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El butlletí de la Universitat d’Andorra 

S’obre una nova etapa del butlletí de la Universitat d’Andorra, un nou camí que vol convertir 
aquesta publicació en una veritable eina de comunicació de tota la comunitat universitària. Febrer 
2006. 

Temes tant controvertits com el divorci o l’avortament han d’estar aprovats com a mínim per un 
dels dos Coprínceps. Com a país sobirà i democràtic que és el Principat d’Andorra, hauria de poder 
dir la seva a l’elecció del President de la República Francesa? Abril 2007. 

Volem que sigui el butlletí de tothom, on tothom s’hi senti reflectit i on tothom pugui expressar 
lliurement els seus parers, les seves inquietuds. Volem que sigui una eina de diàleg, de debat i de 
discussió, que promogui la llibertat, la igualtat, la tolerància i la participació, i que sigui estrictament 
respectuós amb totes les persones i les seves opinions. Setembre 2008. 

La nova relació amb la Unió de ben segur marcarà el futur del nostre país i, per tant, és del tot 
necessari que els futurs acords es prenguin amb el màxim suport polític i social. Maig 2009 

Després d'un període d'alegries excessives, les administracions públiques, que en democràcia ens 
representen a tots, han de fer examen de consciència. Ara necessitem que el bon propòsit 
d'austeritat deixi de ser una utopia per convertir-se en una realitat factual. Un euro estalviat és un 
euro guanyat. I aleshores, parleu-nos de projectes. Març 2010. 

La confiança dels joves en la Universitat d’Andorra va creixent any rere any. (...) És clar que la 
Universitat d’Andorra és un centre d’ensenyament superior encara amb alguns defectes de 
joventut, de dimensions limitades i, evidentment, sempre millorable. (...) Però pot competir amb els 
macrocampus de les àrees veïnes en molts aspectes que ens enorgulleixen. Maig 2011. 

Aquest mes, l’e-com.UdA, el butlletí de la Universitat d’Andorra, ha obtingut el número ISSN que 
l’identifica com a publicació periòdica digital, el 2227-1783, i ha quedat així registrat definitivament 
a la Base de Dades Internacional de l'ISSN que, amb més d'un milió de registres, constitueix un 
recurs informatiu essencial pel que fa a les publicacions en sèrie. Març 2012. 

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 una institució universitària i cal 
continuar treballant amb la mirada posada al futur. Setembre 2013. 

Les titulacions d’Andorra, país que és membre de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, tenen 
reconeixement internacional, cosa que facilita l’acollida d’estudiants de fora. Els qui ens coneixen 
en destaquen l’àmplia oferta d’allotjament, en un país tranquil i segur per viure (..). Tot plegat està 
en línia amb la voluntat d’obertura de la Institució. Març 2014. 

L'impacte d'aquest segrest a Occident ha anat creixent a mesura que han anat passant els dies. A 
l'inici, però, la notícia no omplia més d'uns segons dels telenotícies, la qual cosa ens mostra la 
diferent vàlua que es dóna als éssers humans en funció d'on visquin. Imaginem-nos per un moment 
que un grup violent segrestés 200 nenes d'una escola andorrana o d'una escola de qualsevol país 
occidental. És inimaginable per la crueltat de l'acte, però segur que s'hauria mobilitzat mig món. 
Maig 2014. 

Ja som al mes de juliol i les més de 200 nenes de Nigèria encara estan segrestades i ja ningú no 
en parla ... !!! 

Consell editorial 

2004-2014. 10 anys, 100 butlletins 
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En el marc de la nostra formació com a estudiants de l’especialitat d’obstetrícia i ginecologia, la 
Universitat d’Andorra ens ha brindat l’oportunitat de poder compartir, en el seu butlletí mensual, la 
nostra experiència com a estudiants, que cursem les nostres pràctiques a la ciutat de Lleida, i que a 
més a més compaginem amb la participació activa en congressos, jornades i cursos per tal d’ampliar 
la nostra formació i el nostre creixement professional i acadèmic.  

