna i candidat a rector de 
la UdL, Roberto Fernández, va 
reclamar ahir a la societat de 
Lleida mes implicacio amb la 
universitat, com passa en aquest 
sentit a la universitat de Girona 
i a la Rovira iVirgil i de Tarrago-
na. "Han sabut tindre una im-
plicacio una mica mes gran que 
nosaltres del conjunt de la soci-
etat i han creat un lobby de po-
der de la universitat al Paria-
ment. Lleida ha de fer el mateix, 
per tindre mes pes al Pariament. 
All á ens la juguem", va afirmar. 
"S'ha de renovar el gran pacte 
ciutadá de la UdL amb un ma-
jor compromís de polítics, em-
presaris, sindicats i ciutadans 
per la universitat", va afegir. 

Aix í mateix, Fernández va 
apostar per un projecte de re-
novado de la universitat que 
"retorni la illusió i l'autoesti-
ma" per una "gran universitat 
amb enormes possibilitats". 
També va assegurar que no el 
preocupen les dificultáis per les 
estretors económiques. Com a 
prioritats, va destacar la millo-
ra de la política de professorat, 
la docencia, la creació i transfe-
rencia de coneixement i la in-
ternacionalització. 

Durant la presentació de la 
seua candidatura, Fernández 
també va remarcar la valúa i 
l'experiéncia de l'equip que 

Els 11 membre s de l'equi p de Fernández , a dal t el terce r per l'esquerra , van presenta r la seua candidatura . 

LES FRASES 

«S'ha de renovar el 
gran pacte ciutadá 
de la UdL amb mes 
compromís» 

ROBERTO FERNÁNDEZ 
CANDIDAT A RECTOR DE LA UDL 

Tácompanya. El conformen Te-
resa Areces, que seria secreta-
ria general; Jesús Avilla, com a 
vicerector de campus; Ferran 
Badia, vicerector d'innovació i 
empresa; Astrid Ballesta, en re-
lacions internacionals; Joan Bis-
carri, en activitats culturáis; Car-
ies Capdevila, encarregat de per-
sonal académic; Dolors Mayo-
ral, en docencia; Jaume Puy, en 

investigació; Albert Sorribas, en 
política científica; i NeusVila, 
vicerectora d'estudiantat. La 
presentació, que va tindre lloc 
a Agrónoms, va congregar de-
senes de persones, entre les 
quals, l'exrectór Jaume Porta. 

S'ha de recordar que les elec-
cions son el 3 de maig i que Fer-
nández tindrá com a rival Jau-
me Lloverás. 


