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El rector de la Universitat
d’Andorra (UdA), Daniel
Bastida, va assegurar que
la necessitat d’ampliar el
centre dependrà de la se-
va evolució, però que ac-
tualment «amb l’estructu-
ra i el nombre d’alumnes

es pot donar un servei co-
rrecte». Aquesta és la va-
loració que va realitzar
Bastida a la demanda que
va tornar a formular el
cònsol menor de Sant Ju-
lià de Lòria per tal que el
Govern «redobli es-
forços» per tirar endavant
el projecte d’un campus a
la plaça Major. 

El cap de Govern, Jau-
me Bartumeu, durant el
seu discurs amb motiu de
la inauguració del curs
acadèmic, va declarar que
s’ha de disposar d’una
universitat «a la mesura
de les nostres possibilitats
i sense estirar més el braç
que la màniga» mentre
que la ministra d’Educa-

ció, Susanna Vela, va indi-
car que la decisió de-
pendrà dels resultats de
l’estudi que està elabo-
rant actualment la univer-
sitat, a més de destacar
que amb la nova universi-
tat de la Salle, «l’educació
a Sant Julià de Lòria
tindrà un pes encara més
específic».

El rector de la UdA va fer aquestes declaracions durant la inauguració del nou curs acadèmic
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Sant Julià de Lòria

La llar de jubilats del Prat
Gran va celebrar ahir el
seu cinquè aniversari
amb un berenar per a tots
els usuaris i el lliurament
de premis del mini cam-
pionat que es celebra
anualment. El lliurament
de premis va anar a càrrec
del cònsol major, Antoni

Martí; la cònsol menor,
Montserrat Capdevila; la
consellera de l’Àrea de
Social, Trini Marín; la con-
sellera de Medi Ambient,
Magda Sinfreu, i el conse-
ller de Joventut, Àlex Mo-
lina.
Per tal de fomentar el

dinamisme i les relacions
socials entre la gent gran
la llar organitza diverses
activitats durant l’any.

La llar de jubilats del Prat
Gran escaldenc fa 5 anys
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Arzak en el moment en què va ingressar a la Fundació.
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Amb ocasió de la seva vi-
sita a Andorra el passat 5
d’octubre el famós cuiner
i gastrònom basc Juan
Mari Arzak va realitzar
una visita a la família Pé-
rez amb qui manté estre-
tots llaços d’amistat. A
més, va rebre i acceptar el
nomenament de soci-

membre d’honor de la
Fundació Jacqueline
Pradère en presència de la
presidenta i vicepresiden-
ta de la Fundació.
Arzak va impartir una

xerrada sobre la cuina ac-
tual a Illa Carlemany i ho
va fer en el marc de la
inauguració de les prime-
res jornades gastronòmi-
ques i d’alimentació del
centre comercial.

Arzak s’afilia a la Fundació
Jacqueline Pradère
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Andorra la Vella
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Bastida diu que la Universitat pot donar
un servei correcte amb l’actual estructura

El cap de Govern va participar a la inauguració del curs.
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