Durant les pràctiques, hi ha molts moments on convergeixen i divergeixen molts punts de vista 
diferents, on entren en conflicte models d’abans i models més emergents, i les institucions i els 
equips professionals moltes vegades no estan actualitzats als temps que transcorren. Arribat aquest 
punt on moltes opinions i situacions vàries ens poden crear dubtes i no ens deixen veure en claredat 
el camí que hem de recórrer i cap a on ens hem de dirigir, apareixen doncs, actes, congressos, 
jornades, com el I Congrés Internacional de Gènere, Ètica i Cures, Maternitat, Tecnologia i Relació 
Assistencial, que s’ha celebrat aquest 22, 23 i 24 de maig a Barcelona. 

Hem pogut assistir i meravellar-nos de la nostre professió, així com centrar-nos i esvair dubtes i 
conflictes interns que no ens permetia avançar en harmonia. La importància d’assistir a congressos, 
cursos, jornades, etc, per als professionals d’infermeria hauria de ser una assignatura obligatòria, ja 
que ens permet obtenir altres punts de vista, adquirir un esperit crític, realitzar una àmplia revisió de 
les últimes evidències científiques, enriquir-se de les diferents investigacions, en resum estar 
actualitzats i oferir un servei professional amb la millor qualitat basada en l’evidència científica. Ja 
des de la Universitat, considerem que seria oportú i necessari, fomentar entre els estudiants 
d’infermeria aquest interès per la investigació i l’actualització continuada, i una manera molt 
agradable és, participant en aquests actes de caràcter científic. 

El I Congrés Internacional de Gènere, Ètica i Cures ha estat subvencionat pel Ministeri d’Economia i 
Competitivitat Espanyol, el Ministeri de Sanitat Espanyol i el Fons Social Europeu i organitzat per la 
Universitat de Barcelona. Aquest congrés pretén aprofundir en la pluralitat i complexitat dels patrons 
i models de maternitat/paternitat i indagar en els conceptes d’humanització en l’atenció al 
naixement, medicalització, tecnificació i models de relació assistencial. 

Es tracten temes molt diversos, en conferències i taules rodones, com els parts naturals i els parts 
artificials, l’externalització de la maternitat, la maternitat subrogada, els naixements respectats, la 
humanització en l’atenció al naixement, com s’alteren els principis bioètics d’una dona en treball de 
part, l’apoderament de les dones, la importància i la rellevància dels programes d’educació maternal 
impartits per les llevadores, les expectatives de les dones sobre els programes de preparació al 
naixement i sobre el part, la manca de suport a les dones en el procés del part relacionat amb 
l’aplicació de l’anestèsia epidural, la humanització de la cesària, la paternitat i les expectatives del 
pare en el part, el suport per part dels professionals sanitaris tant a la dona com al pare, les 
diferències assistencials entre el sistema sanitari públic i el privat, la utilització de teràpies 
complementàries i alternatives, etc. 

Els ponents són de caire multidisciplinari: llevadores, infermeres, antropòlegs, psicòlegs, periodistes, 
sociòlegs, i la gran majoria amb el grau de doctor o cursant els estudis de doctorat. 

Hem de destacar la conferència de la llevadora doctorada, professora de la University of Central 
Lancashire, Preston UK, Dra. Soo Downe, amb l’exposició What Works best in maternity care? 
Learning from salutogenesis and complexity theory, que forma part del grup d’investigació The 
Birthplace , England Research Programme, i ha col·laborat en estudis d’investigació que han canviat 
la manera de treballar a Anglaterra en els últims anys. Tot un exemple a seguir i una inspiració per a 
totes les llevadores que volen créixer i avançar en aquesta professió. 

Aquesta experiència ens ha donat moltes idees noves i punts de vista diferents a allò que semblava 
només tenir un camí. És per això que fem una crida a tots els professionals d’infermeria i llevadores 
i els animem ferventment a participar activament en congressos, presentant comunicacions orals, 
projectes d’estudis i de finals de màster, recursos didàctics com ara pòsters, en definitiva, 
investigació. 

