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Puigcerdà reconeix l’AUCer amb el Premi Roser d’Or
Representants de l’entitat han recollit el guardó en el sopar de cloenda de la
Setmana Cultural
Arrenca la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà amb la inauguració a
càrrec de Josep M. Mainat, avui dilluns (20.15 h) al Museu Cerdà
Avui dilluns arrenca la 18a edició de la Universitat d’Estiu Ramon Llull
Puigcerdà, amb tots els cursos previstos i, a més a més, un programa
d’activitats obert a tothom al llarg de la setmana.
Enguany, els cursos d’estiu han anat precedits d’un emotiu reconeixement a
l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer), impulsors de l’esdeveniment.
L’entitat ha estat guardonada amb el Premi Roser d’Or, que concedeix
l’Ajuntament de Puigcerdà en el marc de la Setmana C ultural del R oser.
Amb aquesta distinció, la capital cerdana agraeix la contribució que l’AU Cer
ha fet a la cultura i la divulgació a la vila i a la comarca, no només com a
impulsora de la setmana universitària sinó també amb l’organitació de cursos,
conferències i activitats formatives i lúdiques al llarg de l’any.
Aquest darrer cap de setmana, en el sopar de cloenda de la Setmana Cultural,
l’alcalde de P uigcerdà, Albert P iñeira, ha lliurat el premi al president de
l’AUCer, Francesc Armengol, acompanyat d’altres representants de l’entitat, a
prop de complir ja les dues dècades d’activitat.
Inauguració
D’altra banda, avui dilluns dia 11, a les 20.15 hores al Museu C erdà, la
Universitat d’Estiu Ramon Llull P uigcerdà celebra el seu acte inaugural, obert
a tothom. Enguany la conferència d’inici és a càrrec de Josep Maria Mainat. El
polifacètic productor televisiu, programador informàtic i membre fundador de
La Trinca oferirà la xerrada ‘Ciència Optimista’, basada en el seu primer llibre,
amb el qual vol divulgar la ciència de forma amena sense perdre el rigor.

AUCer-Comunicació
campus@aucer.org
www.aucer.org

www.puigcerda.cat

Facebook: http://www.facebook.com/aucercerdanya
Twitter: @aucercerdanya
Francesc Armengol (President): 609 31 46 70
Regina R. Sirvent 669 87 37 07
J. Ignasi Cervera 609 27 83 15

