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La Universitat d'Estiu Ramon Llull
Puigcerdà, a punt
L'organització preveu superar novament els 300 inscrits als cursos, que es duran
a terme del 15 al 19 de juliol. Les conferències d'Antoni Bassas i Santiago Vidal i
el 15è aniversari de l'AUCer, entre els atractius de l'edició d'enguany

La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà ja té a punt una edició que estarà marcada pel 15è
aniversari de l'Associació Universitària de Cerdanya, coordinadora dels cursos. Enguany les dates
són del 15 al 19 de juliol .

Aquest divendres s'ha fet al peu de l'Estany de Puigcerdà, a pocs metres d'on tenen lloc els
cursos, la presentació a càrrec de l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira ; i en representació de
l'AUCer, el president de l'entitat, Francesc Armengol ; la vicepresidenta, Maria Àngels
Terrones , i el cap d'Activitats, Carles de Moxó .

Albert Piñeira ha animat els cerdans a apuntar-se als cursos. Piñeira ha elogiat l'èxit de la
universitat d'estiu de Puigcerdà i la seva solidesa, en un moment en què moltes ciutats estan
replantejant projectes semblants. Alhora, l'alcalde ha subratllat la fidelitat dels quatre principals
responsables dels cursos (Ajuntament, AUCer, Universitat Ramon Llull i Enginyeria i Arquitectura
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La Salle), com també dels patrocinadors, alumnes i voluntaris. Finalment, Piñeira ha destacat
l'alt nivell dels ponents d'enguany i les activitats obertes a tothom, siguin o no universitaris.

De la seva part, Francesc Armengol ha avançat que esperen novament superar els 300 inscrits als
cursos. Armengol ho considera una dada positiva en un context complicat per a les universitats
d'estiu. En aquest sentit, el president de l'AUCer ha elogiat la confiança en els cursos per part dels
inscrits, juntament amb la tasca que duen a terme tots els membres de l'organització,
col·laboradors i espònsors.

Varietat de cursos

Dels cursos, Maria Àngels Terrones n'ha esmentat l'èxit d'inscripcions als dedicats a creixement
personal. Enguany s'ofereixen els de mindfulness (atenció plena), intel·ligència emocional i
constel·lacions familiars. També mantenen el seu atractiu els d'història -dedicat enguany als càtarsi d'història de l'òpera, amb el prestigiós crític Roger Alier . Un altre curs amb interès mediàtic és el
de meteorologia al Pirineu Oriental, que impartirà el meteoròleg de TV3 Eloi Cordomí . En salut, el
més demanat és el de tècnica d'embenats neuromusculars. Terrones també ha destacat un
altre curs arrelat al territori, com és el d'etnobotànica, i el fet que les jornades dels Col·legis
Oficials de Metges, Infermeria i Psicòlegs atrauen a Puigcerdà professionals d'arreu de Catalunya.

Activitats obertes a tothom

Els cursos es complementen amb un ampli ventall d'activitats obertes a tothom. Carles de Moxó
n'ha destacat les conferències que oferiran el jutge Santiago Vidal , a la inauguració, i el
periodista Antoni Bassas , a la cloenda. En el cas de Bassas, a més a més, serà una de les
seves primeres intervencions públiques just després de cloure la seva etapa com a
corresponsal de TV3 a Washington. Això fa preveure que el Museu Cerdà s'omplirà per a l'ocasió. A la
cloenda també hi intervindrà el conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz .

Una altra cita estel·lar serà la Nit d'Arts, dimarts dia 16, que esdevindrà l'acte central de celebració
del 15è aniversari de l'AUCer. Carles de Moxó assegura que serà un espectacle impactant en el
marc de l'Estany de Puigcerdà, a càrrec de la companyia Gog i Magog, amb la coreografia d'Anna
Òdena i amb la col·laboració de la Diputació de Girona.

Tampoc no faltaran la nit d'observació d'estels, dimecres 17 a la Tosa d'Alp (2.500 metres), amb la
col·laboració de La Molina i l' Agrupació Astronòmica de Sabadell ; i el sopar central, dijous dia
18. La Universitat d'Estiu tindrà un annex amb la ja consolidada excursió cultural, dissabte dia 20.
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