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Les llengües són un patrimoni de la humanitat que cal que tots protegim i promoguem. Els
parlants tenim el deure d'utilitzar la nostra llengua per garantir-ne el seu futur, però tothom hauria
de vetllar perquè aquest patrimoni no es malmeti. Les llengües són un dret dels pobles i el reflex
de les seves diferents cultures que aporten visions distintes del nostre món i solucions diverses
als problemes comuns. Cada cop que una llengua desapareix, la riquesa de la humanitat se'n
ressent i tots som una mica més pobres i dèbils davant dels grans reptes.
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El polítics obtusos o malvats, o les dues coses alhora, que directament o en nom d'algun objectiu
venerable ataquen la llengua d'altri, haurien de ser durament rebutjats per les urnes i per les
convencions internacionals que protegeixen les llengües.
La nostra llengua ha estat durament reprimida i perseguida en molts dels seus territoris.
Segurament ha estat, d'entre les llengües encara vives de l'Europa occidental, la que més
intransigència ha sofert en la història recent. I aquests atacs, incomprensiblement, encara
continuen. En nom de què o qui té dret a menystenir, marginar o, fins i tot, prohibir una llengua?
Les persones que creiem en la diversitat, en la llibertat, en els principis democràtics, en la igualtat
i el respecte dels pobles hem d'estar units al marge de colors o ideologies per protegir aquest
patrimoni tan valuós que s'ha anat conformant al llarg de tota la història de la humanitat. Perquè
quan una llengua mor alguna cosa nostra també es mor.
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Què fem?
IX Diada universitària 2013

Gràcies a la col·laboració i participació de tota la comunitat universitària, un any més la
Diada universitària va ser possible i els alumnes de primer de batxillerat van poder copsar
les vivències dels alumnes universitaris i la manera de fer de la nostra universitat.
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Què fem?
Homenatge a Georges Moustaki
Ma liberté
Longtemps je t'ai gardée
Comme une perle rare
Ma liberté
C'est toi qui m'as aidé
A larguer les amarres
Pour aller n'importe où
Pour aller jusqu'au bout
Des chemins de fortune
Pour cueillir en rêvant
Une rose des vents
Sur un rayon de lune
Ma liberté
Devant tes volontés
Mon âme était soumise
Ma liberté
Je t'avais tout donné
Ma dernière chemise
Et combien j'ai souffert
Pour pouvoir satisfaire
Tes moindres exigences
J'ai changé de pays
J'ai perdu mes amis
Pour gagner ta confiance
Ma liberté
Tu as su désarmer
Toutes mes habitudes
Ma liberté

Toi qui m'as fait aimer
Même la solitude
Toi qui m'as fait sourire
Quand je voyais finir
Une belle aventure
Toi qui m'as protégé
Quand j'allais me cacher
Pour soigner mes blessures
Ma liberté
Pourtant je t'ai quittée
Une nuit de décembre
J'ai déserté
Les chemins écartés
Que nous suivions ensemble
Lorsque sans me méfier
Les pieds et poings liés
Je me suis laissé faire
Et je t'ai trahie pour
Une prison d'amour
Et sa belle geôlière
Ma liberté de Georges Moustaki

Gràcies per totes les estones que vam
compartir durant els millors anys de les
nostres vides.
Miquel Nicolau

