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ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020 

 

El dia 28 d’octubre de 2019 

va tenir lloc l’Acte 

d’Inauguració del Curs 

Acadèmic 2019-2020 del 

nostre Centre Associat sota 

la presidència de la Sra. 

Cristina Orgaz, Vicerectora 

Adjunta de Centres 

Associats de la UNED, qui 

va donar la benvinguda a tots 

els assistents i va agrair el 

suport de les Entitats que 

conformen la Junta Rectora del Centre. L’acte vam comptar amb la presència de 

l’Excm. Sr. Ambaixador d’Espanya a Andorra i del seu Ministre Conseller.  

 

A continuació, el Sr. David 

Escofet, secretari, va procedir 

a la lectura de la memòria del 

curs acadèmic 2018-2019, 

destacant els estudiants que 

han finalitzat els seus estudis, 

el nombre d’exàmens 

realitzats; els actes acadèmics 

que es van dur a terme, les 

activitats extraacadèmiques, 

el  programa d’UNED Sènior 

i  els diferents serveis que ofereix el Centre Associat als seus estudiants. 

 

Tot seguit, el director va 

presentar al Sr. Guillem 

Enrech, educador, pedagog i 

mestre, director del Col·legi 

Albert Vives, professor a 

l’Institut Joan Brudieu, 

professor en el nostre Centre 

des de la seva creació fins al 

2016, diplomat en Magisteri, 

llicenciat en Ciències de 

l’Educació i llicenciat en 

Dret, i que pronuncià la lliçó inaugural, “El deber de vivir en paz”. 
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Va afirmar que “L’aspiració 

humana per a una 

convivència harmònica i 

solidària en base al dret de 

viure en pau, ens ha portat a 

reflexionar sobre el fet de 

que la convivència 

harmònica i solidària no 

ens ve donada, cal construir-

la. Per això, parlem del 

DEURE DE VIURE EN 

PAU com a obligació que 

ens impel·leix a actuar, a comprometre’ns personalment com a parts integrants 

de la comunitat. Presentem, com a pilars bàsics d’aquest compromís, l’educació 

i la justícia: educació en valors ètics, justícia com a equitat”. 

 

Es va lliurar un diploma a 

cada estudiant que havia 

finalitzat la seva carrera 

universitària en el nostre 

Centre el curs 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

La Sra. Meri Puig, en representació d’aquests 

estudiants, va pronunciar unes paraules, destacant la 

fortuna de poder cursar estudis universitaris des de la 

Seu, i les possibilitats de sortides laborals que 

comporta l’obtenció d’una titulació universitària. 
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Seguidament es van lliurar plaques de reconeixement a les professores tutores, 

recentment jubilades, la Sra. 

Anna Martí, i la Sra. Isabel 

Sentís, qui va disculpar la 

seva assistència a l’acte per 

motius sobrevinguts. 

 

La Sra. Anna Martí, en nom d’aquestes professores, 

va prendre la paraula, recordant la satisfacció de 

poder pertànyer a aquest col·lectiu des de l’inici de la 

creació del Centre i que només per causes alienes a la 

seva voluntat, havia deixat aquesta tasca tant 

enriquidora. 

 

Va intervenir també el Sr. Jordi Fàbrega, alcalde de la 

Seu d’Urgell i president de la nostra Junta Rectora del 

Consorci Universitari. Va fer menció a la trajectòria 

del Centre Associat, des de la seva creació fa més de 

35 anys, a la seva funció tant educativa com cultural, 

a la importància del Centre en l’entorn de l’Alt 

Pirineu i Andorra. Va insistir en la necessitat de 

continuar recolzant-lo i va 

felicitar als estudiants, per 

la seva constància, als 

professors tutors per la 

seva professionalitat, al 

personal del Centre, per la 

seva disponibilitat i a la 

UNED per apostar en el futur pel nostre Centre. 

 

A seguit, va prendre la paraula de nou la Sra. Cristina 

Orgaz. Va agrair les paraules del Sr. Fàbrega i va 

continuar fent una breu exposició del ventall de 

possibilitats acadèmiques que ofereix la UNED, tan 

ensenyament reglat com ensenyament propi, agraint 
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l’esforç dels estudiants, dels equips docents, del personal d’administració i de la 

xarxa de centres associats, tant en territori nacional com a estranger. En acabar, 

va declarat inaugurat el curs acadèmic 2019-2020. 

 

L’acte va ser amenitzat amb la intervenció musical de dos alumnes del 

Conservatori de Música dels Pirineus, els germans Anna i Biel Balcells. 

 

 

I es va concloure amb el cant de l’himne universitari Gaudeamus Igitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


