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Consell editorial

En un context en què la demanda laboral cada vegada és més exigent i més reduïda per l’impacte
de la crisi, sembla clar que el candidat que hagi estat anteriorment en contacte amb el món de
l’empresa es troba en una posició d’avantatge en relació al que no pugui acreditar aquesta
experiència. Aquest és un dels efectes beneficiosos de la relació entre la universitat i l’empresa,
de vegades injustament criticada.
D’altra banda, la col·laboració en temes de recerca i d’innovació, allò que es coneix com
transferència de coneixement i de tecnologia, en un moment de crisi econòmica també és
necessari. Una universitat propera al seu entorn socioeconòmic pot aportar molt valor a la creació
de riquesa, sense que això signifiqui una mercantilització de la institució universitària. Cal vetllar
simplement perquè els dos àmbits mantinguin la seva autonomia i estableixin una relació en què
quedi clar el paper de cadascú.
A la Universitat d’Andorra es promou, des de fa molts anys, ambdós vessants de la relació, per
exemple, amb les estades formatives. El fet que els estudiants puguin fer pràctiques l’últim
semestre, i que aquestes pràctiques estiguin tutoritzades des de la universitat i des de l’empresa,
és fonamental per a la futura inserció dels joves en l’entorn professional. A més, s’està treballant
amb el món empresarial per facilitar la transferència de coneixement a través de la recerca, i no
tan sols en l’àmbit nacional sinó també buscant la col·laboració amb institucions d’altres països.
Així ho demostren els bons resultats del projecte Interreg Transversalis que es van presentar
recentment.
Coincidint amb el període de preinscripcions pel proper curs universitari, la societat és cada cop
més conscient que el conjunt de l’oferta formativa de la Universitat d’Andorra s’adapta a les
necessitats de la societat andorrana i de la seva economia, i això fa que, en finalitzar els estudis,
als alumnes se’ls obrin grans possibilitats de cara al futur. Cal continuar treballant per optimitzar
encara més aquesta interrelació.
Consell editorial
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Què fem?
Un pràctic per a la formació integral dels estudiants
Del 26 al 28 de juny ha tingut lloc el XII Symposium Internacional sobre el practicum y las practicas
en empresas en la formación universitaria que se celebra cada dos anys a Poio (Pontevedra).
En aquesta edició, l’objectiu plantejat ha estat Un practicum para la formación integral de los
estudiantes, i s’ha donat especial importància als aspectes més qualitatius i orientats a assegurar
la qualitat de les pràctiques planificades. El practicum juga un paper fonamental en el currículum de
formació, independentment de l’àmbit de formació, per la seva funció formativa i perquè la
realització pràctica millora l’aprenentatge del futur professional. La correcta relació entre
l’aprenentatge en context acadèmic i en context real permet crear vincles i integració que
acompanyen la consecució de les competències.
Els objectius del simposi han estat:
•
•

•
•

Discutir sobre els fonaments del practicum i de les pràctiques a empreses en la
formació universitària en el context europeu.
Reflexionar sobre les condicions (orientació, organització i gestió) que han de tenir el
practicum i les pràctiques per garantir l’assoliment dels objectius formatius (visió
integral).
Compartir experiències de modalitats de practicum d’alt valor per a la formació dels
estudiants.
Compartir avenços dels darrers anys en planificació, gestió, desenvolupament i
avaluació del practicum.

Les principals línies a tenir en compte en el disseny, desenvolupament i avaluació del les estades
formatives que estem veiem són:
•
•
•

•

La importància del rol del tutor com a orientador present en tot el procés
d'aprenentatge i els mecanismes per guiar l'estudiant.
La necessitat d'una correcta coordinació entre l'empresa i la universitat (aquí hem
recollit idees possibles a aplicar al nostre entorn).
La pràctica reflexiva com a motor de l'estada formativa, que permet vincular la teoria
amb la pràctica (hem vist maneres i eines possibles per afavorir la reflexió de
l'estudiant).
La necessitat de comunicar els resultats esperats a tots els agents implícits:
estudiant, tutor acadèmic i tutor d'empresa.
Virginia Larraz i Sara Esqué

