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L’AUCER CELEBRA ELS DEU ANYS DE LA UNIVERSITAT D’ESTIU
RAMON LLULL A PUIGCERDÀ
L’esdeveniment ha situat la Cerdanya al mapa universitari amb un creixement
sostingut, una oferta de qualitat i ponents de primer nivell
L’Associació Universitària de Cerdanya (Aucer) està de celebració. Aquest 2008 es
compleixen deu anys de la Universitat d’Estiu Ramon Llull a Puigcerdà. El projecte ha
aconseguit situar la capital ceretana al mapa universitari d’estiu, amb un creixement
sostingut, amb una oferta de cursos que sempre ha apostat sense matisos per la
qualitat i amb la presència de ponents de primer nivell.
La idea va néixer de la complicitat entre quatre actors perfectament complementats: la
Universitat Ramon Llull i Enginyeria-Arquitectura La Salle, que aporten professorat,
oferta de cursos, material logístic i organització; l'Ajuntament de Puigcerdà, que
cedeix les instal•lacions educatives municipals i finança l’esdeveniment; i l'Aucer, que
coordina el projecte mitjançant un equip humà voluntari i qualificat, presidit per
Francesc Armengol i format per professionals universitaris cerdans.
La primera edició, el 1999, va començar de manera modesta amb quatre cursos que ja
mostraven la voluntat de combinar l’interès científic i l’arrelament al territori: el romànic,
el teletreball des de la Cerdanya, la contaminació acústica i l’aplicació de la tecnologia
a la prevenció d’incendis.
L’èxit i la bona valoració dels cursos van marcar l’inici del creixement constant i
sostingut. El 2000 es va incorporar una nova branca que donaria renom al campus: els
cursos de temàtica sociosanitària, com ara l’envelliment, l’atenció a la gent gran i
l’aproximació a la mort dels altres.
L'any 2001 es constatà la consolidació, amb 180 participants entre alumnes i professors
i la intervenció de Pasqual Maragall a la inauguració. S’amplià les temàtiques amb el
curs sobre psicologia en esports de muntanya i es creà el Premi Amic Aucer per
homenatjar les persones i entitats que fan possible l’esdeveniment. A la primera edició
es va distingir el Dr. Daniel Cabedo, pìrinenc de naixement i una de les persones que
va creure des del primer moment en el projecte.
L'any 2002, la Universitat d’Estiu reforça l’arrelament local amb la creació del Premi
Aucer-Vila de Puigcerdà: una beca de 1.500 euros per al millor estudiant de batxillerat
de la Cerdanya. Un intent d’estimular la formació superior en una comarca on molts

joves abandonen els estudis prematurament. Amb la mateixa filosofia, es fundà la Beca
Aucer-La Salle, que oferia als llicenciats cerdans fer un màster a distància de franc. La
cloenda la va posar el conseller de Sanitat, Eduard Rius. A més a més, Puigcerdà va
ser notícia per la taula rodona sobre els accidents d’esquí i per la visita del màxim
responsable mundial en polítiques d'envelliment i atenció a la gent gran, el professor
Alex Kalache.
El 2003 va seguir la presència de ponents de primera línia amb un puigcerdanès
universal: el Dr. Josep Egozcue, catedràtic de Biologia Cel•lular de la UAB, que va
oferir una classe magistral sobre el debat ètic de l'elecció de sexe dels fills. Aquell any
es va arribar als cinc dies de durada i va començar un dels grans èxits de la Universitat
Ramon Llull: els cursos sobre tast de vins, dirigits per l’enòleg Antoni Cot. La cloenda
va anar a càrrec de l’urgellenc Jordi Alvinyà, secretari de Telecomunicacions de la
Generalitat.
La sisena edició, el 2004, va comptar amb la Dra. Maria Josep Rosselló, reconeguda
experta en nutrició i dietètica, que va oferir una classe magistral sobre els hàbits
alimentaris pirinencs. La varietat dels cursos es seguia ampliant amb temàtiques com la
gestió urbanística o bé les identitats i els drets col•lectius. També es va fer una taula
rodona sobre la violència domèstica.
El 2005 l’Aucer va fer un nou pas endavant i va començar a oferir cursos fora de
l’estiu. La proposta es va iniciar amb un curs sobre foie i vins. A més a més, s’ampliava
les activitats amb una sessió de cinema a la fresca i es consolidava així una autèntica
setmana universitària. La cloenda la va oferir el conseller de Governació, Joan
Carretero, que com a alcalde de Puigcerdà havia donat un gran impuls a la
consolidació de la Universitat d’Estiu.
El 2006 l’oferta educativa tocava sostre amb més de 800 participants. Hi va haver la
intervenció del conseller d’Educació, Joan Manuel del Pozo. El 2007 va presidir el
sopar central la consellera de Salut, Marina Geli, i la inauguració la va protagonitzar
l’expert en canvi climàtic Josep Enric Llebot.
Arribats al desè aniversari, l’Aucer agraeix profundament el suport desinteressat de
desenes de persones, empreses i entitats que han fet possible la consolidació de
Puigcerdà a la competitiva oferta universitària d’estiu. Juntament amb l’Ajuntament de
Puigcerdà, la Universitat Ramon Llull i Enginyeria-Arquitectura La Salle, l’entitat segueix
treballant perquè, uns dies l’any, la universitat i el coneixement facin el camí de tornada
i s’instal.lin a la Cerdanya.
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