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El butlletí de la Universitat d’Andorra 

L’any 1988 començava el primer curs de la Diplomatura d’Infermeria a l’Escola Universitària 
d’Infermeria a Andorra la Vella amb 7 estudiants. Simultàniament s’impartia la primera classe del 
Diploma Professional Avançat en Informàtica de Gestió a l’Escola d’Informàtica de Sant Julià de 
Lòria amb 12 estudiants. Ja fa 25 anys d’aquelles primeres classes que foren l’inici de 
l’ensenyament superior a Andorra i, per tant, de l'ensenyament universitari propi.  

El 1997 naixia formalment la Universitat d’Andorra que integrava l’Escola d’Infermeria i l’Escola 
d’Informàtica i es creava un centre nou, el Centre d’Estudis Virtuals i Extensió Universitària.  

El desenvolupament posterior de la Universitat, en la seva dimensió de formació i recerca al 
servei de la societat, s’ha forjat en un espai de temps molt breu, gairebé vertiginós. Els tres graus 
acadèmics universitaris (bàtxelor, màster i doctorat) s’han completat el curs passat amb la 
primera persona doctorada per la Universitat d’Andorra. 

L’acolliment que la societat andorrana ha reservat sempre a la seva universitat pública 
constitueix el millor testimoniatge del seu encert en el camí de la difusió del coneixement per a 
tothom. Gràcies a aquest suport, la Universitat d’Andorra s’ha consolidat amb una estructura 
petita, però a la vegada dinàmica i creativa que, com ha demostrat, és capaç de donar resposta 
als reptes que se li plantegen. 

En la celebració d’aquesta efemèride, també cal recordar l’esforç fet pels professionals, docents, 
d’administració i tècnics, que amb la seva dedicació i sabent maximitzar sempre els recursos 
disponibles, han convertit en realitat el que l’any 1988 es trobava encara en estat embrionari. I 
també cal destacar especialment la confiança dels estudiants, que donen sentit a la 
Universitat, i la dels sectors econòmics d'Andorra que han acollit els nostres titulats. 

Han estat 25 anys de treball i il·lusió que han permès consolidar un projecte universitari de 
qualitat i fortament arrelat al país. Però 25 anys són una edat molt jove per a una institució 
universitària i cal continuar treballant amb la mirada posada al futur. Queda molt per endavant i, 
amb la mateixa il·lusió que el 1988, seguirem treballant perquè aquest projecte sigui cada cop 
més una eina útil per al desenvolupament del Principat d’Andorra  

Consell editorial 
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Què fem? 

Una mostra més de l’èxit del programa d’Aula Magna de la Universitat d'Andorra i del Comú 
d'Andorra la Vella, ha estat la celebració, el passat dimarts 28 de maig, d’una jornada d’intercanvi 
entre els nostres estudiants d’Aula Magna i els estudiants del programa Sènior de la Universitat de 
Lleida, que van desplaçar-se fins Andorra per tal d'intercanviar experiències i conèixer una mica de 
la història més representativa del nostre país. 

Després de rebre’ls a la Casa pairal de Santa coloma, vam tenir l’oportunitat de visitar una de les 
nostres joies del romànic: l’església de Santa Coloma. Tot seguit vam desplaçar-nos fins el casc 
històric d’Andorra la Vella, on vam poder contemplar l’església de Sant Esteve, les restes de l’antiga 
presó recentment museïtzades, i diferents restauracions d’edificis del casc antic. Aquest camí ens 
va dur fins a un dels edificis més emblemàtics: la Casa de la Vall. Acte seguit vam visitar la nova seu 
del parlament, on des de les cadires dels consellers tots els estudiants van gaudir de les 
explicacions de la subsíndica, la Sra. Mònica Bonell, sobre el funcionament del nostre parlament. 

Després de dinar plegats, vam tenir l’oportunitat de fer un breu repàs de la història d’Andorra de la 
mà del Sr. Jordi Guillamet, historiador i director de l’Institut d’Estudis Andorrans, a través de la 
conferència Algunes pinzellades sobre la història d’Andorra, que va servir per tancar aquesta 
jornada.  

Aquest intercanvi entre ambdues institucions universitàries ha permès facilitar el contacte entre els 
estudiants de tots dos programes, per compartir experiències entre persones amb inquietuds 
similars. La trobada va evidenciar l’interès per continuar formant-se al llarg de tota la vida i el paper 
que han de jugar les universitats per donar resposta a aquest interès, tot obrint les seves portes i 
facilitant l’accés al coneixement generat des de les universitats. 