Continua a la pàgina següent 

 

Què fem? 

Creixem professionalment 



Pàgina 3 Número 100 / Juny 2014 

Què fem? 

Aquest és el camí per seguir creixent i millorant en la nostra professió, col·laborant directament amb la 
dona, escoltant les seves necessitats i proporcionant el suport i la informació objectiva per fer-la 
responsable de les seves decisions. Esperem que sigui el final del paternalisme mèdic i de la 
patogènesi, i l’inici de l’apoderament de la dona i la salutogènesi. 

Per acabar ens agradaria compartir una cita plena de motivació i il·lusió del ponent Sr. Antoni Cano 
Climent, llevador de València, que participa en el grup d’investigació d’elaboració d’una escala sobre 
l’experiència del pare en el part: llegir molt, pensar i crear. 

 
Infermeres diplomades i estudiants de segon any del  

bàtxelor d’especialitat obstetricoginecològica de la Universitat d’Andorra. 

Esther Prats Hueso  
 Virginia Cortesao Travesset  

 

Creixem professionalment (continua) 

Què fem? 

Acte de fi de carrera 2014 

Enhorabona !!! 



Pàgina 4 e-com.UdA 

UdA.Sostenible 

Darrera d’aquest terme s’amaga el dret a la intimitat i el dret a la protecció de les dades. Internet és 
una xarxa oberta que permet als ciutadans compartir fotos, vídeos o expressar les seves creences i 
opinions de forma lliure a través de portals, blocs i xarxes socials. Però, per altra banda, és també 
una immensa base de dades que recopila tota la nostra informació i la mostra mitjançant els 
cercadors com ho fa Google, cercadors que indexen tota la informació de noms i cognoms fent-la 
accessible a qualsevol. 

Normalment només hi trobarem enllaços a les nostres xarxes socials, comentaris a blocs, portals de 
notícies, o a la nostra pàgina web i a alguna altra pàgina web d’un alter ego arquitecte, dissenyador 
o professor que desconeixíem. Però, i si fa temps vam penjar algun contingut a la xarxa amb el que 
ja no ens sentim identificats? Una fotografia compromesa d’una festa que es va allargar massa, o un 
comentari tret de context? 

Fins ara no hi podíem fer res, només pregar perquè cap conegut cerqués el nostre nom. 

Fins ara, ja que Google ha habilitat un formulari des del qual podem demanar que esborrin els 
enllaços que vulguem, sempre i quan hi sortim nosaltres. Això és fruit d’una sentència de la justícia 
europea que obliga al popular cercador a donar l’opció als ciutadans de la Unió Europea a fer ús del 
que s’ha anomenat dret a l’oblit. 

Un cop enviat el formulari, la nostra petició quedarà a l’espera que sigui revisada i aprovada o 
denegada segons el criteri de Google que serà l’encarregat de discernir entre el que és el dret a 
l’oblit i la censura, ja que l’empresa californiana ja ha avisat que no retirarà enllaços en què 
prevalgui el dret a la informació per sobre del dret de la intimitat. 

 
 

Continua a la pàgina següent 

Què fem? 

Conte 

Dins del marc de l’assignatura de Bases Psicopedagògiques de 6 a 12 anys, del Bàtxelor en Ciències 
de l’educació de la Universitat d’Andorra, l’estudiant de segon curs, Thaïs Call, ha creat un conte En 
Miquetes sobre la figura del Trencalòs. 

L’estudiant va participar en una sessió de contacontes, el dimarts a les 18 hores al centre comercial 
de l’Illa Carlemany, en motiu de la celebració de la setmana del medi ambient. Aquesta activitat és 
fruit de la col·laboració entre la Universitat d’Andorra i el Centre Andorra Sostenible. 

 
 

 

 

 

 

Alexandra Monné 

El dret a l’oblit a Internet a les mans de Google 
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Cloenda Concurs d’enigmes UdA 25  
El darrer enigma 

Enigma 25 

Em vaig casar molt jove explicava la besàvia al besnét. Acabava de complir tants anys com el 
número que feien les dues últimes xifres (desenes i unitats) de l’any de naixement. 

