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UNIVERSITAT D’ESTIU tot l’any
Francesc Homs inaugurarà la Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà
El portaveu del Govern parlarà dilluns de les administracions públiques
en ple debat sobre el futur dels petits municipis
Els cursos arrencaran amb bones perspectives i més de 300 inscrits
El P ortaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, serà
l’encarregat d’inaugurar la 14a Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà.
L’acte, obert a tothom, serà aquest dilluns 9 de juliol a les 20.30h, al Museu
Cerdà de Puigcerdà.
En la conferència inaugural, Homs parlarà entre d’altres aspectes del futur de
les administracions públiques locals, en un moment en què des del Govern
espanyol s’està posant en qüestió els ens de menys de 20.000 habitants. Un
debat que afecta de ple la Cerdanya i bona part del Pirineu, on cap municipi no
s’aproxima a aquesta quantitat.
Boi R uiz, a la cloenda. Des de l’organitació també s’ha anunciat que la
cloenda comptarà enguany amb el Conseller de Salut de la Generalitat, Boi
Ruiz. Aquest acte serà divendres 13 de juliol a les 19.30h., també al Museu
Cerdà. La conferència fnal serà a càrrec del periodista i escriptor gironí Rafael
Nadal, exdirector d’El Periódico i autor de l’èxit editorial Quan érem feliços.
El president de l’Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol,
s’ha mostrat satisfet amb les perspectives de l’edició d’enguany, que ja supera
els 300 inscrits i espera sumar més participants a última hora. Armengol
recorda que només s’ha hagut de suspendre dos cursos generals i dos més de
curts, un fet que entrava en les previsions de l’organitació.
A tot plegat s’hi sumaran els participants en les activitats obertes a tothom.
Com a novetats, enguany la nit de música i dansa es farà en ple centre de
Puigcerdà, a la plaça de Santa Maria; i dimecres al migdia hi haurà un vermuttertúlia a la plaça Cabrinety amb Òscar Nebreda i José Luis Martín,
ninotaires i cofundadors d’El Jueves.

CONVOCATÒR IA DE PRE MSA: Francesc Homs atendrà els mitjans de
comunicació a Puigcerdà
DIA: Dilluns 09.07.2012
HORA: 20:00
LLOC: Museu Cerdà (C. Higini de Rivera. Puigcerdà)

Enllaç: A CT IVIT ATS OBERT ES A TOTHOM – Setmana universitària:
htp://aucer.cerdanya.org/2008/portal/activitatsobertes.htm
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