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10 anys del premi AUCER
Aquest dijous a la nit s’ha celebrat el sopar central de la Universitat d’Estiu
Ramon Llull-Puigcerdà, en que s’ha fet entrega del premi Aucer al millor
estudiant de batxillerat de Cerdanya. A més, els organitzadors de la universitat,
han fet un bon balanç d’aquesta tretzena edició.
Aquest dijous a la nit s’ha celebrat a Puigcerdà el sopar central de la Universitat d’Estiu
Ramon Llull-Puigcerdà. Hi han participat els alumnes, professors i els organitzadors
d’aquesta setmana formativa, coordinada per l’Associació Universitària de Cerdanya,
l’Aucer. Coincidint amb aquest sopar, s’ha fet entrega del premi Aucer-Vila de
Puigcerdà, que enguany ha arribat a la desena edició. Es tracta d’un guardó que reconeix
el millor estudiant de batxillerat de Cerdanya, i enguany ha estat per Laura Mora. A
banda, el sopar també ha servit per fer balanç d’aquesta tretzena edició de la Universitat
d’Estiu Ramon Llull-Puigcerdà, i els seus organitzadors estan força contents, ja que tot i
ser un any de crisi, el nombre d’inscripcions ha estat bo.
La jornada professional mèdica que es fa conjuntament amb el col·legi de meteges ha
estat una de les que ha tingut més èxit. S’ha discutit sobre l’impacte que tenen les
tecnologies en la relació metge-pacient, i des del mateix col·legi destaquen que activitats
com aquestes donaran els seus fruits en el futur.
En aquest mateix sopar, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha elogiat el
reconeixement a la cultura de l’esforç que representen la Universitat d’Estiu i el Premi
AUCer-Vila de Puigcerdà, ja que ajuden a trencar els tòpics sobre els joves que ni
estudien ni treballen.
Piñeira també s’ha compromès a seguir recolzant econòmicament la Universitat d’Estiu,
i ha assegurat que en aspectes com aquests no es pot retallar. Aquesta tretzena edició ha
acabat aquest divendres amb la conferència de clausura, a càrrec de l’escriptor Quim
Monzó i el periodista Jordi Basté.

