Acte d’Obertura
del
Curs Acadèmic 2018-2019

La Seu d’Urgell, 23 d’octubre de 2018

El President de la Junta Rectora
i el Director del Centre Associat de la UNED de la Seu d’Urgell
es complauen a convidar-vos a
l’Acte d’Obertura del Curs Acadèmic
2018-2019
que tindrà lloc el dia 23 d’octubre, dimarts, a les 19:30 hores,
a la Sala de la Immaculada del Centre Cultural de les Monges
de la Seu d’Urgell.

La Seu d’Urgell, octubre 2018

PROGRAMA
Benvinguda per part de la Sra. Cristina Orgaz Jiménez, Vicerectora
Adjunta de Centres a l’Exterior i Relacions Internacionals.
Intervenció del Sr. Antoni Lalinde, director del Centre Associat.
Lliçó inaugural: “Reflexions a l’entorn del poder polític”, a càrrec del
Sr. Josep Maria Pasques Prats, que ha estat director de l’Oficina de
Treball a la Seu d’Urgell i sots-director Provincial de Lleida; promotor,
impulsor i membre fundacional del Centre Associat de la UNED de la
Seu d’Urgell i professor tutor en Dret constitucional en el mateix
Centre.
Intervenció musical: 2 guitarres, Popular Gitano.
Lliurament de diplomes a estudiants que han finalitzat la seva carrera
universitària en el nostre Centre Associat.
Paraules de la Sra. Carme Viladesau, en representació dels estudiants.
Lliurament de plaques de reconeixement a professors tutors del
Centre Associat, recentment jubilats.
Paraules del Sr. Josep Maria Pasques, en representació d’aquests
professors tutors.
Intervenció musical: Tango “Por una cabeza”, Piazzolla.
Intervenció del Sr. Albert Batalla, President de la Junta Rectora i
Alcalde de la Seu d’Urgell.
Paraules i obertura del Curs Acadèmic 2018-2019, a càrrec de la
Vicerectora Adjunta de Centres a l’Exterior i Relacions Internacionals.
Gaudeamus igitur.
Aperitiu

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Vivat Academia,
vivant Profesores!
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore.

Amb la col·laboració de

Membres de la Junta Rectora del Consorci Universitari UNED La Seu d’Urgell

Govern d’Andorra

