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Universitat d’Estiu Ramon Llull PUIGCERDÀ

10 ANYS

LA X UNIVERSITAT D’ESTIU RAMON LLULL A PUIGCERDÀ
ARRENCA AMB MÉS DE 350 ALUMNES
-El vocal del CGPJ Alfons López Tena pronuncia aquest dilluns la lliçó inaugural
-La nit d’observació d’estels i una xerrada sobre l’esport paralímpic, entre les
altres activitats obertes a tothom
La Universitat d’Estiu Ramon Llull de Puigcerdà comença aquest dilluns una edició molt
especial: la del desè aniversari. La setmana universitària arrenca amb un total de 350
inscrits, amb la qual cosa es manté la xifra de participants consolidada durant els
darrers anys.
El president de l’Associació Universitària de Cerdanya, Francesc Armengol, es mostra
satisfet per la bona rebuda que han tingut els cursos. Segons Armengol, “haver
mantingut l’interès dels alumnes en un moment d’incertesa econòmica com l’actual
demostra que es valora l’aposta per la qualitat que sempre hem fet, amb el suport de la
Universitat Ramon Llull, Enginyeria-Arquitectura La Salle i l’Ajuntament de Puigcerdà”.
La inauguració oficial serà aquest dilluns a les 20.30 h., al Museu Cerdà, amb una
conferència del jurista Alfons López Tena. El vocal del Consell General del Poder
Judicial i president del Cercle d’Estudis Sobiranistes exposarà la seva visió sobre les
dificultats actuals de la relació entre Catalunya i Espanya.

Gran varietat de cursos
El sector sociosanitari i les matèries relacionades amb la Cerdanya continuen sent dos
dels grans eixos temàtics del programa. És el cas dels cursos sobre com han d’actuar
els serveis mèdics en catàstrofes o emergències, els reptes de la medicina en
l’àmbit de muntanya, el tractament dels casos de bullying i mobbing, la comprensió
dels somnis, l’equitació terapèutica, i un curs d’història sobre el carlisme al Pirineu.
També tenen novament bona rebuda els cursos de tast de vins i els de gastronomia.
Completen el programa temàtiques molt variades com ara els nous contractes en
l’administració pública, la fotografia digital, els edificis digitals, l’òpera, la dansa,
e l Qi Gong, la creativitat, l’etnobotànica, l’orientació a muntanya i el llenguatge
eficient.
Entre el professorat, hi ha els prestigiosos crítics musicals Roger Alier i Marcel
Gorgori, e l p r e s e n t a d o r d e T V E Àngel Lafuente, els coordinadors de
telecomunicacions de La Salle Jaume Abella i Gemma Batlle, l’enòleg Antoni Cot,
l’expert formatger Patrick Anglade, els historiadors ceretans Sebastià Bosom i JeanLouis Blanchon i el farmacèutic Joan Muntaner.

A banda dels cursos, la Universitat d’Estiu de Puigcerdà també presenta activitats
obertes a tothom. Dimarts hi ha nit d’arts i música al Casino Ceretà. Dimecres es
repetirà l’exitosa nit d’observació d’estels al Niu de l’Àliga (2.487 m.), amb la
col.laboració de l’estació de La Molina. Divendres hi haurà una conferència sobre
l’esport paralímpic (16.00 h., CEIP Alfons I). I el mateix dia, a 2/4 de 8 del vespre, es
farà la cloenda a càrrec de l’advocat i exdiputat Miquel Roca i Junyent.

Informació completa sobre la Universitat d’Estiu de Puigcerdà a:
http://www.ddgi.cat/aucer/2008/portal/inici2008.htm
http://www.ddgi.cat/aucer/2008/PDF/premsa/Aucer%2010%20anys.pdf

Més informació: Oficina de Joventut i Esports de Puigcerdà (Pl. del Call)

Tf. 972 88 47 27
www.aucer.org

campus@aucer.org

www.puigcerda.com

Francesc Armengol (President de l’Aucer) : 609 31 46 70