Jornada d’intercanvi entre estudiants del programa Aula Magna i
estudiants del programa Sènior de la Universitat de Lleida
Com a una mostra més de l’èxit del programa Aula Magna de la Universitat d'Andorra i del Comú
d'Andorra la Vella, el passat dimarts 28 de maig es va celebrar 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 a 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 Sta. Coloma. Tot seguit vam desplaçar-nos fins el casc
històric d’Andorra la Vella, on vam poder contemplar l’església de St. 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.
Continua a la pàgina següent
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Què fem?
Jornada d’intercanvi entre estudiants del programa Aula Magna i
estudiants del Programa Sènior de la Universitat de Lleida
(continua)
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-ne 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

Parlem?
El fil d’Ariadna
Un dels països amb més solera des del punt de vista cultural i filosòfic és Grècia. Un país que avui
en dia està patint els estralls de la crisi econòmica. No puc fer més que exclamar: pobres grecs, que
malament que ho estan passant! I no deixo de pensar que els devem molt, perquè la nostra
civilització occidental va beure de la seva cultura i del seu pensament. De fet, la Grècia clàssica la
tenim com a referència de la major part de tot el que fem, diem i pensem. Perquè els mites dels
antics grecs ja van ser el bressol del qual emergí la claror racional, ells ens van donar la raó. I ells
també ens van ensenyar que la democràcia és possible, insuficient sí, però efectiva i directa.
És a dir que l’herència grega va, per així dir-ho, formatar la nostra pròpia manera de pensar i de
parlar i la que ha inspirat tot el que té a veure amb la ciència. Cal tenir present que les
investigacions actuals són hereves de les aportacions presocràtiques, sinó recordem al pensador
grec Demòcrit que ja intuí que l’explicació més potent de la natura ha de recórrer a dues entitats:
els elements bàsics i el buit. O la teoria dels quatre elements d’Empèdocles. I com no parlar de
Sòcrates! l’home que va preferir la mort abans que trair les seves idees, amb el seu anhel
d'autenticitat, de justícia, de posar la consciència i la moral per damunt d’elements externs com
l’èxit o la riquesa; diuen els entesos que ha estat un far que il·luminà tota l’aventura filosòfica. No
podem obviar a Plató amb el seu pensament que ha repercutit en pluralitat d’àmbits i èpoques amb
la seva concepció dualista de l’home, un ésser dividit en una ànima que mira cap amunt i un cos
atrapat en el món de les coses. Aquesta concepció ha marcat tot el pensament occidental
especialment en l’antropologia cristiana. Però, sobretot, no oblidem a Aristòtil, sens dubte un dels
pilars fonamentals que ha estat present en tota l’evolució cultural d’occident, per exemple en
àmbits com la lògica.
En fi, seria interminable la llista de personatges grecs que amb el seu saber i afany de coneixement
han contribuït a l’avenç de la civilització.
Ara bé, resulta curiós, com un dels països que més s’ha emmirallat des del punt de vista cultural i
de sistema de creences amb la Grècia clàssica sigui Alemanya, i resulta curiós també com ara
aquest és el que té el poder i el que més està exigint i pressionant Grècia.
En darrer terme, només em queda desitjar als grecs que agafin el cabdell de fil d’Ariadna i a través
dels tortuosos laberints de la crisi econòmica vagin descabdellant-lo per tal de trobar la tan
anhelada sortida. S’ho mereixen per tot el que en èpoques passades van aportar.
Josefina Porras
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Lliçons recreatives
Les matemàtiques del futbol (II)
Probabilitat que ens toqui la quiniela
A la quiniela tenim 3 possibilitats per partit (1, X, 2). Així les possibilitats d’encertar un partir és d’un
entre tres (1/3) si considerem que l’aposta és purament aleatòria (fet que no passa al futbol). Ara
bé com que el procés s’ha de repetir 15 vegades (ple al quinze) la probabilitat d’encertar serà (1/3)
15. És a dir, d’una entre 14.348.907. Per això, és tan difícil fer un ple al quinze.
L’estadística al futbol
El futbol és objecte de multitud d’anàlisis estadístiques: trofeus guanyats, quantitat de faltes,
percentatge de control de la pilota, penals a favor i en contra, etc., per tal d’establir una idea de la
qualitat de l’equip i de les seves possibilitats de guanyar un partit. Ara bé, és possible predir el
resultat d’un partit de futbol a partir de dades estadístiques? De moment, no.
Rotació dels jugadors
Imaginem una plantilla de 25 jugadors, tres del quals només juguen de porter i la resta
considerarem que són tan bons que poden jugar en qualsevol posició. Un dels interrogants dels
afeccionats d’un club de futbol és esbrinar l’alineació que sortirà al proper partit (tothom s’atreveix
a fer d’entrenador). Ara bé, quantes alineacions diferents es poden fer amb tres porters i 22
jugadors de camp? Aquí haurem d’aplicar els coneixements de combinatòria. Com que no importa
l’ordre del jugadors de camp calcularem les combinacions possibles de 10 jugadors d’un total de
22:

