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La Ramon Llull clou els cursos
i renova l’aliança amb l’Aucer
 L’Associació Universitària
de Cerdanya supera els 400
inscrits i s’esvaeix el temor
d’una baixada d’alumnes
M.S. | PUIGCERDÀ

Puigcerdà va tancar ahir la dotzena edició de la Universitat d’Estiu Ramon Llull novament amb
una gran resposta d’alumnes. Si bé
al començament dels cursos semblava que aquest estiu la crisi passaria factura a la matriculació, en
els últims dies i durant la setmana d’activitats l’Associació Universitària de Cerdanya (Aucer),
que l’organitza, va superar les 
inscripcions. Tal com ja és costum,
la Universitat d’Estiu es va començar a acomiadar en un sopar
de gala, celebrat dijous al vespre
a l’Hotel del Prado.
Aquest èxit renovat en una època de dificultats econòmiques i la
qualitat dels cursos que s’hi han

ofert van empènyer la rectora de
la Ramon Llull, Ester Jiménez, a
anunciar que aquesta universitat
continuarà confiant en Puigcerdà
i l’Aucer per organitzar la cita
d’estiu dels pròxims anys. Jiménez
va fer aquest anunci tot just estrenada la renovació del càrrec al
capdavant de la institució acadèmica. La rectora va lloar l’organització de l’Aucer essencialment
per dotar la Universitat d’Estiu
de tot allò que fa que els alumnes
se la sentin seva i perquè els ofereix l’«ensenyament informal»
que no és als llibres. Jiménez va felicitar els alumnes, professors i
col·laboradors de l’Aucer i els va
assegurar que «tenim un projecte conjunt» per als pròxims anys.
El president de l’Aucer, Francesc
Armengol, va remarcar que, tot i
els dotze anys de feina per part de
l’equip de l’Aucer, la Universitat
d’Estiu gaudeix de molt bona salut perquè l’equip que la munta ho
fa cada estiu amb la il·lusió de la

primera vegada. Armengol va detallar que la clau de l’èxit de la proposta és la configuració d’una
graella de cursos «atractiva i de
qualitat» que permeten els estudiants accedir a un aprenentatge
rigorós amb un punt de lleure.
Per la seva banda, l’alcalde de
Puigcerdà, Joan Planella, va agrair la tasca de la Universitat i de l’Aucer perquè no tan sols aporten
preparació acadèmica a la gent de
Puigcerdà i la Cerdanya –un factor que va qualificar de tan important com el de la construcció
d’infraestructures–, sinó que, a
més, li comporta una gran promoció de qualitat. Planella va
argumentar que «Puigcerdà no és
tan sols el llac i el campanar, sinó
que també és la Universitat Ramon Llull».
Premi a la millor estudiant
Tal com ja és també costum, durant la gala a l’Hotel del Prado, els
organitzadors de la Universitat

Moment del sopar en què es va guardonar l’estudiant Cristina Pardo

d’Estiu van entregar el premi Aucer Vila de Puigcerdà al millor
estudiant preuniversitari de la comarca. Aquest any el guardó va recaure en Cristina Pardo, de l’institut Pere Borrell, que va tancar la
mitjana per accedir a la universitat amb una nota de ,. Pardo
estudiarà Bioquímica. El premi
Amic Aucer d’aquest any va ser per
a Caixa Girona.

L’Aucer entrega el premi
a la millor estudiant
preuniversitària de la
Cerdanya a Cristina Pardo
La 12a Universitat d’Estiu
s’acomiada amb un sopar de
gala a l’Hotel del Prado que
reuneix alumnes i professors

