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La UdL va per feina
Avui el Joan ha vingut a la 
Universitat de Lleida. L’han 
convidat a fer una conferèn-
cia al mateix màster que ell 
va estudiar fa sis anys. Men-
tre el cursava, va tenir l’opor-
tunitat de fer pràctiques en 
una empresa industrial de la 
rodalia de Lleida. D’aquella 
estada en pràctiques, a més 
d’obtenir-ne uns bons resul-
tats acadèmics i el coneixe-
ment de com s’organitza la 
feina del dia a dia a la planta 
de fabricació, en va sortir una 
oferta per quedar-s’hi a tre-
ballar. El Joan no tenia gaire 
clar què volia fer de cara al 
futur, i va decidir provar-ho. 
Avui té responsabilitats tèc-
niques importants a la planta 
i explicarà al màster algunes 
d’aquestes coses d’empresa 
que es veuen poc a les aules. 
En acabar, una de les estu-
diants s’atansarà per dema-
nar-li si l’acceptarien per fer 
ella la seva estada de pràcti-
ques. Es posaran d’acord: a 
l’empresa li interessa rebre 
nous estudiants, ja que l’ex-
periència d’aquests darrers 
anys ha estat molt positiva.
La Maribel ha entrat avui a 
la pàgina de la plataforma 
UdL-Treball. S’ha registrat 
com a empresària i hi ha pen-
jat dues ofertes per a estudi-
ants de la UdL. La Maribel va 
estudiar el grau i el màster a 
la UdL, i va tenir l’oportunitat 
de tastar el món de l’empresa 
en diverses etapes, fent esta-
des pràctiques en diferents 
moments de cada carrera. 
En acabar-les, va completar estu-
dis en una universitat europea i 
va tornar a instal·lar-se a Lleida. 
Avui té la seva pròpia consulto-
ra i la feina va bé; necessita algú 
amb una visió fresca del negoci, 
i agafarà un parell d’estudiants 
en contracte de pràctiques extra-
curriculars. Si tot va bé, un d’ells 
s’acabarà quedant a l’empresa. O 
tots dos, ves a saber.
Tal com diu el nostre rector, la 
universitat ha de preparar el nos-
tre jovent per a resoldre proble-
mes que a data d’avui ni tan sols 
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Arrelada al territori i oberta al món

estan plantejats. Una formació 
sòlida en les bases del coneixe-
ment, i la capacitat d’innovació 
que se’n deriva, han de ser al-
guns dels nostres trets distintius. 
Però no només això; també vo-
lem que els doni l’oportunitat de 
conèixer el món laboral en l’acti-
vitat productiva per a la qual es 
formen. Per això ens congratu-
lem que més de 30 anys de re-
lacions amb empreses i instituci-
ons ens hagin permès teixir una 
xarxa densa i variada, on cada 
estudiant té l’oportunitat de tro-

bar ofertes laborals afins als seus 
interessos.
Les estadístiques demostren que 
la formació universitària és un 
valor afegit que millora tant les 
oportunitats de trobar feina com 
els salaris. Però aquestes opor-
tunitats es multipliquen quan 
l’ocupabilitat és un dels objectius 
estratègics de la universitat i es 
posen tots els mitjans per a pro-
moure-la. Aquesta és l’aposta, 
des de fa ja molts anys, de la Uni-
versitat de Lleida, amb resultats 
molt positius. A més d’una borsa 

de treball permanent, organit-
zem fires del Treball, com la que 
va tenir lloc recentment i que va 
aportar més de dues-centes ofer-
tes d’un centenar d’empreses 
de Lleida i la resta de Catalunya, 
i també de l’Aragó. Divulguem 
també l’oferta pública d’ocupa-
ció, i parem atenció a llocs d’alta 
qualificació com els que s’oferei-
xen a les institucions europees. I 
ajudem el nostre jovent a prepa-
rar-se per encarar les entrevistes 
de feina i les primeres passes al 
món laboral. A tots els Joans i les 

Maribels que han trobat la seva 
opció professional en les pràcti-
ques acadèmiques de la UdL, i 
que avui acullen a les seves em-
preses altres estudiants que vo-
len obrir-se camí al món laboral, 
i a l’empresariat que ha fet amb 
la UdL, el seu estudiantat i els 
seus titulats una associació de 
benefici mutu, els agraïm la con-
fiança. A la Universitat de Lleida 
seguirem treballant per ser lí-
ders en qualitat de formació i en 
inserció laboral dels nostres titu-
lats i titulades.


