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La Universitat d’Estiu de Puigcerdà supera un any
més els 300 inscrits
Judit Calveras guanya el Premi AUCer-Vila de Puigcerdà com a millor
estudiant de Cerdanya. La Molina i FGC reben el Premi Amic Aucer
La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà ha superat un any més els 300 alumnes
inscrits, tot un èxit en el context actual. La fidelitat de l’Ajuntament, la URL, La Salle i
els patrocinadors i col·laboradors, juntament amb la creació de cursos més pràctics i
assequibles, han permès mantenir una alta participació.
L’edició d’enguany ha lliurat novament el premi Aucer-Vila de Puigcerdà, que des de
fa 11 anys reconeix el millor expedient acadèmic de Cerdanya amb una beca de 1.500
euros. La guanyadora ha estat Judit Calveras Casanovas (Institut Pere Borrell), amb
una nota final de 9,27. Calveras iniciarà els estudis d’Arquitectura a la UPC.
També s’ha fet un reconeixement especial a l’estació de La Molina i a Ferrocarrils de
la Generalitat (FGC) amb el Premi Amic Aucer. S’agraeix així la col·laboració amb
l’acte anual de la Nit dels Estels al cim de la Tosa d’Alp. El guardó el va recollir el
director de l’estació, Joan Anton Font.
Les altres activitats paral·leles també han estat un èxit. La Nit d’Arts va congregar més
d’un miler de persones a davant del Campanar, un escenari que es va demostrar ideal
per a l’espectacle de dansa i música. I el primer dia de classes, el portaveu del Govern,
Francesc Homs, va despertar expectació amb les seves reflexions sobre l’incert futur
dels petits municipis i les actuals males relacions entre Catalunya i Espanya.
La Universitat d’Estiu continua fent-se un nom propi en l’àmbit sociosanitari. La capital
cerdana ha acollit enguany fins a tres jornades de formació de col·legis professionals
d’àmbit català: els de Metges, Psicòlegs i Infermeria.
La cloenda va comptar amb el conseller de Salut, Boi Ruiz, i amb la conferència el
periodista gironí Rafael Nadal, exdirector d’El Períodico de Catalunya. Nadal va
reflexionar sobre l’actual “fracàs de la política” i les causes del distanciament entre el
poder i la societat.
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