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El dia 23 d’octubre va tenir lloc l’Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic 

2018-2019 del nostre Centre Associat.  

 

Aquest Acte va ser presidit pel Sr. 

Albert Batalla, President de la 

Junta Rectora del Consorci 

Universitari i Alcalde de la Seu 

d’Urgell, i la Sra. Cristina Orgaz, 

Vicerectora Adjunta de Centres a 

l’Exterior i Relacions Internacionals 

de la UNED, qui va donar la 

benvinguda a tots els representants de les Entitats que conformen la Junta 

Rectora i a tots els estudiants, professors tutors i assistents en general. 

 

En primer lloc, va intervenir el Sr. Antoni Lalinde, 

director del Centre Associat, que va agrair l’ajut 

econòmic de les 

Entitats 

implicades en el 

funcionament del 

Centre: el Govern 

d’Andorra,  

la Diputació de Lleida, l’Ajuntament 

de la Seu d’Urgell i la mateixa 

UNED. Va destacar la dedicació dels professors tutors i va felicitar els 

estudiants. 
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La lliçó inaugural “Reflexions a l’entorn del poder 

polític” va anar a càrrec del Sr. Josep Maria Pasques, 

que ha estat director de l’Oficina de Treball a la Seu 

d’Urgell i sots-director Provincial de Lleida; promotor, 

impulsor, membre fundacional del Centre Associat de 

la UNED de la 

Seu d’Urgell i 

professor tutor 

en Dret 

Constitucional al  mateix Centre. 

Va versar sobre l’entorn de 

conceptes històrics influents sobre 

el poder polític en els inicis. 

 

Es van lliurar diplomes a estudiants que van finalitzar la seva carrera 

universitària en el nostre Centre Associat el curs 2017-2018.  
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La Sra. Carme Viladesau, en 

representació d’aquests estudiants, 

va pronunciar unes paraules 

destacant la importància de la UNED 

en el nostre territori i la satisfacció 

per l’assoliment de la titulació, des 

de la perspectiva dels sacrificis 

personals i familiars realitzats per tal 

d’aconseguir-la. 

 

Es van lliurar plaques de reconeixement per la seva tasca docent als 

professors tutors jubilats, Sr. Josep Maria Pasques i Sr. Javier Salazar.  

 

El Sr. Josep Maria Pasques, va 

prendre la paraula com a 

representant d’aquests i va 

recordar el moment de creació del 

nostre Centre Associat. 
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Després de la intervenció del Sr. Albert Batalla, la Sra. Cristina Orgaz va 

declarat inaugurat el curs acadèmic 2018-2019 en el nostre Centre 

Associat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’acte fou amenitzat per Lourdes Querencia, professora, Abril Sánchez i 

Vadim Hurtado, alumnes, de l’Escola Municipal de Música de la Seu 

d’Urgell i es va cloure amb el Gaudeamus Igitur. 

 

 
 


