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Universitat d’estiu tot l’any PUIGCERDÀ
L’AUCer constitueix la nova junta per als propers
quatre anys
Francesc Armengol és reelegit president, amb Àngel Maurell, M.Àngels Terrones
i Ramon Moliner de vicepresidents
La Universitat d’Estiu Ramon Llull 2011 ja té previstos setze cursos

L’Assemblea general de l’Associació universitària de Cerdanya ha aprovat
aquest dimecres a la nit la constitució de la Junta D irectiva per als propers
quatre anys. Francesc Armengol seguirà com a president i Àngel Maurell com
a vicepresident. També fguren a les vicepresidències Maria Àngels T errones
(responsable de F ormació) i Ramon Moliner (responsable d’Economia).
La resta de la junta es renova parcialment. Els vocals són: Carles de Moxó (cap
d’activitats), Eduard Ferrer (tresorer), Roser Respecte (secretària), Regina
Rodríguez Sirvent (comunicació), Pere Real (logística), Montse D olcet
(formació tot l’any), Marta D olcet, Eva Roldán i D avid Espel.
L’assemblea, paral.lelament va aprovar els comptes de l’any passat i el
pressupost per al 2011, que és de 45.050 euros. L’AUCer manté la línia de
contenció en la despesa en previsió d’un lleu descens en les aportacions
externes. Tanmateix, des de l’associació se subratlla el manteniment de la
majoria de patrocinadors i col.laboradors, com a resultat de la feina ben feta
durant els darrers anys i el reconeixement adquirit tant per la U niversitat
d’Estiu Ramon Llull a Puigcerdà com per les noves activitats durant tot l’any.
Manteniment d’esquís, intoleràncies alimentàries i cerveses, entre les
novetats
De cara precisament a la propera edició d’estiu, ja hi ha previstos un total de 16
cursos, als quals s’hi podrien incorporar tres més. Com a novetats, hi ha previst
un curs sobre manteniment i reparació de material d’esquí i snowboard, amb

l’expert skiman cerdà Quim F rigola, juntament amb tallers d’escriptura,
grafologia i genealogia, cuina per a dietes especials i intoleràncies alimentàries
(amb Maria Josep Rosselló i M.Carmen Ferrer) i un curs sobre tast de cerveses
amb Antoni Cot, que segueix oferint el tast de vins. Es mantindran aquesta i
d’altres propostes d’èxit, com ara el curs d’Òpera (amb Roger Alier) i el
d’història, sobre N apoleó i Catalunya (amb Joan M anuel Casanovas). En
l’àmbit de salut, un dels pilars dels curso, hi trobem: Qi Gong (N eus Pintat),
constel.lacions familiars (Sara Rodríguez), primers auxilis, atenció en esports de
muntanya (Hospital de Puigcerdà), atenció a persones amb demència, i les
jornades del Col.legi Ofcial d’I nfermeria de Barcelona i del Col.legi Ofcial de
Metges de Barcelona.
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