Està previst que aquest sigui el primer de molts intercanvis i és per això que ja es preveu que els 
estudiants d’Aula Magna es desplacin a Lleida el proper mes d'octubre. 

Cristina Yáñez 

 

 

Jornada d’intercanvi entre estudiants del programa Aula Magna i 
estudiants del programa Sènior de la Universitat de Lleida 
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Parlem? 

Introducció 

Com és que m’atreveixo a parlar-vos de Constitució sense ésser especialista? El més gran 
responsable és el meu Padrí. El meu Padrí era un home que va nàixer al segle XIX, i visqué sempre a 
Andorra. En aquella època no hi havia cap sistema d’ensenyament públic. Els elements bàsics els 
inculcava el Rector de la Parròquia. El meu Padrí evidentment va adquirir aquests elements bàsics 
però tenia un sentit comú molt desenvolupat i sobretot estimava molt el seu País. 

Les primeres lliçons d’amor al meu país del meu Padrí les vaig rebre a la cabana de Montelarí. 
Montelarí és una propietat molt modesta que teníem en plena muntanya sobre Sant Romà de Les 
Bons, on passàvem molt temps sobretot en ocasió dels treballs agrícoles de l’estiu. Hi havia una 
borda però també hi havia, al costat, una cabana on anàvem a menjar. Els berenars en aquella 
cabana em van marcar molt: no oblidaré mai com de bo era el vi ordinari que bevíem després 
d’haver assaborit un tall de pa moreno sucat amb formatge de topí.  

Però em van marcar sobretot perquè el meu Padrí aprofitava aquells moments privilegiats, en la pau 
de la plena muntanya, per parlar-me del nostre País, de la sort que teníem de viure en un lloc 
independent que ens permetia d’escapar a les guerres que assotaven les nacions europees en 
aquell temps. De l’obligació que teníem els joves de conservar aquests privilegis per tal de 
trametre’ls a les generacions futures. 

Per assolir-ho, dos condicions fonamentals eren necessàries per ell: respecte total al Síndic i 
defensa dels Coprínceps. 

De manera involuntària ja em donava les primeres lliçons constitucionals en mig dels consells que 
desprès han guiat la meva vida política. 

Per ell, i amb molta sensatesa, dos puntals havien aguantat i aguantaven l’edifici andorrà: el poble 
andorrà representat en el seu esperit pel Síndic i els dos Caps d’estat, els dos insistia ell, o sigui els 
Coprínceps. 

Les recomanacions del meu Padrí van fer que m’interessés, ja de molt jove, per la política del meu 
País i els electors del meu poble em van veure tan convençut que em van fer el gran honor de 
demanar-me repetides vegades de representar-los en les institucions que llavors tenien la 
responsabilitat de governar el nostre Estat. 

I una d’aquestes vegades, vaig tenir la sort de trobar-me al bon moment al bon lloc. Aquesta sort em 
va somriure, doncs, i va fer que em trobés al Consell General quan es va negociar una Constitució 
amb els Coprínceps, Constitució que havia de regular el govern del nostre país. 

Definició de la Constitució 

Però abans d’anar més lluny potser ens hauríem de posar d’acord sobre el sentit del mot 
constitució. Intentaré explicar-ho simplificant-ho molt, evidentment. Direm que un país és una 
extensió de terreny més o menys gran, limitat per unes fronteres ben definides a l’interior de les 
quals viuen un nombre variable de ciutadans, segons l’extensió del país. 

Perquè el país funcioni aquestes persones han de conviure, de manera pacífica, harmoniosa i 
lliurement. Però aquí resideix el problema, com es fan viure totes aquestes persones lliurement, 
pacíficament i harmoniosament quan tenen idees diferents, voluntats diferents i sobretot interessos 
diferents, tal com ho tradueix aquella expressió popular molt utilitzada aquí: tants caps tants 
barrets. 

Per unificar aquests caps i aquests barrets s’han de dictar unes regles acceptades per tothom, 
aplicades per tothom i amb obligació de fer-ho. Insisteixo sobre els mots ACCEPTADES per tothom i 
APLICADES per tothom. 

Però qui estableix aquestes regles i com s’estableixen perquè siguin acceptades per tothom i 
aplicades per tothom? Això és el que determina una Constitució: defineix els òrgans de govern d’un 
Estat, llurs formes i llurs funcions i també evidentment com es relacionen entre ells. 

