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La Universitat Oberta crea un
centre de suport a L’Hospitalet
Amplia els serveis administratius, educatius i culturals per a estudiants, professors i per a la ciutadania
La Universitat Oberta
de Catalunya ha apostat
per millorar els serveis
que dóna als seus
estudiants i en general
als ciutadans de L’H
creant un centre de
suport a la ciutat
Gairebé un miler d’hospita
lencs mantenen algun tipus
de relació amb la Universitat
Oberta de Catalunya, bé siguin
estudiants, consultors o tutors.
Per ampliar els serveis a tota
aquesta comunitat, i també per
oferir activitats a la ciutadania
en general, la UOC ha transfor
mat el punt de suport que exis
tia fins ara al Centre Cultural Tecla
Sala en un centre de suport.
A partir d’ara, el centre de suport
de la UOC ofereix als estudiants un
punt de connexió a la xarxa i els
permet fer tràmits administratius
i gestions acadèmiques, com per
exemple, la compulsa i el lliurament
de documentació. També se’ls faci
lita espais de reunió per treballar en
grup o intercanviar experiències, o
un servei de biblioteca. D’altra ban
da, s’organitzaran activitats culturals
i d’extensió universitària, com confe
rències o exposicions.
El centre de suport també ha am
pliat el nombre d’ordinadors respec
te al punt de suport i pròximament
també serà un espai Wi-Fi. Aquestes
millores han estat possibles gràcies
a la col·laboració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
La rectora de la UOC, Imma Tu
bella, i la primera tinenta d’alcalde

La Universitat Oberta de
Catalunya compta actual
ment amb prop de 900 es

L’apunt
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Les instal·lacions del centre de suport de la UOC ofereixen nous serveis

de l’Ajuntament de L’Hospitalet,
Núria Marín, van ser les encarrega
des d’inaugurar oficialment el nou
servei. Per a Imma Tubella, “una
ciutat de la magnitud de L’Hospitalet
mereix un centre de suport. És una
aposta que fa la Universitat Oberta
de Catalunya de compromís amb el
territori. Abans, el punt de suport
oferia només tràmits administratius.
Ara hi ha també préstec bibliotecari
i s’organitzaran activitats. A més, vo
lem organitzar actes conjuntament

amb les institucions i les entitats de
la ciutat”.
La UOC disposa de 15 centres
de suport més repartits per l’Estat
espanyol (12 a Catalunya) i de 47
punts de suport al territori català.
Segons Núria Marín, “disposar
d’un centre de suport de la UOC significa guanyar més serveis per a la
ciutat i consolidar encara més el
Centre Cultural Tecla Sala com un
referent de la cultura de la ciutat”.
La UOC és una universitat a

distància totalment vir tual. Totes
les relacions amb la universitat es
poden fer a través d’Internet (lliurar
treballs, consultes als tutors, tràmits
administratius, etc.). L’Oberta, crea
da el 1994, va ser pionera a Espa
nya i a Europa. Actualment compta
amb una comunitat de 37.000 per
sones en 45 països del món.
A L’Hospitalet va començar a
implantar-se amb 200 estudiants,
fins arribar als prop de 900 actuals.
# núria toril

tudiants a L’H. Un total de
674 cursen alguna de les
19 titulacions universitàries homologades. Tren
ta persones més estan
matriculades en estudis
de postgrau i 7 cursen
màsters. Igualment, hi ha
uns 90 hospitalencs que
estudien altres cursos de
la UOC.
Pel que fa a les carre
res, la preferida entre els
hospitalencs és ciències
empresarials, amb 179
matriculats. Les següents
amb més matriculats són
enginyeria tècnica infor
màtica de sistemes, amb
84, i la llicenciatura de
psicologia, amb 80.
Pel que fa al perfil de
l’estudiant hospitalenc
de la UOC, la proporció
entre homes i dones és
pràcticament la mateixa,
si bé hi ha carreres com
psicologia on guanyen les
dones i altres, com infor
màtica, on els homes són
majoria.
D’altra banda, la majo
ria d’estudiants de L’Hos
pitalet que han accedit a
la Universitat Oberta de
Catalunya havien estudiat
FP, tenien una carrera ina
cabada o han optat per
l’accés a la universitat per
a majors de 25 anys.

El Consell Municipal de les
Dones vetllarà per la igualtat
L’alcalde de L’Hospitalet, Celes
tino Corbacho, va presidir l’acte de constitució del nou Consell Municipal de les Dones de
L’Hospitalet. Aquest òrgan té
caràcter consultiu i de participació ciutadana per assessorar
l’equip municipal de govern i els sectors relacionats amb les polítiques
de promoció de les dones de la
ciutat.
El Consell Municipal, on estan
representades les associacions i
entitats que treballen en l’àmbit
de les qüestions específiques que
afecten les dones, basarà les seves
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ac tuacions ajustant-se al Regla
ment de participació ciutadana de
L’Hospitalet, aprovat pel Ple Munici
pal de juliol de 1997.
El seu àmbit d’ac tuació serà
aquell relacionat directament o indi
recta amb la qualitat de vida de les
dones i nenes de la ciutat, i amb la
igualtat d’oportunitats entre homes
i dones.
Segons un comunicat de l’Ajun
tament, “entre les funcions del Consell Municipal de les Dones de L’Hospitalet hi ha la d’assessorar el govern
de la ciutat en matèria d’igualtat
d’oportunitats, elaborar informes,

propostes i estudis, estimular la
participació i l’associacionisme dels
col ·lectius de dones, impulsar la
cooperació entre les associacions,
les entitats i les institucions, i pro
posar activitats per donar a conèixer
la història, les idees i les obres de
les dones. A més, elaborarà una
memòria anual, que serà difosa i
presentada al Ple municipal de l’A
juntament”.
Segons s’ha previst, el Consell
podrà funcionar en Plenari, Comis
sió Permanent i Grups de Treball.
El Plenari serà presidit per l’alcalde,
Celestino Corbacho. # r .
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El president del Plenari és l’alcalde, Celestino Corbacho

La regidora Dolors Fernández, l’alcalde Celestino Corbacho
i Sara Berbel, expresidenta de l’Institut Català de la Dona

