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❘ LLEIDA ❘ La Universitat de Llei-
da (UdL) torna a la societat de 
Lleida el triple del que rep de 
la Generalitat i gairebé el doble 
del que gasta. Així ho constata 
un estudi que analitza el valor 
social de la UdL el 2019, fet pels 
professors de l’àrea d’Economia 
Aplicada Mercè Sala, Mariona 
Farré i Teresa Torres. Aquest 
constata que per cada inver-
sió de la UdL, ja sigui pròpia 
o de la Generalitat, “hi ha un 
retorn a l’alumnat, professors, 
treballadors de la universitat 
o directament al conjunt de la 
societat en forma d’Erasmus, 
instal·lacions com biblioteques, 
projectes i investigacions cien-
tífiques útils per a diversos àm-
bits i que promoguin el desen-
volupament social”, va detallar 
Sala, que va presentar ahir el 
treball a la facultat de Dret, 
Economia i Turisme del campus 

La UdL multiplica per 3 per a Lleida 
cada euro que rep de la Generalitat
Segons un estudi que analitza per primera vegada el valor social de la universitat || 
També indica que cada 100 euros que gasta se’n generen 184,31 per a la ciutadania

universitat influència

de Cappont. L’estudi, que pren 
com referencia l’any anterior a 
la pandèmia “per no distorsio-
nar el valor de gaires variables”, 
és pioner en l’àmbit universitari 
i Sala va precisar que “el retorn 

Pontevedra 
s’interessa pel 
porta a porta
Té previst visitar-lo 
aquesta nit

medi ambient

❘ LLEIDA ❘ Una delegació de la 
diputació de Pontevedra vi-
sitarà aquesta nit la recollida 
porta a porta de Pardinyes. 
Alcaldes, edils i tècnics de 
setze ajuntaments, al cos-
tat de representants de Re-
vitaliza, el pla que impulsa 
en aquesta ciutat gallega el 
model de residus basat en el 
compostatge, van recórrer 
del barri per comprovar-ne 
el funcionament sobre el 
terreny. El grup també té 
previst viatjar a altres mu-
nicipis catalans i al barri de 
Sant Andreu de Barcelona, 
on també apliquen el porta a 
porta. Des que va posar-se en 
marxa a Lleida, la Paeria està 
rebent nombroses consultes 
de diferents punts de l’Estat 
espanyol.

Només una 
desena part dels 
universitaris és 
de classe baixa
Ho constata un informe 
de la Xarxa Vives

col·lectius

❘ LLEIDA ❘ Només un de cada 
deu universitaris a Catalunya 
és de classe baixa. Així ho 
constata un informe elaborat 
per la Xarxa Vives d’Univer-
sitats, elaborat a partir d’en-
questes a 50.000 alumnes 
de les vint universitats de 
Catalunya, les Balears, Va-
lència i Andorra. S’hi detalla 
que el 58,5% dels estudiants 
de grau són de classe alta, i 
en els màsters la xifra puja 
el 60,9%, mentre que els de 
classe baixa només suposen 
el 9,1% del total de l’alumnat. 

Per àrees, els alumnes que 
procedeixen de classes so-
cials més baixes estan més 
representats a Ciències So-
cials i Jurídiques, on són 
un 22,5%, i a Humanitats 
(21,3%). 

També es constata que, 
malgrat que en el conjunt de 
graus i màsters les dones són 
majoria, amb un 64%, a Ci-
ències i Enginyeria, la seua 
presència encara resulta molt 
minoritària.

166,35
milions d’euros

És el que genera la Universitat de 
Lleida (UdL), en termes monetaris 
en tots els seus àmbits, segons un 
estudi publicat ahir.

59,08
milions d’euros

És el Valor Econòmic Social (VES) 
de la UdL, la qual cosa significa el 
valor de mercat que actualment 
té la universitat.

107,27
milions d’euros

És la riquesa que genera la UdL 
en el conjunt del territori, segons 
l’estudi, definit com a Valor Social 
Específic (VASE).

DADES

són els estudiants i el personal 
docent, d’investigació i de ser-
veis. Al seu torn, dels 184,31 
euros que genera la UdL per 
cada 100 que gasta, la major 
part també repercuteix en l’es-
tudiantat, (72,78 euros), seguit 
del personal (38,58), empreses 
i institucions (28,31), Alumni i 
societat (20,51) i administraci-
ons públiques (20,48), mentre 
que la resta correspon (3,65) al 
valor retingut per la mateixa 
UdL derivat del resultat econò-
mic i les amortitzacions.

Finalment, l’estudi quantifica 
que el Valor Social Integrat de 
la UdL, que expressa en termes 
monetaris el valor generat per la 
institució en tots els seus àmbits, 
és de 166,35 milions d’euros. 
Aquests procedeixen dels 59,08 
milions que genera en Valor 
Econòmic Social (VES), el seu 
valor de mercat, i els 107,27 de 
Valor Social Específic (VASE), 
que és la riquesa que genera al 
territori.

de la UdL a la societat ha crescut 
sense parar”.

L’informe assenyala que 
genera 306,08 euros per cada 
100 de rebuts de la Generali-
tat i que els més beneficiats 

patrimoni denúncies
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Documents trobats entre la runa.

Arxius perduts per la demolició  
de l’estació del Pla de Vilanoveta
❘ LLEIDA ❘ Arxivers de Lleida de-
nuncien que amb la demolició 
de l’estació del Pla de Vilanove-
ta s’ha perdut “documentació 
d’empresa datada des del seu 
origen a començaments del se-
gle XX”. Veuen “greu” la des-
trucció dels edificis com a ele-

ment patrimonial i afegeixen 
que “més greu és la deixadesa 
legal de conservar i preservar la 
documentació que per contin-
gut i cronologia forma part del 
conjunt patrimonial del nostre 
país i de la memòria històrica 
del nostre territori”.


