SEGRE
Dissabte, 16 de gener del 2016

LLEIDA

9

UNIVERSITAT INVESTIGACIÓ

TECNOLOGIA

Allau de tesis doctorals

C’s demana millorar
la fibra òptica al
Barri Antic i l’Horta

L’11 de febrer és la data límit per presentar les que provenen de plans d’estudi
antics || La UdL té previstes 60 lectures aquest mes i està desbordada
E. H.

Marta Monjo

Albert Velasco
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LLICENCIADA EN HISTÒRIA

«La gent no
acaba de saber
què fas»

«He passat
moltes nits
sense dormir»

n Albert presenta el dia 20
la seua tesi sobre la pintura
gòtica de Pere de Benavarri,
autor del segle XV. Per a ell,
que va iniciar la tesi amb una
beca l’any 2000, acabar-la suposa una “obligació moral”,
encara que també ho fa per
ampliar perspectives professionals. “Notes una certa incomprensió de la família o els
amics, que no acaben d’entendre què fas”, assenyala,
i destaca l’estrès dels últims
mesos, amb una “gran repercussió familiar”, al ser pare
a l’abril. “Molts estem igual
i fem teràpia col·lectiva a les
xarxes socials. Almenys et
sents acompanyat”, explica.

n La tesi de Marta tracta sobre els musulmans a la zona
d’Aitona al segle XV. La va
començar després d’acabar
la carrera fa quinze anys,
però la feina i la família –té
dos fills– en van anar posposant l’acabament. “No la vaig
aparcar mai del tot, anava
llegint i buscant documentació, però no la necessitava
i s’anava allargant. Ara m’ha
tocat córrer per acabar-la. No
he tingut estiu i he passat
moltes hores sense dormir,
però calia fer-ho. És el treball de molts anys i no volia
deixar-lo penjat”, afirma. La
llegirà davant del tribunal
dilluns vinent.

E. H.

❘ LLEIDA ❘ L’Escola de Doctorat de
la UdL està “totalment desbordada” per l’allau de tesis doctorals presentades des del novembre fins al pròxim 11 de febrer,
que és la data límit perquè les
persones que van iniciar el doctorat amb plans d’estudi antics
l’acabin. “Hi ha hagut moltes
persones que han vist que o bé
acaben ara o bé han de tornar
a començar de nou, la qual cosa suposa complir altres requisits, com tenir un màster, quan
sols els faltava escriure la tesi i
presentar-la”, va explicar Olga
Martín, directora de l’Escola de
Doctorat.
Aquesta situació ha provocat que molts s’hagin llançat

ARQUITECTURA

a completar els seus treballs.
“En un any, el normal és que
es presentin unes 100 tesis, però
des d’ara fins a l’11 de febrer
es defensaran 60 tesis. És una
bogeria, costa fins i tot trobar
aules i sales per a les presentacions. Estem col·lapsats des
del novembre i calculo que almenys 80 tesis s’han accelerat
per aquesta raó”, va afegir.
La situació afecta tots els programes de doctorat, no només
els de la UdL (que en té 11 vigents), sinó també la resta de
les universitats espanyoles.
“Aquest mes de gener, a totes
les universitats, estem igual de
desbordats. Després haurem de
recuperar tota la feina que no es
pot fer ara”, va indicar Martín.

La falta de temps, unida a la
tradicional tendència de l’estudiant a deixar les tasques per a
última hora, han fet que molts
dels aspirants a doctors hagin
estat uns mesos fent feina a preu
fet per tal de completar les investigacions que van començar

LA DADA

80

TESIS DES DEL NOVEMBRE
En un any, la UdL publica unes
100 tesis. Sols del novembre al
febrer se’n llegiran 80.

fa més d’una dècada i que no
van aparcar mai del tot.
Les persones que van iniciar
la tesi doctoral amb la normativa del 2007 tenen com a data
límit per acabar-la el setembre
del 2017. En el futur, aquesta
situació ja no es podrà repetir,
perquè la normativa actual fixa
un màxim de tres anys per tal
de completar la tesi, ampliable
excepcionalment a cinc anys (o
cinc i vuit anys, respectivament,
si es fa a temps parcial).
Els plans antics no tenien
aquestes limitacions i la UdL
encara tramita alguns expedients que es basen en la normativa del 1985. Aquest conjunt
de tesis no finalitzades ara ja
podrà passar a l’arxiu.

ÒSCAR MIRÓN

PAERIA

La Crida vol actes
oficials laics, sense
vincles religiosos
❘ LLEIDA ❘ El grup municipal
de la Crida per Lleida-CUP
presentarà una moció en el
pròxim ple perquè l’ajuntament desvinculi de connotacions religioses els actes
oficials que duu a terme i
faci “una clara aposta per la
laïcitat”. En aquest sentit, va
posar com a exemple que caldria evitar actes com ara la
missa del Dia de la Guàrdia
Urbana.

LABORAL

Qüestionen la
proposta de nòmines
de la Paeria
❘ LLEIDA ❘ María José Salillas,
una de les funcionàries que
va recórrer les nòmines de la
Paeria, va destacar que la justícia els va donar la raó i que
ara sols avala l’última proposta per complir la resolució.
Va opinar que són il·legals,
perquè la Paeria no aplica els
canvis retroactivament, i va
demanar que expliqui com
variarà el factor 1 sense reduir el sou a 47 empleats.

SANITAT

Un pacient diu que
l’Arnau li nega un
electroestimulador

Conferència de
l’urbanista Joan
Busquets a l’IEI
❘ LLEIDA ❘ L’IEI va acollir ahir una
conferència de l’arquitecte i urbanista Joan Busquets, dins del
cicle organitzat amb motiu de
l’exposició sobre la trajectòria
professional de l’arquitecte lleidatà Ramon Maria Puig. Busquets, catedràtic d’Urbanisme
a Barcelona i a Harvard, va fer
ressaltar la importància d’apostar per ciutats sostenibles i compactes, amb menys presència
de cotxes i més integració amb
l’entorn natural.

❘ LLEIDA ❘ El regidor de Ciutadans José María Córdoba
preguntarà en la pròxima
comissió de l’Horta sobre
el procés d’implantació de
la fibra òptica. “Malgrat els
avenços, hi ha zones de la
ciutat que pateixen grans
mancances de cobertura,
com ara les de Llívia, el Centre Històric i l’Horta”, va manifestar l’edil.

Busquets, a la dreta, al costat de Víctor Pérez-Pallarés (primer per l’esquerra) i Ramon Maria Puig.

❘ LLEIDA ❘ Un pacient que pateix
molt dolor en un braç arran
d’un accident sofert fa anys
diu que l’Arnau no vol implantar-li un electroestimulador quan la sanitat pública
aragonesa sí que en proporciona. Per la seua part, l’Arnau
va replicar que sí que l’implanten, però que Neurocirurgia i la Clínica del Dolor
valoren si en aquest cas és
l’aternativa més adequada,
“segons els criteris clínics i
de seguretat del pacient”.

