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Universitat d’estiu Ramon Llull PUIGCERDÀ
S’obren les inscripcions per a la Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà 2011
Les TIC en la medicina, la reparació d’esquís i la relació entre seducció i ment,
entre les novetats
Els cursos seran de l’11 al 15 de juliol
Avui dilluns, 2 de maig, s’obren les inscripcions per a la Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà 2011, que tindrà lloc del dia 11 al 15 de juliol. La gestió
es pot fer a través de la pàgina web www.aucer.org, al telèfon 619562573
(S ecretaria ) o bé pel correu campus@aucer.org.
L’apartat de medicina i salut, un dels signes d’identitat dels cursos d’estiu a
Puigcerdà, presenta com a novetat unes sessions sobre l’aplicació de les
tecnologies de la informació (TIC) en la relació metge-pacient i també en les
infermeres, amb dos cursos diferenciats. En aquest àmbit també hi ha cursos
sobre Qi Gong (N eus Pintat), cuina adaptada a les patologies, atenció a
persones amb demència i primers auxilis a la muntanya i a la neu.
El món de la neu, precisament, centra una altra de les novetats interessants: un
curs sobre manteniment i reparació de material d’esquí i snowboard, amb
l’expert skiman cerdà Quim F rigola. N o hi falten tampoc els reeixits cursos
sobre vins, de l’enòleg cerdà Antoni Cot, enguany amb un d’iniciació i un altre
sobre vins escumosos i maridatges. Ni tampoc l’òpera, amb Roger Alier, amb
una proposta d’iniciació i una altra dedicada a la tetralogia de Richard Wagner.
De la resta del programa, en destaca el curs sobre el cervell eròtic: el paper de la
ment en la seducció i l’enamorament. Completen el llistat els cursos de
constel.lacions familiars (el conte i la metàfora, amb Sara Rodríguez), com
escriure un relat breu, la grafologia, la relació de N apoleó amb Catalunya (Joan
Manel Casanovas), les administracions locals al segle XXI i un taller
d’arranjaments forals.
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