C 22,10 =

V22,11
P11

=

22 ⋅ 21 ⋅ 20 ⋅ 19 ⋅ 18 ⋅ 17 ⋅ 16 ⋅ 15 ⋅ 14 ⋅ 13
= 58.786
11 ⋅ 10 ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ 7 ⋅ 6 ⋅ 5 ⋅ 4 ⋅ 3 ⋅ 2

Com que tenim tres porters el nombre d’alineacions diferents serà de 3x58786 = 176.358. Ara bé,
com que no tots els jugadors poden jugar en qualssevol de les posicions el nombre d’alineacions
serà menor, encara que suficientment gran perquè resulti molt difícil encertar quina alineació farà
l’entrenador al proper partit.
Velocitat de la pilota
Segons els especialistes en biomecànica la velocitat amb què surt la pilota depèn de la potència
d’impacte del jugador i són habituals velocitats d’entre 85 km/h i 95 km/h. Ara bé, alguns jugadors
superdotats poden superar aquest límit. Sembla que el rècord el té Roberto Carlos amb xuts de més
de 100 km/h amb un màxim, en el partit França-Brasil del 1997, de 122 km/h (uns 34 metres per
segon).
Gestió del club
El clubs de futbol a part de jugar partits (part esportiva) tenen a les seves mans tota la gestió
econòmica:

•

Definir les escales salarials

•

Processos de compra-venda de jugadors

•

Identificar situacions de risc financer

etc.
I és aquí on les matemàtiques també hi juguen un paper important.
Catalitzador
En química, un catalitzador, és una substància que incrementa la velocitat d'una reacció química
(promotors) o qui la disminueix (inhibidors). El catalitzador, que en general està en una quantitat
molt menor que els reactius, no es consumeix i el trobem inalterat al final de la reacció.....

Continua a la pàgina següent
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Lliçons recreatives
Les matemàtiques del futbol (II) (continua)
Aquest concepte també el podem trobar en el futbol. Concretament al Barça el que actuaria de
catalitzador és el Messi. Un exemple d’aquest efecte catalitzador el varem poder veure en el partit
Barça-PSG (quarts de final de la Champions 2013). Al minut 50 el resultat era de 0 a 1 (eliminatòria
perduda) i uns minuts més tard un Messi lesionat va substituir Cesc. Només entrar al camp es va
produir una mena de reacció (el públic va embogir, els jugadors del PSG es van encongir i els del
Barça van créixer) que va provocar un canvi en el joc del partit. Messi només amb la seva presència
va actuar de perfecte catalitzador, ja que llevat de la jugada del gol pràcticament no va intervenir
(tal com ho fan els catalitzadors químics).
La pilota
La pilota reglamentària de futbol té un perímetre entre 68 i 70 cm (diàmetre entre 21,65 cm i
22,29 cm). La seva massa varia entre 410 i 450 grams. La pressió quan està inflada és d’entre 1,6
i 2,1 atmosferes.
Encara que sovint a la pilota de futbol se la coneix amb el sobrenom d’esfèrica, les pilotes de futbol
més comuns no són esfèriques sinó que estan conformades per un conjunt de 12 pentàgons i 20
hexàgons, les cares dels quals són lleugerament corbades. Aquestes pilotes ocupen el 86,75% del
volum que ocuparia una esfera circumscrita a la pilota.
Com hem pogut veure, el futbol és alguna cosa més que onze jugadors perseguint una pilota. Si
més no, si ens ho mirem des del punt de vista científic.
Florenci Pla

