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TURISME EQUIPAMENTS

UNIVERSITAT RÀNQUING CYD
ITMAR FABREGAT

Una de les habitacions de l’hotel, que s’estrenarà avui i ja té reserves.

El nou hotel Acta Rambla
de l’estació s’estrena avui
Disposa de quaranta-nou habitacions i ara obre dos plantes
ITMAR FABREGAT

S.E.

❘ LLEIDA ❘ El nou hotel situat a
l’edifici de l’estació de trens,
denominat Acta Rambla i de
tres estrelles, obre avui coincidint amb les Festes de Maig
i un portaveu de la gestió va
indicar que ja té reserves.
Disposa d’un total de quaranta-nou habitacions de quatre
classes i ha donat ocupació a
set persones en l’àrea de gestió, a més de les encarregades
de les habitacions. De moment
entren en servei dos plantes,
on ahir s’efectuaven els últims
retocs, i ben aviat s’estrenarà
també l’altra, que ara ultimen.
L’equipament se centra especialment en clients que vénen a
Lleida per negocis, per la qual
cosa les habitacions ofereixen
taula de treball i wifi d’altes
prestacions, encara que també
està destinat al públic familiar
i turisme en general.
Així mateix, l’hotel vol ser
un aparador de productes de
proximitat, que estaran a la
venda com a souvenirs. Un
exemple podria ser oli de les

La UdL, entre les
millors de l’Estat
en rendiment
❘ LLEIDA ❘ La Universitat de
Lleida (UdL) se situa al divuitè lloc de les universitats
amb més rendiment de l’Estat, de les setanta-tres analitzades a la cinquena edició del Rànquing CYD de
la Fundació Coneixement i
Desenvolupament. Dels trenta-sis indicadors valorats en
aquest informe, la UdL obté un elevat rendiment en
dotze, intermedi en quinze
i menor en sis. El rànquing
l’encapçala l’Autònoma de
Barcelona. Per exemple, registra un alt rendiment en la
taxa de graduació (alumnes
que finalitzen els estudis en
el temps previst o abans).
Pel que fa a l’àmbit de la
investigació, té alt rendiment
en publicacions per professor, impacte de les publicacions, postdoctorats i publicacions altament citades i
interdisciplinàries. A l’àrea
de transferència de coneixement, destaca en publicacions amb empreses, patents

concedides per professor i ingressos per llicències. Així
mateix, té un indicador alt
en titulacions impartides en
idioma estranger en l’apartat
de màsters i en pràctiques en
empreses de la regió. Pel que
fa a àrees de coneixement, la
UdL obté el millor registre
en Psicologia, amb tres ítems

ÀREES

Bons indicadors de les
àrees de Psicologia,
Medicina, Enginyeria
Informàtica i Història
a l’índex d’alt rendiment (la
taxa de graduació, rendiment
i abandonament).
Medicina, Enginyeria Informàtica i Història destaquen en les taxes de graduació i de rendiment; Infermeria, en menor abandonament,
i Empresarials, amb índex
d’estudiant per professor.

UGT guanya les eleccions del comitè de l’IRBLleida

Operaris van portar a terme ahir els últims retocs.

Garrigues o vins Costers del
Segre. A més a més, es podran
adquirir altres productes de regal basats en el disseny de les
habitacions.
L’hotel anterior va tancar les
portes el dia 31 de desembre
del 2016, quan va finalitzar
el contracte de la que llavors
era l’adjudicatària, la cadena
Catalonia, i l’Administrador

d’Infraestructures Ferroviàries
(Adif) va adjudicar-ne el mes
de febrer la gestió.
La notícia,
a Lleida TV

❘ LLEIDA ❘ Els empleats de l’IRBLleida van votar ahir per primera
vegada per constituir un comitè d’empresa. Hi va participar
el 64% de la plantilla, 71 empleats, i UGT va obtenir cinc
membres; CCOO, tres, i Metges de Catalunya, un membre.

Uns 1.800 alumnes al Mercat de la Tecnologia
❘ LLEIDA ❘ Un total de 1.787 alumnes d’ESO i Batxillerat participen avui en el Mercat de la Tecnologia al campus de
Cappont de la UdL, on hi hauran activitats en anglès sobre
les impressions en 3D, robots o ciutats del futur.

Campanya per reduir l’impacte ambiental
Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ BARCELONA ❘ La Generalitat ha impulsat una campanya per
reduir l’impacte ambiental derivat del comerç electrònic.

LLEONARD DELSHAMS

CULTURA

La Seu Vella,
protagonista del
Dia d’Europa
❘ LLEIDA ❘ La porta d’Europa al
Baluard de la Reina, al Turó de
la Seu Vella, va ser l’escenari
escollit per celebrar l’acte institucional del Dia d’Europa, on
alumnes de quart d’ESO i batxillerat van participar en un
concurs audiovisual sobre el
patrimoni de la ciutat, organitzat per la Paeria. L’institut Gili i
Gaya va guanyar el premi, dotat
amb 1.500 euros, i entrades per
a esdeveniments culturals. El
col·legi Claver va quedar segon.
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Les autoritats, al costat dels alumnes dels sis centres que van participar en el concurs per promoure el patrimoni cultural.