- Això va ser el mil nou-cents i tants, no és cert? Pregunta el besnét. 

- Si, estimat, vaig nàixer al segle XX. Recordo també una altra curiosa coincidència: el 
resultat de sumar les quatre xifres de l’any que em vaig casar, també donava l’edat que 
llavors tenia. 

Quin any va nàixer la besàvia? 

Solució 

Va nàixer el 1917 i es va casar als 17 anys (l’any 1934, que també compleix 1+9+3+4=17) 

Raonament 

Imaginem que va nàixer el 19xy. Això vol dir que va nàixer l’any 1900+10x+y. Si és així, vol dir que es 
va casar l’any (1900+10x+y)+(10x+y). És a dir, es va casar l’any 1900+2x+2y. 

Ara bé, la segona coincidència ens deixa dues possibilitats: 

1+9+2x+2y=10x+y (Si y<5) 

1+9+2x+1+(2y-10)=10x+y (Si y>5) 

Busquem solucions (números enters) d’x i y, menors que 10. Ens adonem que la primera no té 
solució. De la segona deduïm que y=8x-1 i en conseqüència tenim que x=1 i y=7 

Els guanyadors 

Han participat al concurs Enigmes#UdA25 34 persones i s’han rebut 247 respostes, 221 
correctes i 26 incorrectes. 

Els guanyadors ex aequo del concurs Enigmes#UdA25 han estat: 

Antoni López  
Neus Palou 

que han aconseguit resoldre correctament el 25 enigmes plantejats. Felicitats. 

Consell editorial 

Amb la col·laboració de 

El dret a l’oblit a Internet a les mans de Google (continua) 

UdA.Sostenible 

El que resulta curiós és que, segons ha dit el cercador a alguns mitjans, els enllaços que es retirin, 
només deixaran de veure’s en la versió del portal del país d’origen de la persona que hagi fet la 
denúncia. És a dir, si un ciutadà francès aconsegueix retirar un enllaç, aquest desapareixerà de 
google.fr, però no de google.com o google.ad, per exemple. I és més, només desapareixerà per a 
cerques fetes des de la Unió Europea, per tant, un usuari nord americà, seguirà veient l’enllaç 
eliminat encara que faci la cerca a google.fr. 

Així doncs, sembla que la justícia Europea en primera instància relega el seu paper al poder dels 
cercadors, ells seran els que decidiran si preval el dret a la informació, malgrat que l’usuari podrà 
recórrer la sentència del cercador. 

Finalment, sembla que Google serà el responsable de jutjar quina informació els ciutadans podem 
veure i quina no d’un altre ciutadà anònim, o d’una persona pública o d’una persona perillosa. 
Perquè una vegada la informació existeix, retirar-la del cercador és matar el missatger i, com 
sempre, qui podrà retirar la informació serà qui tingui prou diners per demanar-ho i fer-ho efectiu. 

Vicens Blasco 
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Eleccions per a la renovació del Consell editorial del butlletí de 
la Universitat d’Andorra 

Es convoquen eleccions per renovar el Consell editorial del butlletí de la Universitat d’Andorra per al 
dia 3 d'octubre del 2014. Segons els estatuts les candidatures s’hauran de presentar al rectorat de 
la Universitat d’Andorra abans del dia 18 de setembre del 2014. 

La normativa sobre el Consell editorial i el procés electoral queda regulada als estatus de la forma 
següent: 

 

Consell editorial 

El Consell editorial serà el responsable de l’edició i distribució del butlletí. El Consell editorial 
s’escollirà per sufragi universal i secret d’entre tota la comunitat universitària i inclourà 
representants dels diferents estaments. 

Estarà format per un mínim de 5 membres i un màxim de 7. Dins del Consell editorial hi haurà 
d’haver algun representant del personal docent fix, del personal no docent fix, de l’alumnat i del 
personal col·laborador que tingui dret a vot.  