UdA.Sostenible
Desenvolupament sostenible a les ciutats intel·ligents
Cada cop son més les ciutats que comencen a aplicar diferents tecnologies per convertir-se a poc a
poc en ciutats intel·ligents.
El terme smart city defineix aquelles ciutats que utilitzen les tecnologies de la informació i la
comunicació per resoldre problemes reals de la ciutat com la mobilitat, el medi ambient, el
subministrament elèctric, i que permeten una millora en el desenvolupament i optimització dels
recursos urbans i ajuden al desenvolupament sostenible.
Dotar d’intel·ligència a les infraestructures d’una ciutat és una realitat que es comença a construir
mitjançant objectes físics que observen a través de sensors i poden ser capaços d’interactuar o
comunicar-se amb altres objectes o sistemes, utilitzant Internet o altres xarxes de comunicació.
Una peça clau en el desplegament d’espais físics intel·ligents són, per una part, les xarxes de
telecomunicacions que possibiliten l’enviament de la informació dels sensors pel seu tractament i
presentació de les dades per part del proveïdor de serveis. Per altra part, els dispositius mòbils com
els smartphones o els tablets que possibiliten l’omnipresència en el temps i en l’espai de les
persones, permeten que els usuaris interactuïn amb els objectes físics del seu entorn mitjançant el
mòbil a través d’un programari específic.
Andorra per les seves dimensions i infraestructures de comunicació ofereix un entorn únic per
desenvolupar serveis intel·ligents que converteixen Andorra en un Smart Country i, en definitiva, en
un país més sostenible capaç d’optimitzar els seus recursos de forma eficient gràcies a les noves
tecnologies.
Vicens Blasco
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Postres de músic
Ingredients per a la paella d’estiu a l’aire lliure

2. Bons ingredients

1. Un bon cuiner

3. Un bon xup xup

4. Bona companyia i ganes de gresca
Bon Profit!!
Consell editorial
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Biblioteca Comunal Universitària
Noves adquisicions de la BCU. Juny del 2013
La Marca Pirineus. Vuitenes Trobades Culturals
Pirinenques
Societat Andorrana de ciències, 2012

Aprender ciencias en la educación primaria
Jordi Martí i Feixas
Ed. Graó

Inmersos en el aire miramos al cielo. Los
fenómenos atmosféricos y astronómicos
Susana Garcia Ramos
Ed. Graó

Infections nosocomiales
P. Veyssier
Ed. Masson

La maleta de la ciencia. 60 experimentos de aire
y agua y centenares de recursos para todos
Enric Ramiro
Ed. Graó

Profesores y profesión docente. Entre el ser y el
estar
Miguel Ángel Zabalza Beraza
Ed. Narcea

Química en infantil y primaria. Una nueva mirada
Mercé Izquierdo i Aymerich
Ed. Graó

Info.UdA
Acte de lliurament de diplomes de la desena edició del Postgrau en dret andorrà
El dia 27 de setembre a les 16 hores es farà l’acte de lliurament de diplomes de la 10a edició del
Postgrau en dret andorrà a l’Auditori Rocafort del Centre cultural i de congressos lauredià. L’acte
inclourà una conferència del Sr. Josep Casadevall, vicepresident del Tribunal europeu dels drets
humans.

