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DISCURS DEL PROF. DR. JOSEP Ma. FRANQUET BERNIS, 
DIRECTOR DEL CENTRE, AMB MOTIU DE LA CLAUSURA DEL 

CURS ACADÈMIC 2011/12  
(15/06/2012) 

 
 

Claustre de Professors del C.A. de Tortosa. 
Il·ltre. Sra. Representant de l’Ajuntament. 
Il·ltre. Sr. Francisco Celma Prieto, membre del Pat ronat del Centre.  
Querido Javier Martínez y familia. 
Autoritats i Representacions. 
Benvolguts alumnes i familiars. Amigues i amics. 
Sres. i Srs. 
 
Ara correspon adreçar-me, especialment, a vosaltres, estimats companys 
en les tasques docents universitàries del nostre Centre Associat de 
Tortosa. També al personal de serveis, el treball de les quals i dedicació 
al mateix, no per callat i discret, assoleix singular importància.  
 
I ja que estem parlant d’universitats, crec que avui, encara en el segon 
decenni del segle XXI, cal pensar la Universitat com un servei públic que 
no exclou la participació d’altres agents socials, públics i privats, que 
cooperen i inverteixen donant una resposta coordinada a les necessitats 
d’un entorn específic. 
 
Avui la UNED segueix essent plenament conscient de la importància que 
la tutoria presencial té per als seus estudiants, que poden resoldre els 
seus dubtes i portar a terme activitats d’aprenentatge durant les tutories 
presencials al mateix Centre Associat, on contem amb tutors 
especialitzats i experimentats com vosaltres. 
 
Actualment, com sabeu, la tutoria presencial s’ha reforçat mercès a 
sistemes avançats de vídeo-conferència i plafons digitals interactius (les 
denominades aules AVIP: al nostre Centre en disposem de tres), que 
permeten oferir, on line, la tutoria en directe a diversos Centres Associats 
a la vegada, optimitzant, així, els recursos disponibles, tant dels Centres 
grans com dels mitjans o petits. El Centre Associat facilita, endemés, la 
formació de grups de treball i estudi constituïts per estudiants pertanyents 
al mateix Centre. 
 
En el curs virtual es pot comptar amb el recolzament de l’equip docent de 
la Seu Central i del Professor-Tutor des de qualsevol lloc i de forma 
flexible. Aquest tipus de tutoria no impedeix poder accedir a la tradicional 
Tutoria Presencial als Centres Associats; és a dir, es pot lliurement 
utilitzar, una, altra, o les dues opcions a la vegada. 
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Com a novetat rellevant en els últims temps, si s’està matriculat en 
estudis amb un nombre reduït d’estudiants, la UNED possibilita que la 
tutoria presencial es traslladi a l’entorn virtual en allò que s’anomena 
Tutoria Intercampus (entre els diversos campus d’Espanya) o bé la 
Tutoria Intracampus (dins del mateix campus), que poden ser gravades 
o bé emetre’s en temps real, amb la qual cosa moltes de les tutories 
desenvolupades mitjançant la tecnologia AVIP estan disponibles en línea 
per tal que puguin ser visualitzades en qualsevol moment, amb 
posterioritat a la seva celebració. A través d’aquest mitjà, doncs, es 
poden veure i escoltar els professors-tutors i participar en les activitats 
que es desenvolupen. 
 
A la UNED, el professor-tutor gaudeix generalment del respecte dels 
seus alumnes, als que dedicà una bona part de la seva vida acadèmica (i 
em temo que també de la familiar). Avui aquí, a més de a dues eficients 
empleades del servei ordinari, Encarna i Ana, honrem als tutors que 
porten més de 15 o més de 30 anys de servei docent satisfactori en el 
nostre Centre Associat de Tortosa. Un mèrit que, no obstant això, no sol 
ser molt valorat ni en la universitat ni en la societat actuals. En un país 
mínimament il·lustrat, el professor-tutor, que conjuga la vida professional 
en el sector privat o en el públic amb la docència universitària, seria un 
professional cotitzat i altament reconegut. Qualsevol institució financera 
nacional o internacional, segons els casos, qualsevol empresa pública o 
privada, qualsevol administració territorial, estaria encantada de tenir-lo 
entre els seus col·laboradors, i a ben segur que no els defraudaria. El 
problema és que, per a la nostra desgràcia, aquest no és precisament un 
país il·lustrat. 
 
