
 

 

El passat 26 d’octubre va tenir lloc l’acte d’obertura 

del curs acadèmic 2017-2018 del Centre Associat de 

la UNED de la Seu d’Urgell. 

La Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de 

la UNED, Sra. Nuria Carriedo, va donar la 

benvinguda als assistents, iniciant així l’acte 

d’apertura.  

El Director del Centre, Sr. Xavier Sopena, va agrair 

l’assistència a tots els presents, va presentar una breu memòria sobre les activitats del Centre 

durant el curs acadèmic 2016-2017. Va ressaltar el compromís dels professors tutors i el valor 

dels estudiants, i va donar les gràcies pel seu recolzament a les Institucions que formen la 

Junta Rectora del Consorci Universitari, Govern d’Andorra, Diputació de Lleida, la UNED i 

l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i va agrair el suport de 

l’Ambaixada d’Espanya a Andorra. 

El Sr. Joan Ganyet i Solé, arquitecte, exalcalde de la Seu d’Urgell, 

diputat, senador i director general d’Arquitectura i Paisatge de la 

Generalitat de Catalunya, va impartir la lliçó inaugural del nou 

curs titulada El Pirineu en la cruïlla, estructurada en una primera 

part on va exposar la realitat física i social del Pirineu en 

l’actualitat, una segona on va definir el concepte de paisatge com 

a característica diferenciadora, i un tercer apartat amb propostes 

de línies d’acció per a començar una nova etapa col·lectiva. 

Es van lliurar diplomes als nous 

graduats al curs 2016-2017 al nostre 

Centre Associat. El Sr. David Escofet, 

com a representant d’aquests 

estudiants, va dir unes 

paraules d’agraïment a 

la UNED per 

proporcionar-nos 

l’oportunitat d’estudiar 

i de renovar 

competències. 

 



Es van lliurar plaques de 

reconeixement als professors 

tutors Sr. Ermengol Puig i Joan 

Vandellós, per la seva 

professionalitat i dedicació i per la 

tasca docent desenvolupada en el 

nostre Centre.  

 

 

 

 

 

 

La Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

de la UNED va ressaltar les activitats de la UNED i 

el paper fonamental dels Centres Associats i va 

encoratjar a seguir treballant per continuar 

oferint aquests serveis des d’aquest punt del 

Pirineu. Seguidament va declarar inaugurat el 

curs acadèmic 2017-2018.  

Per finalitzar l’acte, Marta Moran i Júlia Font, van 

interpretar una peça de dansa contemporània, 

Acció motor.  