Joan Veny i Montserrat Casas seran homenatjats per les 21 universitats de la
Xarxa Vives
La Universitat d’Alacant acollirà el proper divendres 12 de juliol un acte d’homenatge universitari de
la Xarxa Vives al lingüista i dialectòleg Joan Veny i, a títol pòstum, a l’anterior rectora de la Universitat
de les Illes Balears, Montserrat Casas, en el marc de l’acte de cloenda del curs 2012-2013 a les
universitats dels territoris de parla catalana, que coincideix amb el relleu a la presidència de la Xarxa,
que serà assumida pel rector de la Universitat d'Alacant.
Veny i Casas rebran el reconeixement de les 21 institucions d’ensenyament superior de la Xarxa, a
través de la imposició de la medalla d’honor de l’associació.
A més de la realització dels homenatges, durant l’acte de cloenda del curs es lliuraran els premis de
comunicació científica Joan Lluís Vives, corresponents a la catorzena edició de la convocatòria.

Els estudiants de la Universitat d’Andorra podran aparcar a les Feixes del
Rabató amb un abonament especial
Segons un comunicat del Comú de Sant Julià de Lòria, el Comú ha aprovat una modificació de
l’Ordinació de preus públics d’estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics
oberts, que permetrà la creació d’un abonament especial perquè els estudiants universitaris puguin
estacionar a l’aparcament de les Feixes del Rabató per un preu reduït. Ho podran fer durant el
període lectiu i per obtenir l’abonament caldrà un certificat de la Universitat d’Andorra. L’aparcament
de les Feixes del Rabató està situat a la carretera de la Rabassa i disposa de més de 90 places
d’aparcament de les quals 85 són per a turismes.
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XXIV Olimpiada Matemática Nacional Española
La Universitat d’Andorra va rebre el 24 de juny la prova individual de la XXIV Olimpiada Matemática
Nacional Española. La inauguració oficial, a Sant Julià de Lòria, va comptar amb la participació del
rector de la Universitat d’Andorra. Florenci Pla va fer la xerrada titulada Matemagia con cortes
publicitarios el dia 26 a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany.

11è Premi Nacional a l'Estudi
La Universitat d’Andorra va acollir el 25 de juny el lliurament del Premi Nacional a l’Estudi al millor
alumne de cada sistema educatiu. Els guardonats de la promoció 2012-2013 han estat Alba Nadal,
del sistema educatiu andorrà, que ha cursat el Batxillerat Econòmic i Social a l’Escola Andorrana;
Ariadna Soro, del sistema educatiu espanyol, que ha cursat el Batxillerat de Ciències i Tecnologia al
Col·legi Internacional del Pirineu; i Joel Lakhani, del sistema educatiu francès, que ha cursat el
Batxillerat científic al Liceu Comte de Foix.

S’amplia l’oferta de cursos d’actualització virtuals
El primer semestre del curs 2013-2014 es posen en marxa dos nous cursos d’actualització virtuals:
L’entorn comunicatiu d’Andorra i Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus. La matrícula per a
aquestes i d’altres propostes està oberta fins al proper 12 de setembre mitjançant el formulari de
preinscripció al web uda.ad.
Ambdós programes formatius sorgeixen de les assignatures de contextualització al nostre entorn que
s’imparteixen dins dels bàtxelors europeus que la Universitat d’Andorra ofereix en col·laboració amb
la Universitat Oberta de Catalunya. L’objectiu és difondre continguts específics, en aquells àmbits en
els quals la Universitat d’Andorra està oferint programes de formació reglada, per tal d’arribar a
qualsevol persona interessada a conèixer les particularitats d’Andorra tot i no estar seguint un
programa complet de formació reglada.
L’oferta de cursos d’actualització virtuals pel primer semestre del curs 2013-2014 és:

•

Dret civil d’Andorra (6 crèdits)

•

Dret processal civil i dret internacional privat (6 crèdits)

•

Història econòmica de l'Andorra contemporània (6 crèdits)

•

L'entorn comunicatiu d'Andorra (6 crèdits)