Tindran dret a vot els col·lectius següents: 

• tot el personal fix 

• tot l’alumnat que estigui matriculat en algun curs en el moment de la votació 

• tot el personal col·laborador amb una dedicació mínima de 20 hores 

• els membres del Consell universitari 

El vot serà ponderat segons els percentatges següents: 

• personal fix:       50% del total 

• alumnat:       30% del total 

• personal col·laborador i membres Consell universitari: 20% del total 

Els membres del Consell editorial que deixin de ser membres de la comunitat universitària i deixin de 
tenir dret a vot hauran de ser substituïts en el termini d’un mes. 

El Consell editorial podrà substituir qualsevol dels seus membres per alguna altra persona que 
representi el mateix col·lectiu. 

El Consell editorial s’escollirà cada dos anys. 

 

Procés d’elecció del Consell editorial 

Les eleccions al Consell editorial es faran cada dos anys. El Consell editorial escollit s’haurà de 
responsabilitzar de l’edició del butlletí del mes d’octubre. Les edicions anteriors les podrà realitzar 
en col·laboració amb el Consell de redacció sortint que tindrà l’obligació de donar-li suport. 

En el cas de la dimissió del Consell editorial abans de la finalització del seu mandat, es faran 
eleccions anticipades i el mandat del nou Consell editorial es perllongarà durant dos anys més el 
temps que resti fins les eleccions regulars del mes de juny. 

Les eleccions es convocaran, com a mínim, 30 dies abans de la data prevista. Les candidatures es 
presentaran, com a mínim, 15 dies abans de les eleccions i es faran públiques 10 dies abans de les 
eleccions. 
En el cas que no es presentés cap candidatura en la data límit, s’obrirà un segon termini de 10 dies 
on s’acceptaran candidatures sense restriccions en la seva composició qualitativa. Així mateix 
s’ajornarà 10 dies la data de les eleccions. 

 

Sortirà escollida la candidatura que obtingui més vots ponderats. 

 
Consell editorial 
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La Universitat d'Andorra, en el marc del Cicle de Perfeccionament Professional, oferirà un seminari 
titulat Dislèxia. Concepte, diagnòstic i tractament, organitzat amb el Col·legi Oficial de Logopedes 
d’Andorra. Aquest seminari, finançat en un 27% per la Fundació Crèdit Andorrà, s’adreça a 
logopedes, psicòlegs, docents de l’educació de primera i segona ensenyança, estudiants del 
bàtxelor en ciències de l’educació i a totes aquelles persones que treballen amb infants amb 
dificultats d’aprenentatge. S’impartirà a la mateixa Universitat els dies 26 i 27 de setembre. La 
preinscripció està oberta fins al 19 de setembre. El preu és de 100 euros. 

Dislèxia. Concepte, diagnòstic i tractament 

El dia 10 de setembre a les 19 hores, al Consell General, es farà la presentació de la publicació 
commemorativa del 20è aniversari de la creació del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior. 
Aquesta publicació ha estat editada conjuntament entre la Universitat d'Andorra, el Tribunal 
Constitucional i el Consell Superior de la Justícia. El títol de la publicació és: Aspectes de la 
jurisprudència andorrana. Balanç de 20 anys de Constitució. Es tracta d'un recull d'11 articles 
jurídics sobre la doctrina dels Tribunals andorrans en matèria administrativa, civil i penal i ha estat 
coordinada pel Sr. Pere Pastor, coordinador acadèmic del programa de dret andorrà de la Universitat 
d'Andorra. 

Nova publicació sobre jurisprudència 

Info.UdA 

Des de l'11 de juny del 2014 i fins a l'11 de juliol del 2014 la Universitat d'Andorra posa a exposició 
pública la tesi doctoral titulada L'eficiència del procés educatiu de maternal i primera ensenyança a 
Andorra, de la doctoranda Montserrat Casalprim, codirigida pels doctors Josep Rialp i Diego Prior. 
Per consultar-la caldrà acreditar el nivell acadèmic de doctor i sol·licitar-ho a la secretaria de rectorat 
de la Universitat d'Andorra. 