Lliçons recreatives
Les matemàtiques del futbol (I)
Quin paper tenen les matemàtiques amb el joc del Barça? Cap altre equip del món fa tants triangles
i confon de manera tant insistent a l’adversari.
Fins i tot, el matemàtic Amadeu Monreal, professor de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat
Politècnica de Catalunya, veu multitud d’analogies entre els elements arquitectònics de la Sagrada
Família i el joc del Barça. Segons ell Gaudí sembla caòtic quan en realitat hi ha un ordre absolut, tot
està perfectament sistematitzat. Al Barça també. El fals davanter centre, els laterals que juguen
d’extrems pot semblar un desordre, però està perfectament organitzat. La diferència és que Gaudí
hi arriba desprès de pensar molt i en el Barça són automatismes espontanis adquirits a base de
moltes hores d’entrenament”.
Podria ser del periodista Joaquim M. Puyal la frase el joc del Barça és matemàtic. I dins del camp de
les matemàtiques podríem dir que és un joc geomètric.
Ara bé, al futbol no només hi ha matemàtiques sinó que hi trobem una infinitat de termes físics:
forces, acceleracions, velocitat, efecte Venturi, tir parabòlic, pressió, i molts altres.
Vejam ara el futbol des del punt de vista de les Matemàtiques i de la Física.
Continua a la pàgina següent
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Lliçons recreatives
Les matemàtiques del futbol (I) (continua)
Dimensions del camp
La longitud d’un camp de futbol ha d'estar compresa entre 100 i 110 metres de longitud, amb una
amplària d’entre 64 i 75 metres (concretament el Camp Nou fa 105 x 68). Això ens dóna una
superfície del terreny de joc d’entre 6.400m2 i 8.250 m2 que si hi sumem la part de les grades
fàcilment s’arriba als 10.000 m2 (1 hectàrea –Ha-). Això ens pot servir per traduir les Ha en camps
de futbol (1:1). Així doncs, quan llegim que s’han cremat 400 Ha de bosc vol dir quer s’ha cremat,
aproximadament, una superfície equivalent a 400 camps de futbol. I com que tothom ha vist alguna
vegada un camp de futbol ràpidament es fa idea de les dimensions de l’incendi.
El porter i la porteria
A la porteria de futbol, la distància entre els pals és de 7,32 metres, i la distància de la vora inferior
del travesser al sòl de 2,44 m. Imaginem el porter del Barça (Victor Valdés) que fa 1,83 m d’alçada.
Calculem la part de la porteria que pot cobrir sense moure els peus del terra. Considerant que amb
els braços completament estirats arriba al 2,5 m. La superfície que cobrirà mitjançant una simple
rotació del cos serà la d’un semicercle de radi 2,5 m. És a dir una superfície de 9,8 m2 (

A =

π · 2 ,5 2
2

= 9 ,8 m 2

). Tenint en compte que la porteria té una superfície de 17,86
m2 (7,32 m x 2,44 m) veiem que sense aixecar els peus del terra i amb els braços estirats ja cobreix
el 55% de la porteria. Així doncs, només s’haurà de moure de la posició central (saltar, estirar-se, ...)
per cobrir poc l’altra part de la porteria (45%). El punt més llunyà del centre li queda a l’escaire
superior de la porteria, que aplicant el teorema de Pitàgores tindrem que

d = 3,66 2 + 2,44 2 = 13,4 + 5,95 = 4,4m

. Per això és tan difícil pel porter arribar a

una pilota que li vagi per l’escaire superior.
Ara bé les dimensions de la porteria depenen del punt de referència. Resulta que el porter la veu
gran i en canvi el davanter la veu petita (relativitat de les dimensiones). Aquesta relativitat de les
dimensions encara s’agreuja més en el llançament d’un penal.
Així, un jugador que tiri el penal colpejant la pilota amb una força tal que la projecti a 90 km/h (25
m/s), fa que la pilota arribi al porter al cap de menys de mig segon

t=

e
11m
=
= 0,44 s
v 25 m
s

(
). Per això la major part dels porters es tiren cap a on intueixin que
xutarà el jugador fins i tot abans que aquest impacti la pilota. D’aquí el tòpic un penal parat és més
per demèrit del davanter que per mèrit del porter.
Figures geomètriques
Mirat des d’una certa altura, al terreny de joc, es divisen una sèries de línies:

•

Rectangles: el terreny de joc, l’àrea gran, l’àrea petita, l’àrea tècnica i la porteria.

•

Circumferències: la central (radi de 9,15 m), quart de circumferència a cadascun dels corners
(radi 1 m) i un arc de circumferència a l’exterior de l’àrea gran (radi 9,15 m i centre el punt de
penalti).
També hi trobem: rectes paral·leles, angles rectes, interseccions de corbes i rectes, simetries, etc..
Distància de la barrera
En un llançament de falta amb barrera, la barrera ha d’estar a 9,15 m (10 iardes) del punt de
llançament. A efectes pràctics els àrbitres compten 11 passes llargues (una passa equival a uns 85
cm) des del punt on es llançarà la falta fins on s’ha de col·locar la barrera.
Una de les tasques del porter és col·locar la barrera de tal manera que el jugador més exterior
estigui alineat amb el pal de la porteria i la pilota. En termes matemàtics podríem dir que la posició
d’aquest jugador és un punt de la recta pal-pilota.
Continua a la pàgina següent

