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AUCer tot l’any
Bona rebuda del curs ‘Cerveses i Jazz’ de l’AUCer
Els participants van poder conèixer les propietats de firmes cerveseres de
referència
La sessió va ser amenitzada pel duet Barcelona-Riudarenes Jazz
Connection
Més de cinquanta persones han gaudit aquest cap de setmana passat del curs
‘Cerveses i Jazz’, una innovadora proposta del programa d’activitats de
l’AUCer que va tenir lloc dissabte a la nit a Xalet del Golf de Bolvir.
L’enòleg puigcerdanès Toni C ot va dirigir una sessió que ensenyava a
degustar i maridar una selecció de marques ben conegudes pels bons afcionats
a la cervesa, amb diferents productes alimentaris. Així, es va explicar les
propietats de les cerveses Morit (Catalunya), Blanche de N amur (B èlgica),
Franziskaner (Alemanya), Staropramer (República Txeca), Adelscot (França),
Chimay (Bèlgica) i Guinness (I rlanda), acompanyades amb salmó fumat,
formatge i brownie, entre d’altres.
La classe va tenir l’excepcional acompanyament musical de la BarcelonaRiudarenes Jazz Connection, un duet format per Òscar Font i Lluís Murillas,
músics de la reconeguda banda catalana L a Locomotora N egra.
El 28 de febrer, conferència de Gaspar Hernández a Puigcerdà
La propera cita del programa de l’AUCer tindrà com a protagonista el
periodista i escriptor Gaspar Hernández. El presentador del programa ‘L’ofci
de viure’ de Catalunya Ràdio refexionarà sobre “l’ansietat en la societat actual
i la necessitat de ser perfectes” i presentarà el seu nou llibre ‘La terapeuta’, amb
la col·laboració de la Biblioteca Comtat de Cerdanya. Serà divendres 28 de
febrer, a les 20.30 hores, al Museu Cerdà.
L’anterior conferència, el 31 de gener, va comptar amb el subdirector de
Triodos Bank, Joan Antoni Melé, que va omplir el Museu Cerdà amb la seva
xerrada sobre un tema de plena actualitat: l’ètica en l’ús dels diners per part de
les entitats fnanceres.
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