Avís: exposició pública de tesi doctoral  

La relació interpersonal en la societat xarxa (Pagès Editors), de Josep Cuní, Salvador Giner i 
Francesc Torralba, és una reflexió sobre els canvis i mutacions que han tingut lloc en el camp de la 
comunicació de masses i els seus efectes en la vida quotidiana de les persones i alerta dels 
aspectes foscos de la xarxa però, alhora, subratlla les possibilitats que s’obren amb la nova forma 
de vida. 

El llibre correspon a la publicació de la desena Càtedra de Pensament Cristià i el dimarts 17 de juny 
al vespre, l’arquebisbe d’Urgell i copríncep, Joan-Enric Vives, el rector de la Universitat d’Andorra, 
Daniel Bastida, i el mateix Torralba van presentar el volum a l’església de Santa Maria del Fener. 

Presentació del llibre de la desena Càtedra de Pensament Cristià 

A través de la Universitat d’Andorra, la 31a Universitat d’Estiu d’Andorra s’inclou dins del programa 
de les activitats de la Xarxa Vives d’Universitats. El curs és així susceptible de ser reconegut amb 
crèdits de lliure elecció per les universitats de la Xarxa.  

La 31a Universitat d’Estiu d’Andorra, organitzada pel Govern d’Andorra, es farà de l’1 al 4 de 
setembre i és oberta a tothom i gratuïta. Enguany versarà sobre Les Arts al segle XXI: camins i 
reptes. 

31a Universitat d’Estiu 
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Info.UdA 

Els quatre grups de recerca actius de la Universitat d’Andorra i els candidats a doctorat van 
presentar el 13 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 VI Seminari de recerca a la Universitat 
d’Andorra. 

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 VI Seminari de recerca 
també va servir per fer un debat obert sobre la recerca i el doctorat. 

VI Seminari de recerca 

En el marc de l’assignatura Bases psicopedagògiques de 6 a 12 anys del bàtxelor en Ciències de 
l’educació de la Universitat d’Andorra, l’estudiant de segon curs Thaïs Call ha creat un conte, titulat 
En Miquetes, sobre la figura del trencalòs.  

L’estudiant va participar en una sessió de lectura animada el 3 de juny passat, al centre comercial 
Illa Carlemany, amb motiu de la Setmana del Medi Ambient.  

Contacontes 

La Universitat d'Andorra se suma al fenomen viral dels vídeos Happy provocat per la cançó del músic 
nord-americà Pharrell Williams, i es converteix en la primera universitat de la nostra àrea que 
publica a la xarxa la seva pròpia interpretació de la happiness planetària. 

El vídeo, penjat al canal de la Universitat d’Andorra a YouTube, sorgeix de la iniciativa de dues 
estudiants de bàtxelor (primer cicle europeu) en Ciències de l'educació, Lara Martínez i Ingrid 
Román, que l’han realitzat amb recursos no professionals. Amb el suport tècnic de la Universitat i la 
complicitat de la comunitat universitària, el clip mostra la faceta més alegre i divertida de la 
universitat pública andorrana tot mostrant l’activitat a la plaça de la Germandat.  

El projecte s'ha emmarcat en la commemoració dels 25 anys d'ensenyament superior a Andorra, 
que s'identifica a les xarxes socials amb l'etiqueta #UdA25. 

El fenomen Happy arriba a la Universitat d’Andorra 

La Universitat de les Illes Balears va acollir el 29 de maig, sota el títol Les titulacions conjuntes i els 
cicles formatius de grau superior. Gestió acadèmica i serveis lingüístics, la II Jornada sobre Gestió 
Acadèmica de la Xarxa Vives, en el marc del Fòrum Vives. 