Número 89 / Maig 2013

Pàgina 5

Lliçons recreatives
Les matemàtiques del futbol (I) (continua)
En canvi l’objectiu de qui llança la falta és fer que la pilota arribi a la porteria fora de l’abast del
porter. Això, ho acostumen a solucionar de 3 formes diferents:
A) Xutant per sobre de la barrera.
Es tracta d’impulsar la pilota amb una certa velocitat i un determinat angle per tal que pugui
superar la barrera (la pilota hauria d’arribar a l’altura d’uns 2 m quan ha recorregut una distància
horitzontal de 9,15 m) i a la vegada iniciï el descens en un punt que passi al més ajustat al
travesser de la porteria (2,44 m). Per solucionar-ho matemàticament (els jugadors no ho fan) caldria
aplicar els conceptes de tir parabòlic.
B) Xutant pel costat de la barrera
En aquest cas cal que xuti amb efecte. És a dir, cal picar la pilota de tal manera que prengui una
trajectòria corba (és el que es coneix com donar-li efecte).
A causa del conegut efecte Venturi, la pressió de l’aire es menor en aquells punts on la velocitat de
flux és major. Per tant, a l’exemple del dibuix, atès que la velocitat de l’aire (que va en contra del
moviment de la pilota) és major a la part inferior de l’esfèrica (se suma la velocitat del moviment de
rotació amb el de l’aire que xoca contra la pilota), la pressió en aquesta zona serà menor que a la
part superior, i per tant l’esfèrica experimentarà una força dirigida cap avall que farà que la seva
trajectòria sigui curvilínia (aquest efecte també és conegut com l’efecte Magnus).
La força de l’efecte Magnus és directament proporcional a la
densitat del fluid (en aquest cas l’aire) i com que l’aire fred és més
dens que l’aire calent, la pilota agafarà més efecte a l’hivern que a
l’estiu. Així doncs, és més fàcil fer un gol amb un xut en rosca
quan fa fred que quan fa calor.
C) Per sota de la barrera
Sovint els jugadors de la tanca tenen l’impuls de saltar quan el
jugador que tira la falta xuta la pilota. En saltar tots a la vegada
deixen espai suficient a ras de terra suficient perquè hi passi la
pilota (uns 22 cm de diàmetre). Ara bé perquè això passi ha de
coincidir que la pilota arribi on hi ha la barrera (9,15 m) just en el moment que els jugadors de la
barrera estiguin en el punt més alt del salt. Aquí hi intervindria la composició d’un moviment rectilini
horitzontal amb un moviment rectilini vertical (composició de moviments)
(Continuarà al proper butlletí)

Florenci Pla

UdA.Sostenible
Dia Internacional de la Diversitat Biològica
L’International Day for Biological Diversity se celebra tots els anys el 22 de maig. Va ser instituït per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el desembre del 2000, per commemorar la data
d'adopció del text del Conveni sobre la Diversitat Biològica de l'any 1992.
El Conveni sobre Diversitat Biològica va ser obert a la signatura a Rio de Janeiro, durant la Cimera de
les Nacions Unides sobre Ambient i Desenvolupament, anomenada La Cimera de la Terra i va entrar
en vigor el 29 de desembre del 1993.
Els tres objectius del Conveni són la conservació de la diversitat biològica, l'ús sostenible dels seus
components i la participació justa i equitativa dels beneficis derivats de l'ús dels recursos genètics.
Aquest conveni defineix la biodiversitat com la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font,
inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres, marins, altres ecosistemes aquàtics i els
complexos processos ecològics dels quals formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie
(genètica ), entre les espècies i dels ecosistemes.
Continua a la pàgina següent
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UdA.Sostenible
Dia Internacional de la Diversitat Biològica (continua)
Cal esmentar que entre l'àmplia gamma d'organismes vius que constitueixen la biodiversitat es troba
l'ésser humà que es relaciona de molt diferents formes amb les altres espècies i ecosistemes. De fet
la seva vida depèn profundament d'ells. No obstant això, des que va adoptar pràctiques
inadequades amb la idea del desenvolupament, la biodiversitat s'ha vist seriosament afectada, ja
que no només estan desapareixent espècies valuoses sinó també ecosistemes sencers. Prop del
75% de la biodiversitat del planeta està concentrada en només 17 països.
A Andorra, el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma) de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA)
va oferir quatre tallers gratuïts per celebrar el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Cada taller
es va encarregar d’estudiar un grup biològic diferent o un determinat ambient. Des del Comapedrosa
es va poder identificar visualment i auditivament ocells. Al parc natural de Sorteny l’hàbitat de les
papallones diürnes. Al Centre de Natura de la Cortinada els éssers vius de l’aigua i finalment al parc
Central la biodiversitat urbana dels arbres.
Perquè és fonamental prendre consciència sobre la permanent interacció que tenim els humans
amb els components naturals on es desenvolupen les nostres activitats per tal de fomentar mesures
sostenibles en el temps.
Vicens Blasco

Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Maig del 2013
Business Process Model and Notation
Remco Dijkman
Ed. Springer-Verlag GmbH, Berlin, Heidelberg

Parlar i convèncer
Teresa Baró
Ed. Serbal

Cuestiones de física
José Aguilar Peris
Ed. Reverté

Por una pedagogía de ayuda entre iguales
Maribel de la Cerda
Ed. Graó

Approaches and methods in language teaching
Jack C.Richards
Ed. University Press

Ingeniería del software
Benet Campderrich Falgueras
Ed. UOC

Accidents du travail et maladies professionnelles
Alain Harlay
Ed. Masson

Economía pública
Emilio Albi Ibáñez
Ed. Ariel

Psychologie médicale
Philippe Jeammet
Ed. Masson

Territoris
Rafael López Monné
Ed. Arola

Physique
Salah Belazreg
Ed. Dunod

Pòntiques
Gaspar Jaén i Urban
Ed. Bromera

Virologie humaine et animale
Christophe Pasquier
Ed. Dunod

Didáctica de las ciencias naturales enseñar
ciencias naturales
Liliana Liguori
Ed. MAD

Ciència i xocolata
Claudi Mans Teixidó
Ed. Publicacions i Edicions Universitat de
Barcelona

Continua a la pàgina següent
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Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Maig del 2013 (continua)
Ciencias físicas en primaria y secundaria modelo
y ejemplificaciones
Jesús Lahera Claramonte
Ed. CCS

Securing the cloud. Cloud computer security
techniques and tactics
J. R. Winklerç
Ed. Syngress

Cloud computing Implementation, management
and security
John W Rittinghouse
Ed. CRC Press

Info.UdA
Presentació dels resultats del projecte Interreg Transversalis
La Universitat d’Andorra va acollir el 21 de maig de 2013 la presentació dels resultats del projecte
europeu de mobilitat transfronterera Transversalis, en el qual ha col·laborat amb set altres
universitats de l’àrea pirinenca. El projecte Transversalis reuneix les universitats de Perpinyà Via
Domícia, Girona, Lleida, Saragossa, Andorra, Tolosa Le Mirail i Tolosa Paul Sabatier al voltant d’un
conjunt d’accions en àmbits tan diversos com l’ensenyament superior, l’ocupació, la mobilitat, el
turisme, el desenvolupament sostenible, la innovació i l’emprenedoria. L’objectiu és promoure la
formació, la integració professional i la mobilitat dels estudiants i professionals a l'àrea
transfronterera. També incorpora la noció de desenvolupament sostenible en les formacions de
turisme i de muntanya.
Transversalis té un pressupost total de 2.703.821 euros mitjançant un finançament de Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) del 65 % i un cofinançament dels centres associats de la
Regió Migdia-Pirineus, del Consell General de l’Arieja i de l'Ajuntament de Figueres.
Aquest projecte s’integra en el marc de la política de cohesió de la Unió Europea a favor de les
accions estructurals i, més particularment, en el si de l’objectiu prioritari i del Programa Europeu de
Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) que comprèn el període 2007-2013.
El POCTEFA, cofinançat per fons FEDER amb 168 milions d’euros, perllonga les iniciatives anteriors
Interreg (2000-2006). Per primera vegada el Principat d’Andorra forma part d’un d’aquests
programes.
Transversalis és el resultat de la feina duta a terme en el si de la Xarxa Universitària Pirineus
Mediterrània.
Les accions desenvolupades són les següents:
•

Acció 1. Plataforma transfronterera Universitat - Ocupació

•

Acció 2. Portafolis d’experiències i competències

•

Acció 3. Turisme, desenvolupament sostenible i territoris pirinencs

•

Acció 4. Observatori transfronterer del desenvolupament de les energies renovables