•

L’entorn empresarial d’Andorra (6 crèdits)

•

Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus (6 crèdits)

Noves formacions en l’àmbit de la recerca
El proper 25 d’octubre comença a la Universitat d’Andorra una nova edició del Postgrau en iniciació a
la recerca, una formació pensada per a totes aquelles persones, titulats universitaris, que tinguin
vocació investigadora o necessitat d'iniciar una tasca de recerca científica. El postgrau forma part
igualment del pla d’estudis de doctorat. El període de preinscripcions i matrícula està obert fins al 20
d’octubre per al primer mòdul, el curs Metodologia de la recerca. El segon mòdul i últim del postgrau,
titulat Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca, començarà més endavant.
D’altra banda, també està obert el període de preinscripció per al Curs d’actualització en
Comunicació científica, una oferta formativa que començarà el 4 d’octubre. Aquest curs inclou
activitats dirigides perquè els alumnes iniciïn la seva activitat de redacció, comunicació i producció
científica.

e-com.UdA
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V Seminari de recerca
Coincidint amb l’anunci de les noves formacions en l’àmbit investigador, els quatre grups de recerca
actius de la Universitat d’Andorra i els candidats a doctorat van presentar el 14 de juny les accions
realitzades durant l’últim període lectiu i els objectius a curt i mitjà termini dels projectes en marxa.
Va ser en el marc del V Seminari de recerca a la Universitat d’Andorra, al qual van assistir una
trentena de persones.
El Pla general de recerca de la Universitat d’Andorra defineix un conjunt d’accions complementàries
amb l’objectiu d’ajudar a la divulgació de la recerca, a la col·laboració entre grups i a l’avaluació de
l’evolució de l’activitat investigadora. Una d’aquestes accions són els Seminaris de recerca, l'objectiu
dels quals és la creació d’un fòrum permanent on els diferents actors implicats en la recerca puguin
explicar, de forma divulgativa, el seu treball i objectius. El V Seminari de recerca també va servir per
fer un debat obert sobre la recerca i el doctorat.

El Govern convoca ajuts de recerca destinats a la mobilitat dels investigadors
El Govern destinarà aquest any per primera vegada 8.000 € a una nova convocatòria d’ajuts de
recerca, destinada a la mobilitat dels investigadors d’Andorra.
Aquesta convocatòria, gestionada pel departament d’Ensenyament Superior i Recerca del Ministeri
d’Educació i Joventut, té la voluntat d’incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora andorrana
com una activitat fonamental per reforçar i garantir el bon desenvolupament de la recerca d’Andorra.
Aquesta convocatòria contempla dues modalitats: els ajuts per fer estades breus de recerca en
centres R+D, empreses i centres de suport a la recerca; i els ajuts per a l’assistència a congressos
científics.
El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà divendres 6 de setembre del 2013, a les 14.30
hores. Tota la informació relacionada amb els ajuts es pot consultar a la pàgina web del Departament
d’Ensenyament Superior i Recerca www.recerca.ad.

Xerrada sobre Josep Vallverdú i la traducció
En col·laboració amb el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, la Diputació de Lleida i l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, la Universitat d’Andorra va acollir el 13 de juny un debat sobre Josep Vallverdú i
la traducció que s'emmarcava en els actes del Passeig per la vida i per l’obra de Josep Vallverdú amb
motiu dels seus 90 anys. L’acte va comptar amb la presència de l’escriptor homenatjat.
La xerrada va ser a càrrec de Joaquim Mallafrè, membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans; Àlex Susanna, director adjunt de l’Institut Ramon Llull; Carme Arenas, presidenta
del PEN Català; i Albert Villaró, que va conduir l’acte.

