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LES CONFERÈNCIES DE L’AUCer
L’AUCer reprèn el seu programa de conferències i
activitats
El proper ponent és el subdirector de Triodos Bank, Joan Antoni Melé,
que parlarà sobre diners i consciència
La conferència serà divendres 31 de gener a les 20.30 al Museu Cerdà
L’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer) continua amb el seu cicle
d’activitats obertes a tothom al llarg de l’any. D esprés de la pausa de Nadal, el
programa es reprendrà el proper divendres, 31 de gener, a les 20.30 al Museu
Cerdà, amb una conferència del subdirector general de T riodos Bank i
vicepresident de la F undació Triodos, Joan Antoni Melé.
En aquesta ocasió, M elé oferirà la xerrada ‘D inero y conciencia: ¿A quién sirve
mi dinero?’, en què refexionarà sobre el creixent interès ciutadà per conèixer
l’ús que les entitats fnanceres i les institucions fan dels diners que gestionen.
La següent conferència, amb Gaspar Hernández
El 28 de febrer, a la mateixa hora i al mateix lloc, l’AUCer convida a Puigcerdà
l’escriptor i periodista garrotxí Gaspar Hernández, que refexionarà sobre
“l’ansietat de la societat actual i la necessitat de ser perfectes”. Hernández
també presentarà el llibre ‘La terapeuta’.
El 7 de març, es debatrà sobre com escollir estudis universitaris al segle XXI i
com orientar els flls, amb el doctor Andreu I barz, professor de la F acultat de
Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de Blanquerna-URL.
Finalment, el 3 d’abril, el periodista i expert en política internacional Lluís Foix
oferirà la seva visió sobre ‘L’encaix de C atalunya a E uropa’.
Curs ‘C ervesa i jazz’
Un altre eix del programa són els cursos oferts per l’enòleg puigcerdanès Toni
Cot. El 15 de febrer, al Xalet del G olf de Bolvir, es farà un curs sobre ‘Cervesa i
jazz’, amb música en directe. I a la primavera, en una data encara per
determinar, es programarà una sessió dedicada al Japó.
Des de l’A UCer s’ha destacat el treball en equip que suposa l’organitació
d’aquestes activitats, ja que cadascuna es fa en coordinació amb diferents

institucions, empreses i entitats. És el cas de la Residència Sociosanitària de
Puigcerdà, l’Ajuntament d’Alp, l’Ajuntament de Puigcerdà, l’Ajuntament de
Bolvir, la Biblioteca Comtat de Cerdanya, la F undació Triodos, la Universitat
Ramon Llull, La Salle i Blanquerna.
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