•

Acció 5. Beques de pràctiques i Centre d’innovació transfronterers

•

Acció 6. Formació virtual d’empresaris transfronterers
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Postgrau en fiscalitat (2a edició)
A Andorra s’està desenvolupant un sistema tributari que comporta la necessitat de formar i reciclar
professionals en l’àrea de la consultoria o la direcció fiscal de l’empresa. És per aquest motiu que el
gener del 2013 la Universitat d’Andorra va iniciar la primera edició del postgrau en fiscalitat, en
col·laboració amb la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra, amb una gran
acollida que va omplir les 35 places disponibles. Amb l’objectiu de cobrir la demanda d’aquest
programa, el setembre del 2013 està previst iniciar la 2a edició del postgrau.
El postgrau en fiscalitat dóna a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos
que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i les solucions que
planteja la fiscalitat internacional en relació amb les inversions d’Andorra a l’estranger i les
inversions dels no-residents a Andorra.
Aquest programa va dirigit als titulats universitaris en estudis relacionats amb el sector empresarial,
econòmic, jurídic o financer i a empresaris, professionals liberals i professionals especialitzats en
aquests àmbits. També va dirigit a directors financers, administratius i executius.
La preinscripció al programa està oberta fins al dia 1 de setembre del 2013 a: www.uda.ad.

Concurs XXè Aniversari de la Xarxa Vives
Entre les actuacions previstes per celebrar el XXè Aniversari de la Xarxa Vives s'inclou la convocatòria
d'un concurs per obtenir la marca que simbolitzi aquesta fita i que s'emprarà en tots els materials i
les actuacions del 2014. S’ha obert la convocatòria per rebre les propostes de marca que romandrà
oberta fins al 30 de setembre. El concurs s'adreça als estudiants de les universitats de la Xarxa Vives.

La segona edició del Festival Ull Nu duplicarà la dotació dels premis
S’ha obert la convocatòria per a la segona edició del Festival Audiovisual de Joves Creadors dels
Pirineus, Ull Nu, un certamen adreçat a creadors tant professionals com no professionals de menys
de 35 anys nascuts o que resideixin a qualsevol de les demarcacions dels Pirineus: Osca, Navarra,
Guipúscoa, Lleida, Girona, Pirineus Orientals, Pirineus Atlàntics, Alts Pirineus, Alta Garona, Arieja i
Andorra.
Les obres presentades optaran als premis de les vuit categories, i es farà una selecció de les millors
creacions que es projectarà al Centre de Congressos d'Andorra la Vella els dies 8 i 9 de novembre.
La principal novetat d'enguany és l’increment de les dotacions dels premis, que passen de 500€ a
800€, excepte la categoria de menors de 18 anys, que passa de 300€ a 500€. També s'atorgarà el
Premi del públic Universitat d'Andorra, un trofeu obra d'un artista andorrà. La resolució d’aquest
premi es durà a terme a partir del recompte de les votacions que emetrà el públic assistent. El vídeo
guanyador serà guardonat durant l’acte de cloenda.
Per a més informació sobre Ull Nu - Festival Audiovisual de Joves Creadors dels Pirineus i per a la
informació sobre les inscripcions, consulteu el web festivalullnu.com.

Reunió amb els punts joves d’Andorra
El proper 20 de juny tindrà lloc una reunió conjunta amb els responsables informadors dels vuits
punts joves del país, estructurats en la Xarxa de Promoció Jove (Promojove). L’objectiu és la
concertació dels serveis que tots aquests departaments presten als joves en matèria d’orientació
universitària.
La xarxa Promojove és un servei d’informació i assessorament orientat a afavorir l'emancipació i la
participació dels joves. S'estructura en una oficina central d'àmbit nacional en connexió amb les set
oficines comunals d’informació i assessorament juvenil. S'organitza mitjançant un òrgan de gestió
adscrit al Govern d'Andorra .

