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Puigcerdà reuneix la classe política en un
curs
• L'Aucer lliurarà aquesta nit el premi Amic i el del millor
alumne de Secundària
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La Universitat d'Estiu de Puigcerdà-Ramon Llull arriba al punt culminant de
les activitats amb el curs estrella, que tractarà sobre Les identitats i els
drets col.lectius, amb la intervenció de polítics del Parlament de Catalunya
(un de cada partit) i amb l'assistència del conseller de Governació i
Administracions Públiques, Joan Carretero, i de l'expresident de la
Generalitat Jordi Pujol. Aquests dos polítics s'encarregaran de fer la
inauguració oficial del curs, que tindrà lloc al Museu Cerdà de Puigcerdà
durant avui i demà.
ESTATUT
En el curs de debat sobre la creació del nou estatut i sobre els conceptes del
nacionalisme també hi intervindran figures universitàries de prestigi internacional, com ara el filòsof Josep Maria Esquirol,
especialista en Filosofia de la Història, o el teòleg Josep Maria Coll, exrector de la Facultat Eclesiàstica de
Filosofia de Catalunya.
El president de l'Associació Universitària de la Cerdanya (Aucer), Francesc
Armengol, fa un balanç "positiu" d'aquests primers quatre dies de la
Universitat d'Estiu de Puigcerdà. Els actes que han aplegat més gent han
estat la taula rodona per debatre la violència domèstica, a la qual van
assistir 80 alumnes, i la taula rodona amb ponents de diversos àmbits, en
què van participar el psiquiatre Leopoldo Ortega-Monasterio, la jutgessa de
Puigcerdà --Sofia Castilla--, la mosso d'esquadra Ester Burrata, la
representant de l'associació Laris Naurice Castelló i la cap d'Urgències de
l'Hospital de Puigcerdà --Francina Riu.
EL GUARDÓ DE L'AUCER Avui a la nit es farà el lliurament del premi Amic
que concedeix l'Aucer i que aquest any recau en la figura del president de la
Diputació de Girona, Carles Páramo, per la tasca que ha desenvolupat en
favor del desenvolupament de l'Associació Universitària de la Cerdanya.

