PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36

O.J.D.:

TARIFA: 790 €

E.G.M.:

ÁREA: 957 CM² - 90%

SECCIÓN: PAGINAS ESPECIALES

19 Septiembre, 2014

loan

Mingorance

DIREGTOR DE LA UNED

,,En aquests 30 anys de vida vora 400
alumnes s’han Ilicenciat

gr&cies a la UNED,,
ALEXLARA

JoanMingorance
ha vist n~ixer, cr~ixer
i assolir I’edat adulta de la UNED
(Universitat Nacionald’Educaci6a Dist&ncia) de la Seud’Urgell. Ell va ser I’encarregat de fundar-la, ara far& 30 anys.
Ara celebren aquesta tercera d~cada ambla mateixa il.lusi6 per6 tamb~
arab ganesde renovar-sei d’introduir
en aquestprojecte univetsitari Ia forga
de les novesgeneracions.
Aquest ~s un any molt important
per a vosaltres, celebreu 30 anys.
Si, el dia 10 d’octubredel 1984la rectora Elisa P~rezVera(que ha estat magistrada al Tribunal Constitucional espanyol) va signar el conveni que posava en funcionament la UNED.I han
estat 30 anys molt satisfactoris. No
hemcomptatarab inversions fortes ni
de I’AIt Urgell ni d’Andorra,per6la nosira feina haproddftels seusfruits.
&Quinsfruits sbn els que mdsdestacaria d’aquests 30 anys??
Sabem
queCsdiflcil de valorar la riquesa cultural que hemgenerat. Per6 cada any bansortit entre 18 i 20 nousIlicenciats. I la meitat s6nd’Andorra.Aix~b d6nacorn a resultat, sensecomptar
ambels primers anys, vora 400 alumnesIlicenciats. Aix6fa queel nivell
tLi~-at de la comarcai d’Andorrapugi.
Sense la UNEDmolt probablement
aquesta gent no hauria pogut estudiar, perqu¢treballa. A m~s,el let d’haver
estudiat una carrera influeix tambeen
la seva descendCncia,
perqu~la Ilavor
del coneixementes transmet de generaciO en generaci6.Per tant, hemserebrat unaIlavor quees va produint i a la
vegadaes va multiplicant. ~s a dir, els Mingorance, en una entrevista.
fruits vandonantels seusfruits.
&Quinessbn les carreres m(~s demanades?
Fa uns anys]es estrelles eren psicologia. i dret. Aradret haperdutforga. Segueix la psicologia i s’hi sumaI’educaci6 social, i administraci6i direcci0
d’empreses (ADE), S’ha de tenir
compte que a la UNEDes poden estudiar fins a 27 graus.
&Esteu preparant alguna cosa per
celebrar aquestes tres d~cades?
De moment farem una inauguraci6
del curs el proper 16 d’octubre. Realitzarem una conferCnciaque impartir& I’exambaixadorespanyola Andorra,
EugeniBregolat. Unapersonamolt culte i queenla seva tasca diplom&tica a
Andorrava tenir unaaotitud molt const r~ctivai favorablecapa la instituci6 de
la UNED.
Parlar&sobre actualitat, tendenciesi futbr.
¢q~’omveu el futur de la UNED?
Crec que ~s el momentque s’hi impliquin les acres generacions.En 30 anys
les coses ban canviat molt. S’haurien
de fer responsables de la UNED,que

,,HEM SEMBRAT UNA LLAVOR QUE ES
VA PRODUINT I A LA VEGADAES VA
MULTIPLICANT A TRAV~S DE GENERACIONS~
-EUGENI BREGOLAT SEP~ UENCARREGAT
D’OFERIR LA CONFERI~NCIA INAUGURAL
D’AQUEST CURS, ON CELEBREM30 ANYS,,
,,L~ UNEDHA ESTAT EL MEU FILL PREDILECTE
DES DEL PUNT DE VISTA INTEL.LECTUAL. NA
ESTAT LA MEVA CREACI(~)
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entri gent novafins i tot a la direcci6.
Considero que aquestes generacions
estan m~spreparadesen aptituds (rehen m~s idiomes, m#s domini de les
novestecnologies,etc.), per6 no en actitud. ~s a dir, tenen menysactitud per
al treball, per a I’esforg. Per0crec que
es podencongeniar les dues generacions dins la UNED
per donarun equilibri
i oferir unavisio m~sexperimentaldels
problemes. Podeadonar nova for£a.
/,l~s a dir, calen novesveus a la
UNED?
La UNED
s’ha de renovar. Hi ha aspectes on cal gent jove.
&Expliquin’sla seva histbria ambla
UNED, com va comengar tot?
Jo era director de I’lnstitut
Espanyol d’Andorra. Quanho vaig deixar
vaig considerarque havia d’iniciar algun projecte nou. Vaig iniciar la carrera d’historia a la UNED
de Cervera.
Vaig con6ixer la UNED
corn a estudiant
i tamb~corn a tutor, perqu~emvan proposareat rar-hi. Vaser Ilavors quart vaig
pensar de muntar una UNEDa Andor-

ra. Per5Ilavors les perso[qesal capdavant del Ministeri d’Educaci6no ho van
veure massaclar. Llavors, juntament
arab algun estudiant m~s,vain optar
per impulsar la UNED
a la Seud’UrgelL
Vaja, que pr&cticament es pot dir
que ~s una obra seva..
Permi haestat el meutill predilectedes
del punt de vista intel.lectual. Ha estat la mevacreaci6. Si he de ser sincer, quanho vain in]ciar no pens&veto
quetindria t’exit queha tingut. I te molt
defutur. Tot dependr&,
aix6 si, de I’empenta, de I’atenci6 i de I’entusiasme
ques’hi posi a partir d’ara. Les coses
s’han de cuidar perqu~ no caiguin en
la rutina.
&Compronostica aquest curs?
Les matriculations segueixen obertes. Les classes comencen
dilluns, i3
d’octubre. Jo sempreexposo el segQent lema als estudiants, una frase
de Kant que resumel pensamentde la
iHustraci6:,,Atreveix-te a saber,,. Atreveix-te a aprendre, a aprofundir en el
pensament
i en la cultura.

