Reconeixement a la tasca docent de Professors Tutors
Lliurament de plaques commemoratives a Professors Tutors,
del nostre Centre Associat, jubilats en el curs 2017-2018.
Paraules de Josep Maria Pasques en la seva representació.
La Seu d’Urgell, 23 d’octubre de 2018

En nom dels companys tutors que ens jubilem, vull agrair la placa que ens
doneu i molt breu deixeu-me dir unes paraules fent referència al moment
de promoure la fundació d’aquest Centre Associat del que tinc l’orgull
d’haver estat promotor, fundador, alumne llicenciat, tutor durant 22 anys
i membre col·laborador del tribunal d’exàmens.
Fa 34 anys la necessitat de disposar d’un centre de nivell universitari i
poder compaginar treball i estudis va incentivar, entre altres, a persones
com Joan Mingorance, Pere Mill, Carmen Ruiz, Josep Sansa, Marisa Picado,
Toni Juárez i jo mateix a impulsar la seva creació.
En Joan Mingorance i jo, posats al capdavant per aconseguir una delegació
universitària, no sabíem gaire per on començar, vàrem demanar ajuda i
suport a l’Alcalde Joan Ganyet que ens va rebre i engrescar més
considerant molt profitós i transcendent per les persones del Pirineu
poder accedir a formació universitària des de casa.
A partir d’aquell moment, convertits en promotors tots tres i aprofitant
que ens obrien portes gràcies per la bona sintonia que hi havia i es
generava amb responsables d’Institucions (Generalitat, Govern d’Andorra,
UNED, Diputació, Consells Comarcals, Ajuntaments, Empreses), vàrem
iniciar actuacions.
Primera actuació amb el llavors Conseller d’Ensenyament de la
Generalitat, Sr. Guitart, a qui demanàrem una delegació universitària per
l’Alt Pirineu, amb un resultat decebedor.
Sense defallir vàrem demanar entrevista amb el Vicerector de Centres
Associats de la UNED, Sr. R. Cotarelo, i ens vam desplaçar a Madrid per
presentar-li una carta d’intencions, la Regidora Municipal de cultura de La
Seu, Sra. Lorena Dolcet, jo mateix, junt amb el delegat d’alumnes de
Cervera, Sr. Pelegrí Pelegrí i Pelegrí. Primer contacte molt profitós, ja que
en vàrem sortir amb idees clares de que un centre havia de tenir
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bàsicament patronat, pressupost amb ingressos garantits, cos de tutors
qualificat i un mínim d’alumnes superior a 250.
Després d’algun viatge més entre Mingorance, Ganyet i jo mateix, per
enfocar be i encertar amb les gestions, a partir d’aquell moment vàrem
fer gestions múltiples. En cito unes quantes:
- Difusió d’estudis de carreres universitàries, curs d’accés i cursos
pont i d’anivellació ATS... visitant Centres de Treball, Instituts,
Col·legis i fent xerrades a possibles alumnes impossibilitats de
anar a la Universitat tradicional.
- Comprar 200 impresos de matrícula (5 pessetes) a Cervera el
setembre de 1983 per distribuir a possibles alumnes de les
nostres comarques amb la finalitat de tenir una llista de noms.
- Visitar els Alcaldes dels Ajuntaments i Presidents de Consells
Comarcals sol·licitant subvenció per posar-lo en marxa.
- Sol·licitar aportacions econòmiques a entitats financeres.
- Buscar possibles tutors del Centre, aconseguint una llista de 20.
- Aconseguir tenir infraestructura: Aules on impartir tutories,
generosament cedides per l’Institut de Batxillerat, i lloc on
establir Secretaria amb serveis d’assessorament, venda de
matrícules, petita biblioteca de suport i venda de material
didàctic que també va cedir l‘Ajuntament.
- I com a decisiu en aquestes actuacions prèvies, la bona sintonia
entre els promotors i els dirigents de les institucions, que va
permetre sol·licitar i rebre la subvenció dels futurs i principals
membres del Patronat, avui Junta Rectora: Govern d’Andorra,
Diputació de Lleida, Ajuntament de La Seu d’Urgell i Seu Central
de la UNED que avui dia encara es mantenen i gràcies als quals
ha pogut funcionar aquest Centre durant aquests 34 anys. El
màxim agraïment per tots ells.