Josep Marsal Riba  

(continuarà) 

El començament de l’Andorra moderna: La Constitució (1/3) 
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Bases del Concurs d’enigmes UdA 25 

Concurs d’enigmes UdA 25  

En el marc de la commemoració dels 25 anys d’ensenyament superior a Andorra, la Universitat 
d’Andorra us convida a participar al Concurs d’enigmes UdA 25. Hi ha en joc una tauleta digital wifi 
d’última generació! La persona guanyadora serà qui hagi contestat correctament a un major 
nombre d’enigmes. En total hi ha 25 enigmes per resoldre durant 25 setmanes, del 18 de 
novembre del 2013 a l’1 de juny del 2014. Ànims! 

Quin és el premi? 
El premi és una tauleta digital wifi d’última generació. 

Què cal fer?  
Cal respondre amb la solució correcta a l'enigma plantejat setmanalment per la Universitat 
d’Andorra segons les condicions establertes.  

Com cal fer-ho?  
Només hi ha una manera de participar: mitjançant un missatge de correu electrònic a 
concurs@uda.ad amb la resposta i les dades del participant (nom i cognoms). S'admet només un 
missatge per participant. Qualsevol correu electrònic que no porti la resposta correcta serà 
descartat. 

Quan cal fer-ho?  
El període hàbil de participació comença el primer dia feiner de cada setmana --dilluns o dimarts--, i 
acaba el diumenge (inclòs). No hi haurà enigma durant les vacances de Nadal i Pasqua. 

Qui hi pot participar?  
Pot participar-hi tothom.  

On es publicaran els enigmes? I les solucions? 
Els enigmes es faran públics setmanalment a través de: 

• La pàgina de la Universitat d’Andorra al Facebook: www.facebook.com/
UniversitatdAndorra 

• Els mitjans de comunicació col·laboradors 

Cada mes es publicaran les solucions dels enigmes anteriors a l’e-com.UdA, el butlletí de la 
Universitat d'Andorra: accessible al web www.uda.ad o per subscripció a butlleti@uda.ad  

Qui pot guanyar el premi?  
Opten al premi final totes les respostes que arribin en el període hàbil de participació, amb el 
benentès que només es tindrà en consideració la primera resposta setmanal per participant. 

Els missatges correctes permeten sumar punts, des del 18 de novembre fins a l’1 de juny. Cada 
enigma dóna un punt.  

Només es poden sumar punts responent per l’única via: el correu electrònic. 

El guanyador serà qui hagi acumulat més punts (respostes correctes) des del 18 de novembre del 
2013 fins a l’1 de juny del 2014. En cas d’empat, el premi serà atribuït pel Consell editorial de l’e-
com.UdA, el butlletí de la Universitat d'Andorra, en funció de la qualitat del conjunt de les respostes. 

Com funciona la classificació? 
A partir del gener del 2014, la classificació general s'actualitzarà mensualment. La llista dels 5 
primers es podrà consultar mensualment a l’e-com.UdA, el butlletí de la Universitat d'Andorra, on 
cada mes es publica el solucionari dels enigmes del mes anterior. 

Qui n'arbitra les incidències? 
El Consell editorial de l’e-com.UdA, el butlletí de la Universitat d'Andorra, resoldrà qualsevol conflicte 
que pugui sorgir. Les seves decisions seran inapel·lables. Tots els dubtes, reclamacions i consultes 
seran atesos a través del correu concurs@uda.ad. 

Consell editorial 
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Siguem sostenibles 

UdA.Sostenible 

Els principis de la sostenibilitat són difícils de consensuar atesa la diversitat de visions que hi 
convergeixen. Malgrat tot, pot ser interessant fer un esforç per assolir un mínim d’acord al respecte 
que contribueixi a aclarir el concepte. 

Sembla oportú establir com a principi de sostenibilitat el principi de conservació de la natura. Aquest 
principi comporta reduir l’emissió de gasos contaminants com el monòxid de carboni (CO) o el diòxid 
de carboni (CO2) i altres gasos d’efecte hivernacle (GEH) que incideixen directament en el canvi 
climàtic. 

L’eficiència energètica i el consum d’energies netes afavoreix la reducció d’emissions de CO2. En 
aquest sentit des de fa uns anys la Universitat d’Andorra va començar un pla d’estalvi energètic amb 
l’objectiu d’optimitzar el consum energètic del campus universitari i reduir així les emissions de CO2. 
Mesures simples a nivell individual com tancar els llums de les aules, tancar el termòstat de l’aire, 
tancar els ordinadors dels laboratoris o fer servir les escales han premés reduir el consum energètic. 

