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Bones previsions per a la Universitat d’Estiu Ramon
Llull-Puigcerdà
De moment ja hi ha 315 places cobertes i l’AUCer recorda que les inscripcions
romandran obertes fins a última hora
Enguany es commemorarà els 10 anys del premi al millor alumne de Cerdanya
Jordi Basté, Quim Monzó i Sílvia Cóppulo, convidats estrella als actes
d’inauguració i cloenda
La Universitat d’Estiu Ramon Llull-P uigcerdà 2011 confa a apropar-se a les
xifres de participants de l’any passat. Aquest migdia s’ha fet la presentació de
la tretena edició a l’Estany de P uigcerdà, a pocs metres de les aules on es
desenvoluparan les classes del dia 11 al 15 de juliol.
El president de l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), Francesc
Armengol, confa a poder apropar-se a les xifres de participació de l’any passat,
amb prop de 390 alumnes. Armengol ha detallat que de moment ja hi ha 315
places cobertes per a la vintena de cursos proposats. En aquest sentit, des de
l’AUCer es recorda que les inscripcions sempre romanen obertes fns al dia
abans per a la gent que es vulgui apuntar a última hora. Armengol valora el fet
que els cursos atrauen més alumnes de fora la Cerdanya i creu que
l’esdeveniment té potencial per esdevenir capdavanter en les universitats
d’estiu.
La presentació ha comptat amb el nou alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira,
que ha destacat la celebració enguany del desè aniversari del premi AUCerVila de Puigcerdà. Aquest guardó concedeix cada any una beca al millor
estudiant de la Cerdanya. Enguany es reunirà bona part dels premiats per
mostrar que s’ha aconseguit l’objectiu pel qual es va crear el guardó: incentivar
els estudiants a excel.lir en l’àmbit acadèmic i professional.

Quant als cursos, la vicepresidenta de l’AUCer, Maria Àngels Terrones, ha
elogiat la sorprenent bona rebuda del nou curs de grafologia, juntament amb
l’èxit que mantenen els de l’àmbit de salut, els de vins (amb l’enòleg cerdà Toni
Cot), el de Qi Gong i els d’òpera amb Roger Alier, considerat el millor crític
operístic europeu.
Activitats obertes a tothom
La Universitat d’Estiu també inclou diverses activitats paral.leles, obertes a
tothom. El cap d’Activitats, Carles de Moxó, n’ha destacat els noms propis del
primer i l’últim dia. La periodista Sílvia Cóppulo llegirà la lliçó inaugural
dilluns 11 de juliol, a 2/4 de 9 del vespre al Museu Cerdà. Cóppulo oferirà la
conferència Mitjans de comunicació i xarxes socials. Un futur per descobrir.
El món mediàtic, i la ràdio en particular, també protagonitaran la cloenda, ja
que s'hi ha convidat l'escriptor i articulista Quim Monzó i el presentador del
programa 'El món a RAC1', Jordi Basté. També hi parlarà el secretari del
Col.legi Ofcial de M etges de Barcelona, Jaume Padrós. L'acte serà divendres
dia 15 a les 7 de la tarda, novament al Museu Cerdà.
A més a més, el dia 11 a les 4 de la tarda es farà una visita al Parc dels
Búnquers de Martinet. El dia 12 hi haurà novament la Nit d'Estels a la T osa
d'Alp (2.500 m), amb places limitades i la col.laboracio de l’Agrupació
Astronòmica de Sabadell. D imecres dia 13, a les 10 de la nit, es farà la Nit de
Música i Dansa a l'Estany de Puigcerdà.
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