- Per últim el Vicerector de Centres ens va manifestar que si
s’aprovava la constitució del Centre durant els primers cursos
desitjava la nostra participació directa tant en la constitució i el
desenvolupament del Patronat, com de la direcció acadèmica i
en la infraestructura. Havíem transmès confiança i seguretat.
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I amb aquestes previsions i actuacions vam enfocar des de l’inici que Joan
Ganyet assumiria el càrrec de ser el President del Patronat lligant-lo amb
l’Alcaldia de La Seu, que Joan Mingorance exerciria el càrrec de director
acadèmic del centre associat jo Josep Mª Pasques organitzaria Secretaria,
amb els serveis d’assessorament i orientació a estudiants, venda de
impresos de matriculació i de material didàctic i muntar una biblioteca.
Entre les anècdotes d’aquells dies recordo que en l’assessorament i
orientació em preguntaven “quan temps necessito per treure’m la carrera
i els contestava: per assignatura estudiar una mitjana d’una hora diària,
set dies per setmana, durant els 8 mesos lectius del curs, i esperar no
deixar res per setembre” i això facilitava càlculs com temps necessari,
assignatures a matricular i el seu cost.
I amb totes aquestes actuacions i resultats desenvolupades entre 1983 i
1984 va ser com el dia 10 d’ Octubre de 1984 es va signar entre l’Alcalde,
Sr. Joan Ganyet, i la Rectora de la UNED, Sra. Elisa Pérez Vera, el Conveni
de creació del “ Centre Comarcal de la UNED de la Seu d’ Urgell “.
Dia de goig pels promotors i pels alumnes ja que amb la firma d’aquest
conveni el Centre iniciava activitats i possibilitava accedir a l’ensenyament
superior des d’aquestes contrades pirinenques
El curs 1984 – 1985 s’ inicià amb 365 Matriculats, 6 Carreres, Curs d’Accés,
Pont i d’Anivellació i 19 tutors. Permeteu-me citar uns noms dels que van
ser tutors del primer curs i per tant des de la fundació d’aquest Centre Mª
Cinta Català en Llatí, Josep Casadevall en Dret Romà i Civil, Quico Pallares
en Dret Polític, Paloma Gonzalez en Dret Penal, Ramon Ganyet en Història
Econòmica, i molts professors de l’Institut de Batxillerat com Joan
Mingorance, Pili Marcuello, Àngel Joval, Javier Salazar, Carme Bansell, Mª
Lluisa Aixàs, Emilia Roca, Lluis Orfila, Guillem Enrech, Antoni Cagigós,
Manuel Gallego, Rosa Puig, Ramón Montanyà, José Luis Ortega.
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Equip directiu composat així: Director, Joan Mingorance; Secretària, Pili
Marcuello; Cap d’estudis, Javier Salazar i Coordinador, Àngel Joval.
La secretaria, Oficina i Biblioteca atesa per Josep Mª Pasques, amb
dedicació també de la Pili Marcuello, i el 1985 hi vam incorporar la Carme
Matinero, llicenciada en Història, bibliotecària i administrativa i cursos
més endavant, el 1988, s’afegí l’Esperança Martinez, ara també graduada.
També es va aconseguir que la Biblioteca Nacional d’Andorra tingués una
secció especial dedicada a la UNED.
Pressupost: 10.746.000 pessetes – avui serien 64.585 €. Que es va
aconseguir saldar amb les aportacions previstes.
I després dels 34 anys de funcionament s’han matriculat més de 3000
alumnes diferents (unes 13.500 matrícules), dels que més de 350 (12 %
han obtingut llicenciatures i graduats; uns 50 van superar curs
d’anivellació d’ATS; han col·laborat 175 tutors diferents, alguns amb varies
assignatures i s’ha desenvolupat també moltes altres activitats com
convivències, cursos d’estiu i cursos d’UNED Sènior.
Podem dir sens dubte que és una història d’èxit gràcies a l’esforç de tots.
El lema de la UNED reflexa aquest esforç i indica el resultat: “Omnibus
mobilibus mobilior sapientia”, frase de l’Antic Testament, Llibre de la
Sabiduria, capítol 7, versicle 24 que significa “la saviesa es mou més que
totes les coses que es mouen” que traduït lliurement seria que la saviesa
es mes àgil que qualsevol moviment.
Moltes Gràcies.

Josep Maria Pasques Prats
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