Els estudiants sèniors de la Universitat de Lleida comparteixen experiències
amb els d’Aula Magna
Una quinzena d’estudiants del programa Sènior de la Universitat de Lleida van visitar Andorra la Vella
el 28 de maig, acompanyats dels estudiants del curs Aula Magna que organitzen la Universitat
d'Andorra i el Comú de la capital. La trobada d’intercanvi va servir per compartir experiències entre
persones amb inquietuds similars. Per a aquesta ocasió s'havien organitzat dues visites i una
conferència.
El rector de la Universitat d’Andorra i la cònsol major d'Andorra la Vella van donar la benvinguda als
estudiants a la Casa Quim de Dolsa de Santa Coloma.
Després d'un dinar de germanor, van assistir a una conferència titulada Algunes pinzellades sobre la
història d'Andorra, a càrrec de l'historiador Jordi Guillamet.
Durant el curs 2013-2014, en el programa d’intercanvis, els estudiants andorrans inscrits a la
novena edició del curs Aula Magna es desplaçaran a Lleida.
La col·laboració entre la Universitat de Lleida i la Universitat d’Andorra es va instituir l’any 1999, amb
la signatura d’un acord marc de col·laboració per impulsar programes conjunts. Ambdues universitats
també col·laboren en xarxes universitàries, com la Xarxa Vives, o en projectes internacionals com el
projecte Interreg Transversalis.
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Publicació sobre l’arquitectura financera
El doctor en economia i empresa Anton Gasol va presentar el 28 de maig a la Universitat d’Andorra el
llibre Arquitectura Financiera Internacional y Europea. L’autor va parlar de la regulació bancària, la
supervisió financera europea i la unió bancària. L’acte va ser organitzat per l’Institut d’Estudis
Financers i va comptar amb la presència del ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca.

Jornada sobre els petits estats europeus i la Unió Europea
El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), amb el suport de la Càtedra Crèdit Andorrà de
Mercats, Organitzacions i Humanisme de l'IESE, va acollir el 27 de maig una Jornada sobre els petits
estats europeus i la Unió Europea. A l’acte es va analitzar la relació dels petits estats amb la Unió
Europea, un tema d'especial interès en el context actual de renegociacions dels tractats bilaterals,
que activa els debats a l'entorn dels avantatges i els inconvenients d'aprofundir en la integració.
L'objectiu de la jornada era posar en comú les reflexions dels representants de les institucions
europees i d'alguns d'aquests estats, com ara Andorra, Mònaco, San Marino o Liechtenstein.
La benvinguda va ser a càrrec del president de CIDOB, Carles Gasòliba, del rector de la Universitat
d’Andorra, Daniel Bastida, i de Josep Maria Rosanas, director de la Càtedra Crèdit Andorrà de l’IESE,
en la qual van destacar els moviments que s'estan produint en aquests moments en el si de la Unió
Europea de cara als petits països i la importància de trobar l'encaix en un moment en què Andorra es
troba en una cruïlla decisiva per al seu futur.
El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va pronunciar la conferència de cloenda, centrada en
l’experiència d’Andorra.

Tota la formació de 21 universitats, al portal de la Xarxa Vives
El portal corporatiu de la Xarxa Vives ha incorporat una àrea de Formació amb tres guies que
presenten l’oferta universitària de manera agregada, atractiva i àgil. D'aquesta manera, es facilita la
navegació per tal que l’usuari accedeixi a totes les possibilitats formatives en el si de les universitats
de la regió Vives i triï entre més de 5.000 propostes diferents. Aquesta nova àrea es va presentar a la
Comissió Permanent de la Xarxa, que es va reunir el 19 de juny a la Universitat de Barcelona.
Els diferents tipus d’estudis que ofereix la universitat constitueixen un dels eixos principals de la
demanda d’informació per part d’estudiants i professionals. Durant els darrers anys, la situació
econòmica ha fet créixer aquest interès, davant la necessitat de millorar l’ocupabilitat a través d'una
formació cada vegada més especialitzada.