e-com.UdA
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Guia de cursos d’estiu 2013 de la Xarxa Vives
La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat la Guia de cursos d’estiu del 2013, que aplega la major
oferta agregada de cursos d’estiu de totes les àrees de coneixement, adreçada a estudiants
universitaris, professionals i tota persona interessada a ampliar coneixements. Enguany la Guia
inclou 642 cursos impulsats per 24 marcs organitzatius a 79 localitats dels territoris de parla
catalana.
Els estudiants universitaris podran obtenir reconeixement acadèmic en un gran nombre de cursos. La
Universitat d'Andorra els pot reconèixer com a crèdits de lliure elecció (el nombre de crèdits depèn de
la durada del curs). Amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat d’estudiants, la Universitat d’Andorra també
participa al programa DRAC Estiu, una línia d’ajuts a la mobilitat per assistir a algun dels cursos o
activitats que figuren a la Guia.
Els cursos tindran lloc entre el 15 de maig i el 15 d’octubre, amb un total d’onze àrees acadèmiques:
arts, humanitats, ciències de l’educació, ciències econòmiques, ciències jurídiques, ciències socials,
medi ambient, ciències experimentals, ciències de la salut, estudis tècnics i altres. Per facilitar la tria
de cursos, el web inclou un sistema de cerca avançada per àrea acadèmica, localitat on es fa el curs,
marc organitzatiu, paraula clau, dates de realització i número de curs, i es pot cercar específicament
els cursos amb reconeixement de crèdits. La Guia ofereix també la possibilitat de fer cerques
geogràfiques de cursos a través d’un mapa.

Campanya per a les preinscripcions al curs 2013-14
Per tal de fer conèixer l’oferta formativa de la Universitat d’Andorra en l’actual període de
preinscripció per al curs 2013-2014, s’ha dissenyat una campanya publicitària que va començar el
26 d’abril i finalitzarà el 7 de juny. El pla inclou publicitat als mitjans diaris de premsa, ràdio i televisió
del país, als quals s’afegeix la presència a les sales de cinema. Continua enguany la presència a
alguns diaris, setmanaris i mensuals de fora d’Andorra, a més de bàners a Internet. També s’han
contractat espais patrocinats de manera segmentada a les xarxes socials.
La promoció es reforça amb entrevistes als mitjans, distribució de pòsters i fulletons, i diverses
tasques de difusió destinades a les empreses i als centres juvenils i educatius de la nostra àrea
geogràfica.

Èxit de participació a la Diada universitària 2013
Unes 450 persones es van aplegar el 9 de maig a la IX Diada universitària, que va comptar amb la
participació dels alumnes de primer de batxillerat o equivalent dels tres sistemes educatius presents
a Andorra. La Diada universitària, organitzada per la Universitat d’Andorra amb el suport del Comú de
Sant Julià de Lòria, és una jornada de portes obertes destinada a oferir informació als alumnes
preuniversitaris sobre els aspectes diferenciadors de la universitat pública andorrana i sobre la seva
oferta acadèmica i de serveis.
Enguany va començar amb un dinar festiu al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, després del
qual els alumnes van assistir a diverses presentacions simultànies de la Universitat, adaptades a
cada un dels respectius sistemes educatius. Posteriorment, els joves van tenir la possibilitat de
participar en algun dels nombrosos tallers que hi havia programats tot visitant les instal·lacions del
campus.
La Universitat d’Andorra va insistir durant la jornada en el reconeixement internacional dels seus
diplomes.

Pàgina 10

Info.UdA
El curs Aula Magna conclou l'edició amb més inscrits
El curs Aula Magna va finalitzar la seva 8a edició amb el major nombre de participació respecte a
edicions anteriors. La conferència de clausura va ser a càrrec de l'exsubsíndic i excònsol major
d'Encamp, Josep Marsal, que va destacar que l'educació és el futur de tots els països i va voler enviar
un missatge de confiança en el poble andorrà i en la Constitució com a eina que defensa els drets
dels andorrans per sortir de la crisi.
Aquesta ha estat l'edició del curs Aula Magna amb més èxit de participació, ja que ha arribat als 48
inscrits.
Es va valorar molt positivament el projecte Aula Magna perquè permet l'accés al coneixement de la
gent gran i l'intercanvi amb les generacions més joves.

Ajuts de 3r cicle del Govern d’Andorra
Un any més el Govern d'Andorra, a través del Ministeri d’Educació i Joventut, ha convocat els ajuts
per a estudiants que cursen estudis de doctorat. Les dues convocatòries (nous ajuts i ajuts de
renovacions) han estat publicades al BOPA.
Les ajudes es concedeixen per a la dedicació exclusiva a la realització de la tesi doctoral, són anuals,
tot i que es poden renovar fins a una durada global de tres anys.
Beneficiaris: estudiants de doctorat de nacionalitat andorrana o amb una residència legal andorrana
d’un mínim de 5 anys i vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.
Termini de presentació de les sol·licituds: en el cas de la convocatòria de nous ajuts, el termini
finalitza el dia 21 de juny del 2013; en el cas dels ajuts de renovació la data límit és el dia 28 de juny
del 2013.

Ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana
S'ha publicat al BOPA la convocatòria: Ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana, 2013.
Aquesta convocatòria es concreta en tres modalitats:
•

Un ajut Lídia Armengol Vila, per fer recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la
llengua catalana d’Andorra. Es prioritzaran les investigacions de lingüística històrica o de
descripció dialectal del parlar actual. Aquest ajut serà gestionat pel Servei de Política
Lingüística.

•

Un ajut Cebrià Baraut, per fer recerques per a les quals sigui necessari utilitzar com a font
bàsica d’informació la documentació dels fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Queden exclosos
d’aquesta convocatòria els projectes relacionats amb l’edició de fons documentals i la
realització de catàlegs i inventaris documentals. Aquest ajut serà gestionat per l’Arxiu
Nacional d’Andorra.

•

Un ajut de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana. Aquest ajut serà gestionat pel
Departament d’Ensenyament Superior i Recerca.

Els beneficiaris poden ser investigadors a títol individual o en grup. La persona sol·licitant ha
d’acreditar la possessió d'un títol universitari oficial, reconegut pel Govern d’Andorra, i justificar una
trajectòria i un coneixement en l’àmbit temàtic del projecte de recerca que presenta.
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Celebració del Dia internacional de la infermera
En el marc del programa d’actes organitzats en motiu del Dia internacional de la llevadora (5 de
maig) i del Dia internacional de la infermera (12 de maig), la Universitat d’Andorra va acollir dues
activitats gratuïtes el 13 de maig al matí. D’una banda, van tenir lloc uns tallers pràctics de massatge
infantil, gimnàstica postpart i reeducació del perineu, a càrrec de llevadores i d’estudiants
d’infermeria de la Universitat. Posteriorment, es va fer a la sala d’actes la presentació del màster
oficial en Ciències de la infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, a càrrec de Mar Lleixà, directora
del màster. L’entrada a les activitats era lliure. Algunes persones hi van participar en companyia de
nadons.
Durant la setmana del 7 al 13 de maig, estudiants dels tres cursos de la carrera van assistir a
diversos actes públics que van comptar amb la participació de nombroses personalitats. Els actes de
celebració van ser organitzats pel Col·legi d’Infermeres i Llevadores d’Andorra, la Universitat d’Andorra
i el Servei Andorrà d’Assistència Sanitària. El lema d’enguany era Resoldre la desigualtat: objectius de
desenvolupament en reduir la mortalitat infantil i millorar la salut materna.

Convocat el XIV Premi de comunicació científica Joan Lluís Vives
La Xarxa Vives d'Universitats, amb la col·laboració de la Càtedra de Divulgació Científica de la
Universitat de València, ha convocat la catorzena edició del premi de comunicació científica Joan
Lluís Vives, adreçat a estudiants amb tesi doctoral inscrita i sense defensar públicament a data 31 de
desembre de 2012. Amb aquest guardó, es pretén fomentar les habilitats comunicatives dels
estudiants de doctorat.
Per participar en la present edició, cal presentar un article periodístic en català de la mateixa
temàtica que la tesi doctoral, el qual ha de tenir una extensió màxima de 15.000 caràcters (amb
espais inclosos). Cada autor pot presentar un únic article original, inèdit i no premiat en altres
concursos. El termini per presentar els originals finalitza el 7 de juny de 2013.
Hi haurà dos premis indivisibles, un per a cada modalitat, de 1.500 euros cadascun, i les revistes
Mètode i L’Espill publicaran els dos articles guanyadors. Així mateix, el setmanari El Temps en farà
una ressenya periodística.

Agenda
28 de maig: intercanvi Aula Magna (Universitat d’Andorra) i Programa Sènior (Universitat de Lleida)
28 de maig: presentació del llibre Arquitectura Financiera Internacional y Europea
30 de maig: SIMA 2013. Simposi Internacional de Màrketing d'Andorra
13 de juny: taula rodona Josep Vallverdú, traductor
14 de juny: V Seminari de recerca
24 de juny: prova individual de la XXIV Olimpiada Matemática Nacional Española
24 de juny: inauguració oficial de la XXIV Olimpiada Matemática Nacional Española
25 de juny: 11è Premi Nacional a l'Estudi
27 de juny: acte de fi de carrera de la 23a promoció de l’Escola d’Infermeria

