
30 d octubre de 2015

al

´

Acte de celebració
dels 40 anys del Centre

i Obertura del Curs
Acadèmic 2015/16

Menú adults

Menú infantil

CÒCTEL

SOPAR

Plat principal a escollir:

Postre

Celler

Mini croquetes fonents de pernil
Xips de patata

Mini salats variats

Aigües minerals, refrescos i gerres de cervesa

Pop cuinat “a la gallega”
Musclos de roca al vapor

Saltat de rovellons amb calamarsets

Llom de lluç a la biscaïna amb cloïsses
o

Rotllet de pollastre al rocafort i farcellet d’espàrrecs

Brownie amb nata i crocant

Vins Rosat o Negre D.O. Terra Alta,
Cava Brut Nature, Aigües Minerals

Cafè o Infusió

Plaça Corona d’Aragó, s/n
Tortosa

Informació i reserva

Ens poden trucar per confirmar la
seva assistència al 977443104/08

i fer-nos arribar el resguard
del pagament del sopar per fax

al 977446413 o a
info@tortosa.uned.es

Hotel SB corona tortosa

Si estan interessats en fer nit a Tortosa
després de l’acte, el mateix hotel ofereix

allotjament i esmorzar per 55,00 €
(Hab. Doble ús individual) i 60,00 €

(Habitació doble)
Tel. 977580433

www.hotelcoronatortosa.com

Pasta del dia + pollastre arrebossat amb guarniment +
gelat + aigües o refrescos



El divendres 30 d’octubre, a les 18:00 de la tarda, celebrarem
la cloenda dels actes commemoratius dels 40 anys de la
fundació del nostre Centre Associat i l’Acte d’Obertura del
Curs Acadèmic 2015/16,

16 d’octubre

amb el corresponent lliurament de
diplomes als que van finalitzar els seus estudis
durant els cursos 2011/12, 2012/13 i 2013/14 i altres distincions
a l’Hotel SB Corona Tortosa. Per aquest motiu ens agradaria molt
comptar amb la seva presència i amb la dels seus familiars i
amics .

A continuació hi haurà un aperitiu i un sopar de germanor al
mateix recinte. Els agrairíem que ens confirmessin, a la major
brevetat possible, si assistiran tant a l’acte acadèmic com al sopar
posterior. El preu del menú d’adult és de 27 € i l’infantil de 10 € per
persona, que hauran d’abonar anteriorment al mateix Centre o bé
mitjançant transferència bancària al compte corrent ES50-2013-
3011-9102-0007-8820 de Catalunya Caixa, tot indicant el nom i
cognoms del titulat i fent-nos arribar el comprovant bancari per
fax o correu electrònic. Totes les persones que assisteixin al sopar
hauran d’indicar, en el menú d’adults, l’opció a escollir que
assenyalem al final d’aquest programa.

Per a una millor organització de l’acte, esperem la seva confirmació
i elecció del menú abans del .

Moltes gràcies i fins aviat. .

Alumnes Emeritus
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18:00 - 19:00 h.  Presentació a càrrec del primer professor d’Honor de la
UNED a Tortosa de la producció audiovisual

del dissenyador gràfic .

- Amenitzarà l’entrada i els entreactes el grup de música de les Terres de
l’Ebre, .

19:00 a 20:30 h. Acte Acadèmic.

1. Presentació dels a càrrec del
, Director del Centre.

D. Manuel Giner Mercé,

3. Paraules de la Secretària General de la UNED
i de l’Excm. Vicepresident del Patronat .

Sr. Octavi Iglesias Vivanco
“40 anys de la UNED a Tortosa” Quimo Panisello

Riu So

Dr. Josep Ma. Franquet
Bernis

Dra. Beatriz Badorrey
Martín Sr. Ferran Bel i Accensi

- Reconeixement i lliurament de diplomes als .

- Reconeixement i lliurament de diplomes als Alumnes UNED-Sènior.

2. Presentació a càrrec de , ex-director del
Centre Associat de Tortosa.

- Lliurament de les Medalles de plata al mèrit del Centre Associat de la
Uned de Tortosa.

- Lliurament de les Medalles d’or al mèrit del Centre Associat de la Uned
de Tortosa.

- Lliurament de les plaques als

- Dª. Isabel Llasat Duart i Dª. Teresa Príncep
Geballí

- .

20:30 - 21:00 h. Aperitiu musical. (A càrrec del ,
Coordinador de l’Àrea de Biblioteques de Centres Associats).

21:00 h. Sopar de germanor.

Alumnes Emeritus

Alumnes Emeritus

Professors Emeritus.

Gaudeamus Igitur

Comptem amb la col·laboració de l’alumna d’Educació Social i cantant
soprano, Sra. Sílvia Alonso.

D. Fco. Javier Martínez Palacio

Sr. Josep Burgoa Abarca

&

Programa


