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AJUNTAMENT DE BALAGUER

P.RODELLAR
❘ LLEIDA ❘ Diu el refrany que mai 
no és tard quan arriba. I menys 
per estudiar, es podria afegir. 
Això és el que han de pensar els 
més de 3.800 alumnes inscrits 
aquest curs 2018-2019 a les Au-
les d’Extensió Universitària, en 
col·laboració amb la Universitat 
de Lleida (UdL) i que tenen el 
seu origen l’any 1989.

El rector de la UdL, Rober-
to Fernández, va firmar ahir el 
conveni de col·laboració amb 
les vint aules que acull la pro-
víncia de Lleida, a la qual se 
sumarà la de l’Anoia a comen-
çaments de l’any que ve, en un 
acte que va comptar amb un ho-
menatge als alumnes més grans 
d’aquesta iniciativa educativa, 
Joana Torné i Francisco Valen-
tí, de 95 anys, i els més joves, 

Alba Greoles i Jordi Nòria de 
16 i 17 anys respectivament. 
A més, l’exprofessor universi-
tari d’història contemporània 
Manuel Lladonosa va oferir la 
conferència titulada Universitat 
i societat, en la qual va parlar 
sobre com aquesta institució ha 
de formar persones que defensin 
l’“humà” i que sàpiguen donar 
resposta a “les grans preguntes 
del nostre temps, que concer-
neix a la globalització, la cultura 

El coneixement no entén d’edats
El curs 2018-2019 de les Aules d’Extensió Universitària compta amb més de 3.800 alumnes || Tenen 
l’origen el 1989 i ja en són vint a les comarques de Lleida, a les quals s’afegirà l’Anoia

EDUCACIÓ ADULTS

La UdL va acollir ahir l’homenatge als alumnes més grans i joves de les Aules d’Extensió Universitària.
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de masses i la multiculturalitat”. 
També va reflexionar sobre com 
la formació universitària ha de 
ser “una peça clau” per lluitar 
contra la manipulació de la ve-
ritat i la informació, que són els 
“grans enemics” de la demo-
cràcia actual i de la dignitat de 
l’ésser humà. Lladonosa també 
va voler felicitar els més grans 
per seguir “alimentant les seues 
ganes de saber” i per trencar 
“amb la monotonia que provo-

ca deixar de treballar quan et 
jubiles”.

Les Aules d’Extensió Uni-
versitària permeten continuar 
formant-se als ciutadans dels 
municipis de Lleida, Tàrrega, 
Cervera, Mollerussa, Balaguer, 
Térmens, Menàrguens, Bell-
caire, Sant Guim de Freixenet, 
Guissona, Tremp, les Borges 
Blanques, Vielha, Agramunt, 
Alcarràs, Almenar, Linyola, 
Esterri d’Àneu, Almacelles, el 

Pont de Suert, Aitona, Soses, 
Torres de Segre, Bellpuig i la 
Granadella. Dels mesos d’octu-
bre a juny els estudiants poden 
cursar assignatures com histò-
ria, art, música, salut, idiomes, 
literatura, psicologia, informà-
tica, economia o ciències soci-
als. A més, els alumnes també 
tenen l’oportunitat de participar 
en trobades amb altres aules, 
viatges culturals o cursos de 
formació específica.

ALUMNES

La província de Lleida acull 
vint Aules d’Extensió 
Universitària que continuen 
formant persones

Homenatge al ‘padrí’ de 
Puigverd, de 105 anys

GENT GRAN CENTENARI

Jaume Solé Puig, al centre, va celebrar ahir el seu aniversari al costat de familiars i amics.

❘ PUIGVERD DE LLEIDA ❘ Jaume Solé 
Puig, nascut el 8 de novembre 
del 1913, va celebrar ahir el 105 
aniversari a la Llar de Jubilats 
de Puigverd de Lleida envoltat 
de familiars i amics, en un be-
renar que van organitzar l’ajun-
tament i la llar. En tot aquest 
segle llarg de vivències, Jaume 
de Cal Maco va lluitar al bàndol 
republicà i, com a represàlia, 
no va poder jugar a futbol du-
rant anys. Va viure de primera 
mà l’arribada de l’electricitat i 

el telèfon gràcies a la Manco-
munitat. De jove, mai va sortir 
de Lleida, però va poder viatjar 
amb l’Imserso i va veure món a 
través de Google Maps. I és que, 
els canvis tecnològics no espan-
ten aquest centenari, que es val 
per si mateix i continua lúcid. 
Vota sempre, perquè “si no, no 
guanyen els teus”. També l’1-O, 
malgrat que a Puigverd hi va 
haver càrregues. Ahir els seus 
veïns li van fer entrega d’una 
placa commemorativa.
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EN PRIMERA PERSONA

Francisco Valentí
95 ANYS

Joana Torné
95 ANYS

«Estudio alemany 
per Skype»

«Em diverteixo 
aprenent»

z  Francisco 
Valentí es-
t u d i a  a l e -
many a l’au-
la d’exten-
sió univer-

sitària de Mollerussa. Explica 
que cada quinze dies rep una 
classe de dos hores d’aquest 
idioma per Skype. “Jo sé par-
lar alemany, però he de re-
frescar-lo”, explica. “El difícil 
per a mi no és parlar-lo, és 
entendre’l” sentencia.

z Joana Tor-
n é  v a  s e r 
professora 
d’institut a 
Tremp i ara 
segueix la 

formació a l’aula de la capital 
del Jussà. “Mai vaig poder es-
tudiar informàtica i anglès en 
la meua època, per això apro-
fito per aprendre’n ara” con-
fessa aquesta alumna, que 
assegura “m’ho passo molt 
bé aprenent un altre cop”.
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