Al voltant de 50 representants dels serveis lingüístics i de gestió acadèmica de 19 universitats de la 
regió Vives es van trobar a la ciutat de Palma per compartir idees i projectes, construint un espai de 
treball i debat comú. Al llarg del matí, els tècnics de gestió acadèmica van poder assistir a diferents 
ponències que aprofundien en la situació actual de les universitats en matèria de gestió de títols. 
Seguint el programa, de vesprada l’apartat lingüístic va agafar el relleu de la Jornada, succeïnt-se 
ponències que versaren sobre l’àmbit de la llengua a les diferents universitats de la Xarxa. 

Fòrum Vives sobre Gestió Acadèmica 
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L’acte d’inauguració del curs acadèmic 2014-2015 tindrà lloc el dimarts 21 d’octubre del 2014, a 
les 11.00 hores, amb la participació del cap de Govern. 

Acte d’inauguració del curs acadèmic 2014-2015 

La Sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella, va acollir el 4 de juny l’acte de 
clausura del Concurs d’enigmes #UdA25, durant el qual es va fer el lliurament del premi a la 
guanyadora de la competició. Neus Palou, estudiant de bàtxelor en Administració d’empreses, va 
resoldre correctament tots els enigmes plantejats setmanalment per la Universitat d’Andorra. 

Una xerrada titulada Publimagmàtica!, a càrrec de Carlos Moreno i Florenci Pla, va posar el punt i 
final a 25 setmanes d’enigmes, buscant la complicitat del públic en una sessió de lògica i 
raonament en què es van alternar la màgia i la publicitat matemàtiques. 

En el marc de la commemoració dels 25 anys d’ensenyament superior a Andorra, la Universitat 
d’Andorra, amb la col·laboració de Ràdio Nacional d’Andorra (RNA), va organitzar el concurs amb la 
finalitat de promoure l’interès per la ciència. Hi havia en joc una tauleta digital d’última generació. 
Del 18 de novembre del 2013 al 30 de maig del 2014, els enunciats es van anar fent públics al 
programa Bon dia, que hi ha algú? de RNA i a la pàgina de la Universitat d’Andorra al Facebook. A 
l’e-com.UdA, el butlletí de la Universitat d'Andorra, també es van anar recopilant cada mes les 
solucions. La iniciativa, oberta a tothom, va atraure 34 participants. Es van rebre un total de 247 
respostes als diferents enigmes, 221 de les quals eren correctes (89,5%). 

Una estudiant de bàtxelor guanya el Concurs d’enigmes #UdA25 

La Xarxa Vives ha actualitzat la seva àrea de Formació amb tota l’oferta formativa de les 21 
universitats de la regió Vives en matèria de bàtxelors i postgraus del curs 2014-2015, cursos de 
llengua i cursos d’estiu. Les eines de cerca permeten a l’usuari navegar amb facilitat en un entorn 
interactiu, simplificant la tasca de recerca i proporcionant enllaços als llocs web pertinents per 
ampliar-ne informació sobre els ítems desitjats. 

La guia d’estudis compta amb vora 4.600 ofertes en bàtxelors, màsters i doctorats del pròxim curs 
acadèmic, incorporant el llistat complet de titulacions de les universitats de la regió Vives. 

Com a complement, s’inclou una secció on es detallen els tràmits burocràtics necessaris per a 
estudiar als diferents estats on la Xarxa Vives és present. 

Totes les opcions de formació de 21 universitats, al portal de la Xarxa Vives 

2 de juliol. Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) 

2 de juliol. Acte de cloenda del curs acadèmic de la XVU 

4 de juliol. Tribunal de defensa de Projecte de Recerca 

1-4 de setembre. 31a Universitat d’Estiu d’Andorra 

9 de setembre. Acollida dels nous alumnes de bàtxelor 

10 de setembre. Presentació del llibre Aspectes de la jurisprudència andorrana 

10 d’octubre. Tribunal de defensa de la Tesi Doctoral de l’Alexandra Saz 

21 d’octubre. Acte d'inauguració del curs 2014-2015 

Agenda  
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Perles, 100 butlletins 

Membres del Consell editorial 