De la mateixa forma, la Universitat d’Andorra ha aplicat mesures per optimitzar al màxim el consum 
de paper, com disposar d’impressores que permeten imprimir documents a doble cara o amb més 
d’una pàgina per full i utilitzar paper reciclat i lliure de clor. A nivell individual es recomana la 
consulta informàtica i del correu electrònic sense impressió. 

Tots podem ser més sostenibles en el dia a dia i contribuir cadascú en la seva mesura a la 
conservació del planeta. 

Vicens Blasco 

Galetes de poma 

Postres de músic 

Ingredients: 

•225 g de mantega a temperatura ambient 
•125 g de sucre 
•1 poma 
•300 g de farina 
•1 ou 
 

Preparació: 

Barregem la mantega amb el sucre i l’ou fins que estigui ben lligat. 

Hi afegim la farina i seguim remenant. 

Quan tot està ben barrejat, hi posem la poma tallada a trossets petits. En aquest punt hi podem 
afegir altres ingredients que hi donin gust, com nous picades, xocolata, avellanes, etc. Ho remenem 
bé. 

Posem la pasta en una bossa de plàstic o en paper transparent i formem un cilindre. Procurem 
compactar bé la pasta perquè no quedin bombolles d’aire. Ho deixem refredar a la nevera unes dues 
hores, o al congelador 30 minuts. 

Anem tallant llesques del cilindre de pasta, d’un centímetre aproximadament, i les anem col·locant 
en una safata amb paper de forn. Les hem de posar ben separades perquè no s’enganxin quan 
augmentin de volum. 

Posem la safata al forn, prèviament escalfat a 180º, durant 13 minuts o fins que estiguin rosses. 
Deixeu-les refredar una mica abans de menjar-vos-les! 

Bon profit! 

Nina Carbonell 
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Info.UdA 

Biblioteca Comunal Universitària 

Noves adquisicions de la BCU. Juny del 2013 

Manual de internacionalización 
Jesús Arteaga Ortiz 
Ed. Publicaciones ICEX 
 
Guía ICC del comercio internacional: prácticas 
globales para exportar e importar. 
Guillermo Jiménez 
Ed. Cámara de Comercio Internacional 
 
Patrones de diseño. Elementos de software 
orientado a objetos reutilizable  
Erich Gamma 
Ed. Addison-Wesley, 
 
UML y patrones. Una introducción al análisis y 
diseño orientado a objetos y al proceso unificado 
Craig Larman 
Ed. Prentice Hall 
 
Masaje infantil. Guía práctica para el padre y la 
madre 
Vimala Schneider 
Ed. Médici 
 
Perill, nens. Apunts d'educació 1994-2007 
Francesco Tonucci 
Ed. Graó 
 
Bon dia, mandra. Estratègies per sobreviure a la 
feina 
Corinne Maier 
Ed. Edicions 62 
 
L’Illa de l’última veritat 
Flavia Company 
Ed. Proa 
 
Microsoft Visual C#. Interfaces gráficas y 
aplicaciones para Internet con WPF, WCF y 
Silverlight 
Francisco Javier Ceballos 
Ed. Ra-Ma 
 

Dirección financiera I i II 
Francisco Blanco Ramos 
Ed. Pirámide 
 
Manual de epidemiología y salud pública. Para 
grados en ciencias de la salud 
Ildefonso Hernández-Aguado 
Ed. Médica Panamericana 
 
Casos prácticos de dirección financiera 
Miguel Martín Fernández 
Ed. Pirámide 
 
Curso de matemàtica financiera  
Javier Miner Aranzábal 
Ed. McGraw-Hill 
 
Epidemiología y estadística en salud pública  
Antonio R. Villa Romero 
Ed. McGraw-Hill 
 
Gestión de proyectos informáticos: métodos, 
herrramientas y casos  
José Ramón Rodríguez 
Ed. UOC 
 
Supuestos prácticos de dirección financiera  
Juana F. Rosario Díaz 
Ed. Pirámide 
 
Piensa en Java  
Bruce Eckel 
Ed. Pearson Prentice Hall 
 
Contabilidad para dirección  
Fernando Pereira Soler 
Ed. EUNSA, Universidad de Navarra 

Nova publicació 

El llibre How to Become a Lawyer, publicat aquest estiu per l’editorial Peter Lang, recull les ponències 
d'un col·loqui amb el mateix títol que va tenir lloc a Andorra la Vella el 4 de juny del 2010, amb la 
participació de la Universitat d’Andorra, en el marc de la 15a reunió anual dels representants de la 
xarxa Network of European Universities in Legal Studies. 