SIMA 2013
Amb el suport acadèmic, entre d’altres, de la Universitat d’Andorra es va organitzar el SIMA 2013,
Simposi Internacional de Marketing d’Andorra, un espai de debat professional de màrqueting i
comunicació per a tot el Pirineu, amb l’eix temàtic del mobile marketing i la seva influència en sectors
claus de l’economia com l’educació, la publicitat i el turisme, amb destacats ponents locals i forans,
dins d’un marc informal de networking.
El simposi va tenir lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella el 30 de maig del 2013.
La Universitat d’Andorra va estar representada a la taula rodona U-Learning: quan portem l’aula amb
nosaltres. La Universitat d’Andorra també va moderar la taula rodona Andorra, Smart Country i la
taula rodona de cloenda Mobile marketing: tendències.

Tània Ribeiro representarà la Universitat d’Andorrra a l’Europeu Universitari de
Karate
La Universitat d’Andorra participarà als Campionats Europeus Universitaris de Karate, que tindran lloc
del 18 al 21 de juliol de 2013 a Budapest. L’Europeu Universitari, que és disputa cada dos anys,
aplega els millors competidors universitaris del continent, en aquest cas en les modalitats kata
(figura) i kumite (combat) de karate, tant individual com per equips.
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30a Universitat d’Estiu
A través de la Universitat d’Andorra, la 30a Universitat d’Estiu d’Andorra s’inclou dins del programa de
les activitats de la Xarxa Vives d’Universitats. El curs –20 hores– és així susceptible de ser reconegut
amb crèdits de lliure elecció per les universitats de la Xarxa. Es lliurarà un certificat d’assistència a les
persones que s’hi inscriguin i que participin en el 80% de les ponències.
La 30a Universitat d’Estiu d’Andorra, organitzada pel Govern d’Andorra, es farà del 2 al 6 de
setembre i és oberta a tothom i gratuïta.
Enguany versarà sobre Poders i contrapoders en un món global. En aquest fòrum de reflexió,
estudiosos de l'actualitat més recent ens donaran el seu punt de vista en matèria de relacions
internacionals, economia, mitjans de comunicació i moviments socials entre altres.

Reunió amb els punts joves d’Andorra
El 20 de juny va tenir lloc una reunió del responsable de comunicació de la Universitat d’Andorra amb
el conjunt dels responsables informadors dels vuits punts joves del país, estructurats en la Xarxa de
promoció jove (Promojove). S’hi van acordar rutines tècniques de concertació en matèria d’orientació
universitària.
La xarxa Promojove s'estructura en una oficina central en connexió amb les set oficines comunals
d’informació i assessorament juvenil, mitjançant un òrgan de gestió adscrit al Govern d'Andorra. Tota
la informació de la Universitat d’Andorra hi serà distribuïda d’ara endavant.

El Govern congela els preus de les formacions estatals de la Universitat
d’Andorra
El Govern ha congelat el preu del crèdit universitari i els imports de les matrícules de les formacions
estatals que s’imparteixen a la Universitat d’Andorra per al proper curs acadèmic 2013-2014.
El ministeri d’Educació ha informat que té en compte la necessitat de facilitar, en aquests moments
de dificultats econòmiques, l’accés a l’ensenyament públic i, de manera específica, a les formacions
reglades de la universitat pública.

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-2014
L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-2014 tindrà lloc el divendres 4 d’octubre del 2013, a
les 11.00 hores, amb la participació del cap de Govern.

Agenda
27 de juny. Acte de fi de carrera d’Infermeria
27 de juny. Clausura del Taller d’emprenedors
12 de juliol. Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
12 de juliol. Acte de cloenda del curs acadèmic 2012-2013 de la XVU
18-21 de juliol. Campionats Europeus Universitaris de Karate
2-6 de setembre. 30a Universitat d’Estiu d’Andorra
3 de setembre. Signatura del conveni amb la Confederació Empresarial Andorrana
9 de setembre. Acollida dels nous alumnes de bàtxelor
16 de setembre. Signatura del conveni amb la Universitat Oberta La Salle
27 de setembre. Acte de lliurament de diplomes de la 10a edició del Postgrau en dret andorrà (20122013)
4 d’octubre. Acte d’inauguració del curs acadèmic 2013-2014

