XXXV ANYS D'UNED A CERVERA
Eduard Montiu de Nuix
Aquest any s'han complert els 35
anys d'existencia de !'actual Centre
Associat de la UNED a Cervera,
perllongant els estudis universitaris a la
nostra ciutat, enlla¡yant d'alguna forma
la tradició universitaria que va de 1717
a 1842. Quatre personalitats varen ser els
promotors: Josep M. Razquin, Joan Salat,
Antonio de P. XucUt i Miquel Fenech.
La UNED es crea per Ordre
Ministerial 1'any 1972 i el Centre
Regional de Cervera el4 d'abril de 1973,
essent firmat el corresponent conveni el
3 de maig de 1973. Els membres que
composen el Patronat són: 1' Ajuntament
de Cervera i la Diputació de Lleida,
conjuntament amb la UNED Central i el
Patronat de la Passió de Cervera.
Tres han estat els directors del Centre
de Cervera: Dr. Fenech, Dr. Rivero i Dr.
Llona. Podem establir tres etapes: inici,
assentament i consolidació.
La UNED es crea comuna alternativa
a 1' ensenyament lliure, i en cap cas no es
va crear per competir, ni com alternativa
a la universitat tradicional.
L' aprenentatge es basa en material
didactic i les explicacions dels professors
tutors, a més de les visites dels catedratics
de les diverses assignatures, seminaris i
activitats academiques.
Gran importancia dels professors
tutors de la primera epoca, que donaven
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Albert Llona, director del Centre Associat de la
UNED a Cervera.

classes i cobraven quan podien, fins que es
van regularitzar els pagaments mensuals.
A més de diversos professors de la
Universitat de Barcelona que pertanyien
al centre de la UNED d' aquella ciutat,
hem de destacar als professors cerverins:
Razquin, Xucla, Martínez i Garcia.
El primer director del centre regional
de Cervera va ser el Dr. Miguel Fenech,
des d'abril de 1973 fins el desembre
d'aquest any. El va substituir el Dr.
Francisco Rivero. Des del febrer de 1984
fins a 1' actualitat, el Director és el Dr.
Albert Llona.

El 9 de mar~ de 1981 es va signar
el segon conveni entre el Rector de la
UNED, el President de la Diputació de
Lleida i 1' Alcalde de Cervera.
De les set carreres inicials que es
feien a Cervera, s'ha passat a més de
trenta carreres, i dels cent alumnes a més
de dos mil.
S'han celebrat importants actes:
Congrés Internacional d'Historia dels
Pirineus; quatre Jornades d'Estudis
d'Historia; cinc Jornades Universitaries
de Reftexió i Debat; Debats Educatius;
investidura com a Doctor Honoris Causa
a 1' eminent jesuita Pare Miquel Batllori,
avan~ant-se la UNED al reconeixement
que li varen fer, deu anys després, totes les
Universitats catalanes en reconeixement
a la seva meritoria obra.
El Centre de Cervera té les
seves propies publicacions: Palestra
Universitaria (el primer número va sortir
l'any 1986 i el darrer l'any 2005), i esta
prevista la seva reanudació aquest any
2008. Dues facultats editen altres dues
revistes més.
L' any 1998 es van celebrar els 25
anys d'UNED a Cervera amb nombroses
activitats culturals i lúdiques: exposició,
conferencies, una obra teatral, i un acte
d'homenatge als antics professors de la
Mútua Escolar de Cervera.

Dins del Centre Associat de Cervera
hi ha tres importants institucions: la
Fundació Privada Roca Sastre, l'Escola
de Practica Jurídica Josep Finestres
i el Centre Universitari d'ldiomes a
Distancia.
El passat 13 de mar~ el Casal de
Cervera va organitzar una conferencia
sobre els 35 anys d'UNED a Cervera a
carrec del Dr. Llona, coma reconeixement
a la tasca feta durant tots aquests anys
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amb el suport de la Regidoria d 'Educació,
del Consell Escolar Municipal, del
Centre Municipal de Cultura, del Centre
de Recursos Pedagogics, dels Serveis
Educatius de la Segarra, i deis dos lES: la
Segarra i Antoni Torreja. Amb l'adhesió
del Rector Magnífic de la UNED.
Esta previst cloure aquests 35 anys
ambla concessió del Doctorat a 1' eminent
i prestigiós jurista Dr. Joan B. Vallet de
Goitysolo, primer Director de la Catedra
Honorífica Roca Sastre, i fins fa pocs
anys President de la Reial Academia
de Jurisprudencia i Legislació, a més
de molts altres carrecs. Acte que esta
previst que tingui lloc al Centre Associat
de Cervera.
És important coneixer que els títols
que expedeix la UNED tenen el mateix
valor legal que els de qualsevol altra
universitat presencial.
El Centre de Cervera imparteix
classes presencials els caps de setmana,
i es realitzen els examens presencials
en les epoques corresponents, essent la
tasca dels professors-tutors la de resoldre
els dubtes i consultes, a més d'impartir
-en catala- els temes de cada assignatura
de les diverses facultats.
L' actiu més important de la UNED
són els alumnes, que fan compatible
treball i estudi, essent molt valorades
les titulacions de la UNED per 1' alt grau
d'exigencia a l'hora de les qualificacions
finals.
Desitgem que per molts anys continui'
la noble tasca del Centre Associat de
la UNED a Cervera, amb una cordial
felicitació a tots els equips directius,
alumnes i professorat que tant han
contribui't en el prestigi d'aquest Centre
Universitari.