S’hi reuneixen estudis comparatius relatius no només a Andorra i a d’altres nombrosos països 
europeus, sinó també als Estats Units, amb una contribució específica per al sistema de Califòrnia 
(EUA). Cada article és una guia única a través dels requisits i exàmens que donen accés en cada país 
a les diferents professions jurídiques. 
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Més de 12.200 títols a l’e-BUC, la llibreria universitària en línea 

La llibreria electrònica universitària e-BUC ha superat els 12.200 títols a l’abast del públic. El catàleg 
en línia s’ha consolidat com a referent de les publicacions universitàries als territoris de parla 
catalana amb un ventall d’obres que abasta totes les àrees de coneixement. A més, durant els 
primers 7 mesos de l’any el portal va incorporar més de 400 novetats editorials de les universitats de 
la Xarxa Vives, amb un ritme d’inserció de més de 60 llibres al mes. La llibreria de la Xarxa Vives 
inclou títols de 16 de les 21 universitats membres i permet fer cerques per paraules, títol, autor, data 
de publicació i matèria del llibre. 

Nova edició del curs Òpera Oberta 2013-2014 

La Universitat d’Andorra i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació 
Crèdit Andorrà i el suport tècnic d'Andorra Telecom, torna a oferir una nova edició d’Òpera Oberta. 
Aquest any, a causa de les restriccions econòmiques, les òperes no es transmetran en directe a 
través d’Internet, sinó que es projectaran enregistraments fets al Gran Teatre del Liceu en edicions 
anteriors. 

El període per formalitzar la matrícula per al curs Òpera Oberta 2013-2014 estarà obert fins al 31 
d’octubre. El preu és de 55 euros (gratuït per als estudiants matriculats a la Universitat d’Andorra en 
alguna titulació de formació reglada). El curs està finançat al 50% per la Fundació Crèdit Andorrà. 
 
El calendari de representacions és el següent: 

• Dimarts 5 de novembre 2013: L'incoronazione di Poppea de C. Monteverdi 

• Dimarts 3 de desembre 2013: Die Entführung aus dem Serail de W.A. Mozart 

• Dimarts 25 de febrer 2014: L'elisir d'amore de Gaetano Donizetti 

• Dimarts 1 d'abril de 2014: A Midsummer Night's Dream de B. Britten 

En aquest nou curs es repeteix l’experiència, com a activitat opcional, d’assistir al Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona a la representació d’una òpera. En aquesta ocasió s’ha escollit l’obra Il 
prigioniero/Suor Angelica de Giacomo Puccini. L’obra s’escenificarà el dimecres 25 de juny del 2014. 

Les projeccions es faran a l’Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos Lauredià a les 19 
hores. A les 17.30, abans de la projecció de cada òpera (subtitulada en català), un professor 
impartirà una conferència sobre l’obra en concret. Posteriorment es farà una classe prèvia sobre la 
projecció, i a les 7 del vespre començarà la projecció de l’òpera. 

Info.UdA 

Dos cursos d’actualització en auditoria 

Fins al 27 de setembre de 2013 està obert el període d’inscripció i matrícula per a dos cursos 
d’actualització en auditoria, organitzats conjuntament per la Universitat d'Andorra, el Col·legi Oficial 
d’Economistes d’Andorra i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. L’objectiu principal 
és donar resposta a la necessitat de formació dels professionals del país, tant per als que volen 
orientar l’exercici de la seva professió cap a l’auditoria, com per als que estant exercint en aquest 
àmbit i desitgen actualitzar els seus coneixements en la matèria. El primer dels dos cursos, titulat 
Auditoria. Introducció i temes avançats, està dirigit a futurs auditors (estudiants o professionals 
d’altres àmbits que desitgin orientar el seu exercici professional futur cap a aquest camp), membres 
de firmes d’auditoria que fan habitualment aquesta tasca, i a auditors. El curs Auditoria. Temes 
avançats, de la seva banda, està dirigit als auditors amb experiència, amb l’objectiu de donar 
resposta a les seves necessitats de formació continuada. 

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials (teòriques 
i pràctiques), que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels 
participants, mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge.  

