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14-19 juliol 2014
Antoni Bolinches inaugura avui la Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà
El psicòleg clínic i sexòleg barceloní reflexiona sobre la recerca de la
felicitat i les relacions de parella
L’edició d’enguany ofereix novament un ampli ventall de cursos i
activitats per a tothom
Avui dilluns 14 de juliol arrenca una nova edició de la Universitat d’Estiu
Ramon Llull 2014. Enguany la inauguració serà a càrrec d’Antoni
Bolinches, psicòleg clínic, sexòleg i escriptor, que impartirà la conferència
‘La felicitat personal. Una recerca interna’. Serà avui mateix a les 20:15h.
a la Sala de Convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà.
Antoni Bolinches (Barcelona 1947) és Llicenciat en Filosofia i Ciències de
l'Educació, amb grau de Llicenciat en Psicologia i Màster en sexualitat
humana. És un dels introductors de la psicologia humanista a Espanya i des
d'aquest enfoc s'ha especialitzat en el tractament dels conflictes de
parella, les disfuncions sexuals i les teràpies de creixement personal.
L’any 1994 va fundar l’IPAB i l’any 2004 va crear la Teràpia Vital, una
metodologia terapèutica creada per afavorir la realització personal. Les
seves teories sobre l’autojuda estan àmpliament desenvolupades en els
seus llibres d’autoajuda. És professor i coordinador del Màster en Sexologia
Clínica i Salut Sexual de la Facultat de Medicina de la UB i professorcol•laborador del Màster en Educació Emocional de la Facultat de Pedagogia
de la mateixa Universitat. És també professor convidat d’altres universitats i
institucions acadèmiques.
Els cursos d’estiu de Puigcerdà arrenquen novament amb bona rebuda i
varietat de cursos. A més a més, ofereixen novament activitats obertes a
tothom, com és el cas d’aquest acte inaugural.
La següent activitat pública serà la Nit dels Estels, una observació
astronòmica dirigida per professionals que ofereix l’oportunitat única de
mirar les estrelles des del Niu de l’Àliga, en col·laboració amb l’estació de La
Molina. Si el temps ho permet, els participants es trobaran demà dimarts al
vespre al peu del Telecabina Alp 2.500 per pujar a un dels cims amb millors
vistes del Pirineu. La inscripció costa només 3 € (1 euro per a menors de 16
anys) i cal fer-la prèviament des de la web www.aucer.org.
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