En realitat, lo que al professor o professora li hagués agradat és haver 
seguit essent estudiant fins avui: serà per això perquè sempre s’ha sentit 
tant a gust entre els estudiants. Conforme avancen els anys, el professor 
pensa en els seus companys recent jubilats. Els sap encantats de la seva 
nova situació, però reconeixent que troben a faltar l’exercici d’ensenyar, 
seguir ensenyant; per això hi ha tants que, com si fos un hobby, ara 
ensenyen… a qui els ho demana, a qui es deixa, a qui els ho agraeix… 
 
Com no trobar a faltar l’ensenyament!. Com no enyorar el que encara 
més que la nostra professió ha estat la nostra vida, sabent com sabem 
que en pocs llocs s’està millor que en una bona classe amb gent que vol 
aprendre i un professor que vol ensenyar!. Els qui ho hem gaudit durant 
molt temps sabem quin luxe és aquest. I si els que estan allí per a 
aprendre tenen al voltant dels 30 o 40 anys, com succeeix a la majoria 
dels nostres casos (l’edat mitjana de l’alumnat del nostre Centre és de 36 
anys) creieu-me que pocs treballs hi haurà tan estimulants en aquesta 
vida. Aquí es poden gastar moltes energies i no tenir la sensació de que 
s’està treballant. S’ho pot un o una passar en gran, i així s’ho ha passat 
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durant molts anys el professor o professora que hagués volgut seguir 
sent estudiant per a sempre, perquè segons és sabut ser estudiant i ser 
professor ve a ser més o menys el mateix. És com les dues cares d’una 
mateixa moneda. Però per a seguir sent professor ara fa falta (no només, 
però sí primordialment) una gran fortalesa física. I és llei de vida que, 
encara que un la hagi tingut, la perd inexorablement amb l’edat.  
 
I ara, donat que d’això es tracta en el present capítol d’aquest acte 
acadèmic, vaig a posar-los en antecedents, amb algun detall, sobre el 
vigent REGLAMENT D’HONORS I DISTINCIONS DEL CENTRE 
ASSOCIAT DE TORTOSA-UNED: 

 
“El Centre Associat de la UNED de Tortosa, amb la finalitat de 

regular les distincions a les persones físiques o jurídiques que s’han 
significat per la seva tasca o actuació a favor de les funcions que 
desenvolupa el Centre Associat, acorda establir el següent reglament de 
distincions i honors. 

 
Article 1. El Centro Associat reconeixerà les persones físiques i 

jurídiques, tant externes al Centre Associat com vinculades a ell, amb les 
següents recompenses i distincions que podran atorgar-se, també, a títol 
pòstum. 

 
Article 2. Medalla d’or al mèrit del Centre Associat de la UNE D 

de Tortosa .                                   
 
Es concedirà a totes aquelles persones físiques o jurídiques l’acció 

de les quals hagi estat d’extraordinària rellevància en la consecució dels 
objectius i missió del Centre Associat. També podrà concedir-se a totes 
aquelles persones físiques, especialment membres del professorat i del 
personal d’administració i serveis, que hagin prestat serveis al Centre de 
manera satisfactòria durant trenta (30) anys. 

 
La medalla d’or pot concedir-se a una o vàries persones físiques o 

jurídiques i el seu disseny i simbologia seran els mateixos que els de la 
medalla de plata descrits a l’article següent, sent el material el mateix que 
el de la medalla de plata al que se li donarà un bany d’or. La medalla es 
penjarà al coll mitjançant un cordó trenat de colors vermell i gualda. 

 
La concessió de la medalla d’or atorga al beneficiari la facultat de 

formar part del Claustre del Centre Associat a títol honorífic, així com a 
ocupar un lloc preferencial en tots els actes acadèmics que celebri el 
Centre. 
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Article 3. Medalla de plata al mèrit del Centre Associat de la  
UNED de Tortosa . 

 
Va ser instituïda per acord del Patronat de data 21 de juny de 1988 

amb motiu del XVè aniversari de la creació del Centre Associat i basant-
se en l’Informe del Director al Patronat de data 10 de juny de 1988. Es 
concedeix a totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin 
realitzat una labor destacada de recolzament, difusió, col·laboració i 
sosteniment del Centre. També podrà concedir-se de forma automàtica a 
totes aquelles persones físiques, especialment membres del professorat i 
del personal d’administració i serveis, que hagin prestat serveis al Centre 
de manera satisfactòria durant quinze (15) anys. 

 
La medalla de plata pot concedir-se a una o vàries persones 

físiques o jurídiques. La concessió i lliurament de les Medalles d’or i de 
plata confereix el dret al seu ús en qualsevol acte acadèmic, i és 
compatible amb qualsevol altra medalla o condecoració que ostenti el 
guardonat. 

 
Tant la medalla d’or com la de plata tindran forma pentagonal 

segons el disseny tradicional i mostraran en el seu anvers la llegenda 
"Medalla al mèrit del Centre de Tortosa UNED", en la seva part central 
els escuts de la UNED i el de la ciutat de Tortosa amb la barca votiva, en 
la seva part superior el llibre obert del Magister o de la vida i en la seva 
part inferior les palmes acadèmiques. En el seu revers podrà fer-se 
constar la frase Possunt quia posse videntur ("Poden els que creuen 
poder"). La medalla de plata es penjarà al coll per mitjà d’un cordó trenat 
de color blau celeste i, en reunió del Patronat celebrada el divendres 3 de 
març de 1989, s’acordà que la medalla sigui de plata massissa amb un 
pes de 35/40 grams.” 
 
Per tot això, senyores i senyors, a continuació anem a procedir al 
lliurament de les corresponents medalles, nou de plata i nou d’or, a les 
quals tan merescudament alguns de vosaltres vos heu fet creditors. Sou, 
sens cap dubte, un exemple a seguir per a tots els demés companys i 
companyes. Enhorabona! 
 