Les formacions, que es desenvolupen de l’octubre al desembre del 2013, són reconegudes en el 
marc de la formació bàsica i continuada del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Les 
persones que superin el sistema d’avaluació previst obtindran una doble titulació. 
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Màrius Serra pronunciarà a la Universitat d’Andorra la conferència inaugural del 
25è curs d’ensenyament superior a Andorra 

L’escriptor Màrius Serra participarà a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-2014 a la 
Universitat d’Andorra, donant el tret de sortida a la commemoració dels 25 anys d’ensenyament 
superior a Andorra. L’acte tindrà lloc a l'auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià el 
divendres 4 d’octubre de 2013, a les 11.00 h. Convidat per la Universitat d’Andorra, Serra hi 
pronunciarà la conferència inaugural, titulada Pentaicosàedres? (una reflexió lingüística sobre el 25), 
en un acte obert al públic. 

Les creacions de Màrius Serra (Barcelona, 1963) giren al voltant de la literatura, la comunicació i el 
joc. Ha publicat més de vuit mil mots encreuats, tres milers llargs d'articles, catorze llibres de 
narrativa i set de ludolingüística. Entre les seves obres destaquen Mon oncle, La vida normal, 
Verbàlia, Farsa o Quiet, entre d'altres i, més recentment, Plans de futur, guardonada amb el Premi 
Sant Jordi de novel·la. Col·labora a La Vanguardia, TV3, Catalunya Ràdio i El Punt-Avui. 

El curs acadèmic 2013-2014 serà formalment inaugurat pel cap de Govern, Antoni Martí, en 
companyia del rector de la Universitat d'Andorra, Daniel Bastida. L'acte inclourà la presentació de la 
memòria acadèmica i el lliurament de diplomes universitaris del curs passat. 

L’ensenyament superior al Principat d’Andorra es va iniciar el curs 1988-1989 amb la creació de les 
escoles universitàries d’infermeria i d’informàtica, donant lloc l’any 1997 a la Universitat d’Andorra. 

Compte enrere per al IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament de Català 

La Universitat d’Andorra està representada en el Comitè Científic del IV Simposi Internacional sobre 
l’Ensenyament de Català, que tindrà lloc a la Universitat de Vic els dies 4 i 5 d'abril del 2014. Fins al 
30 de novembre està obert el període de presentació de comunicacions.  

El simposi oferirà un espai de reflexió i de debat per tal d’assolir els objectius següents: d’una banda, 
conèixer la situació actual de l’ensenyament del català en els diferents nivells educatius i als 
diferents territoris de parla catalana, així com les aportacions més actuals que ofereixen les diferents 
disciplines relacionades amb l’adquisició i l’aprenentatge de segones i terceres llengües. D’altra 
banda, es tracta d’intercanviar tota mena de recerques i d’experiències vinculades a l’ensenyament i 
aprenentatge de la llengua catalana, i finalment d’apuntar noves línies d’actuació a partir de la 
reflexió i el debat. 

XarxaMOOC, el primer curs de llenguatge especialitzat en català 

La Universitat d’Andorra té previst participar en el primer curs de llenguatge especialitzat en català 
en format MOOC (cursos en línia massius i oberts), que organitza la xarxa Vives d’Universitats sota la 
coordinació de la Universitat d’Alacant. El curs tindrà lloc a partir d’octubre de 2013 i té com a títol 
XarxaMOOC. Introducció al llenguatge d’especialitat en les universitats de llengua catalana. Eines 
digitals per als futurs estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats. L’objectiu del curs (vegeu el blog de 
XarxaMOOC) és que els inscrits tinguin un primer contacte amb el llenguatge d’especialitat i la 
terminologia en català dels estudis que seguiran (segueixen o seguirien) i, a més, que obtinguin una 
visió general dels elements culturals més representatius de la regió Vives. 

XarxaMOOC s’adreça fonamentalment als futurs estudiants de les universitats de la Xarxa Vives. Per 
tant, és recomanable per a l’alumnat procedent de l’ensenyament mitjà propi, però també a 
l’alumnat dels lectorats estrangers i dels cursos de català de les universitats de fora del domini 
lingüístic que fan docència de català. Per extensió, i tenint en compte que serà un curs obert, s’hi 
podrà inscriure qualsevol persona que vulgui conèixer la cultura de l’àmbit lingüístic català. L’única 
condició per inscriure-s’hi serà disposar d’un compte de Google, atès que el contingut es vehicularà 
mitjançant Youtube, Google Drive i Google+. A més, com a eines complementàries, s’hi treballaran 
els recursos lingüístics (diccionaris, traductors i correctors) i l’ús de blogs o eines com ara Google 
Maps, Facebook, Twitter, etc. Al blog del curs es troben apunts sobre la història dels MOOC, els 
diferents models que hi ha, els referents més pròxims i les principals plataformes on trobar MOOC, 
com ara Coursera, Udacity, MITX, edx, MiriadaX, UNED COMA, etc.  

Visita 

El passat 16 de juliol la Universitat d’Andorra va rebre la visita de Mark Mineo, cònsol d’Afers polítics i 
administratius del Consolat dels Estats Units a Barcelona. L’acompanyava Eulàlia d’Ortodo, 
assessora política del consolat. 
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El Taller d’Emprenedors es va tancar amb l’elaboració de vint plans d’empresa  

El Taller d’Emprenedors es va tancar el 27 de juny amb un total de 25 participants, 20 dels quals van 
acabar el curs satisfactòriament amb l’elaboració del pla d’empresa de la seva idea de negoci.  

El Taller d'Emprenedors és totalment gratuït per als participants i va dirigit a persones que tenen 
esperit emprenedor i que volen muntar el seu propi negoci.  

El Taller es composa d’un total de 20 sessions formatives (una per setmana) realitzades des del mes 
de gener. Els alumnes s’han format en aspectes tan diversos com màrqueting, recursos humans, 
economia i finances, legislació, etc. També han comptat amb un servei de tutoria, que ha fet el 
seguiment de l’evolució dels projectes durant els 5 mesos del Taller. 

El Govern d’Andorra està portant a terme –des de l'any 1999– aquesta iniciativa, en col·laboració 
amb la Universitat d’Andorra, amb la finalitat d’afavorir la capacitat de crear noves empreses o de 
liderar projectes empresarials en empreses ja existents. 

En 13 edicions hi han participat més de 180 emprenedors, i una bona part d’ells han acabat creant 
la seva empresa real. 

Signatures de convenis de col·laboració  

El 12 de setembre la Universitat d’Andorra va procedir a la signatura dels convenis marc de 
col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya, a més de l’acord específic per a l’organització dels dos cursos d’actualització en 
auditoria. Els acords estableixen un marc de relacions i defineixen les línies de la col·laboració entre 
aquestes institucions per tirar endavant conjuntament programes formatius i altres projectes en 
matèria de recerca i intercanvi d’informació.  

El 16 de Setembre la Universitat Oberta La Salle i la Universitat d’Andorra van procedir a la signatura 
del conveni de col·laboració entre ambdues institucions, a més d’una addenda específica per a 
l’organització del postgrau en direcció financera i control de gestió. L’acord estableix un marc de 
col·laboració entre ambdues institucions que permetrà desenvolupar ofertes d’estudis superiors que 
puguin aprofitar sinergies en l’àmbit universitari i en el desenvolupament de llur presència al país, de 
manera que cada universitat pugui aportar elements de la seva singularitat, tant en l’àmbit nacional 
com internacional. 

Cloenda del curs 2012-2013 a les universitats de parla catalana 

Poc després d’haver participat a la sessió ordinària del Consell General de la Xarxa Vives, màxim 
òrgan de govern de la institució, el rector de la Universitat d’Andorra, Daniel Bastida, va assistir el 12 
de juliol a l’acte de cloenda del curs 2012-2013 a les universitats dels territoris de parla catalana. 
L’acte va tenir lloc a la Universitat d’Alacant, que prenia el relleu a la presidència de la Xarxa, i va 
incloure un acte d’homenatge universitari al lingüista i dialectòleg Joan Veny i, a títol pòstum, a 
l’anterior rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas. 

Veny i Casas van rebre el reconeixement de les 21 institucions d’educació superior de la Xarxa, a 
través de la imposició de la medalla d’honor de l’associació. El director de Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, Josep Massot i el vicerector i catedràtic de física teòrica de la Universitat de les Illes 
Balears Jaume Carot van llegir respectivament les laudatio de Veny i Casas. A més de la realització 
dels homenatges, durant l’acte de cloenda del curs es van lliurar els premis de comunicació científica 
Joan Lluís Vives, corresponents a la catorzena edició de la convocatòria.  

Inici de curs  

Coincidint amb l’inici del calendari lectiu universitari, el dilluns 9 de setembre la Universitat d’Andorra 
va acollir els nous estudiants de les carreres que s’hi imparteixen, que van seguir diverses sessions 
de presentació a càrrec dels responsables respectius de cada escola.  
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La Universitat Oberta La Salle i la Universitat d’Andorra ofereixen conjuntament 
un postgrau en direcció financera i control de gestió 

Fins al 21 d´Octubre de 2013 està obert el període d’inscripció i matrícula per al Postgrau en 
direcció financera i control de gestió, organitzat conjuntament per la Universitat Oberta La Salle i la 
Universitat d'Andorra. L’objectiu principal d’aquest postgrau és que els participants siguin capaços 
d’analitzar els estats financers, dissenyar la política financera de l’empresa i dissenyar un sistema de 
costos i pressupostos que s’adaptin a les necessitats de l’organització. El postgrau interuniversitari 
proporcionarà els coneixements necessaris per a desenvolupar amb èxit les tasques pròpies del 
responsable de gestió financera. 

La modalitat d’ensenyament és virtual, amb la utilització dels campus virtuals d’ambdós centres 
d’ensenyament superior. El programa s’imparteix de l’octubre del 2013 al gener del 2015. La 
inscripció es pot realitzar en línia a través de la pàgina web de qualsevol de les dues universitats. 

Els estudiants de la Universitat d’Andorra poden aparcar a les Feixes del Rabató 
amb un abonament especial  

El Comú de Sant Julià de Lòria va aprovar la tarifa universitària per a l’aparcament de les Feixes del 
Rabató el passat 25 de juny, que ha quedat publicada al BOPA del 3 de juliol. 

Si bé la tarifa corresponent a una plaça d’aparcament és de 38,75 euros mensuals en concepte de 
preu públic de lloguer, la tarifa universitària per a una plaça a l’aparcament de les Feixes del Rabató 
és de 26 euros mensuals. Aquest abonament especial és vàlid de setembre a juny, de dilluns a 
divendres, de les 8 hores a les 17 hores. 

Com s’indica a l’ordinació comunal, per poder beneficiar-se de la tarifa universitària cal presentar un 
certificat de la Universitat d’Andorra. 

La mesura dóna resposta a una inquietud dels representants dels estudiants expressada al Consell 
Universitari. 

L’aparcament de les Feixes del Rabató disposa de més de 90 places d’aparcament de les quals 85 
són per a turismes. Fora del lloguer, el preu públic de l’aparcament és de 50 cèntims/hora de les 8 
hores a les 20 hores (gratuït la primera hora i de les 20 hores a les 8 hores). 

Fi de carrera de la 23a promoció d’infermeria 

Deu estudiants van protagonitzar el 27 de juny l’acte de fi de carrera de la 23a promoció de la 
diplomatura d’infermeria de la Universitat d’Andorra. L'acte va comptar amb la conferència 
Infermeria. Quelcom més que una vocació, a càrrec de Ramon Colell Brunet, professor titular de la 
Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida. També hi van assistir nombrosos familiars i amics 
dels estudiants. 

El lliurament oficial de títols es farà el 4 d’octubre a partir de les 11.00 h, coincidint amb l’acte 
d’inauguració del nou curs acadèmic, en una celebració conjunta amb tots els graduats de les 
diverses formacions de l’UdA. 

Seminari 

La Universitat d’Andorra participarà al seminari Implementació del Suplement Europeu al títol a la 
regió Vives, que tindrà lloc el 3 d’octubre a la Universitat Jaume I. S’hi debatrà sobre el context actual 
i l’aplicació del suplement europeu al diploma que lliuren les universitats en el marc de l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior. 

Nova base de dades: eLibraryUSA 

La Biblioteca Digital de la Universitat d’Andorra ha creat un enllaç amb eLibraryUSA, una biblioteca 
virtual gratuïta nord-americana que conté més de 30 bases de dades amb informació completa i 
actualitzada. Inclou enciclopèdies, directoris, llibres, articles de premsa i revistes electròniques, entre 
altres recursos. 
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Publicacions, ponències i participació a congressos 

26 de setembre: lliurament de diplomes de la 2a edició del postgrau en assessorament tècnic 
comercial 

27 de setembre: lliurament de diplomes de la 10a edició del postgrau en dret andorrà (2012-2013) 

4 d’octubre: acte d’inauguració del 25è curs acadèmic (2013-2014) 

18-19 d’octubre: III Jornades de reflexió educativa a la Seu d’Urgell i Andorra 

5 de novembre: Òpera oberta. L'incoronazione di Poppea de C. Monteverdi 
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