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Judit Calveras rep el premi de millor estudiant de la
Cerdanya
La guanyadora d’enguany, amb un expedient de 9,27, iniciarà els estudis
d’Arquitectura
La Universitat d’Estiu també reconeix l’estació de La Molina i FGC amb el
Premi Amic AUCer
La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà clou aquest divendres al vespre la seva
catorzena edició amb satisfacció per haver superat un any més els 300 alumnes inscrits,
tot afrontant amb èxit les dificultats del context actual.
El sopar central dels cursos ha lliurat aquest dijous a la nit el premi Aucer-Vila de
Puigcerdà, que des de fa onze anys reconeix el millor expedient acadèmic de
Batxillerat de la Cerdanya amb una beca de 1.500 euros per a l’inici dels estudis
universitaris. La guanyadora d’enguany ha estat Judit Calveras Casanovas, de
l’Institut Pere Borrell, amb una nota final de 9,27. Calveras iniciarà els estudis
d’Arquitectura.
Durant l’acte d’enguany també s’ha fet un reconeixement especial a l’estació d’esquí i
muntanya de La Molina i a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que han
estat distingits amb el Premi Amic Aucer. S’agraeix així la col·laboració de La Molina
amb l’acte anual de la Nit dels Estels, una observació del cel única a Catalunya ja que es
fa a 2.547 metres d’altitud, al cim de la Tosa d’Alp. El guardó el va recollir el director
de l’estació, Joan Anton Font.
El vicepresident de l’Associació Universitària de Cerdanya, Àngel Maurell, ha
subratllat que en la situació actual “hem passat de dir que una bona formació ajuda a
obtenir una bona feina a dir que serà imprescindible per tenir feina”, si bé ha lamentat
que per als joves de les comarques de muntanya “estudiar surt car”, ja que s’hi ha
d’afegir les despeses de desplaçaments i allotjament. Per això, el premi Aucer-Vila de
Puigcerdà vol recolzar econòmicament els millors estudiants locals. De la seva part, la
gerent de la Universitat Ramon Llull, Anna Rifà, ha elogiat la tasca de l’AUCer i ha
tramès l’agraïment de la rectora Esther Giménez-Salinas, que properament acabarà el
seu mandat.
L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha valorat de manera particular
l’especialització de la Universitat d’Estiu en l’àmbit sociosanitari. Aquesta setmana, en

el marc dels cursos, la capital cerdana ha acollit fins a tres jornades de formació de
col·legis professionals d’àmbit català: els de Metges, Psicòlegs i Infermeria.
Avui, cloenda amb Boi Ruiz i Rafael Nadal
Precisament, l’edició d’enguany la clourà avui divendres, a les 19.45 al Museu Cerdà, el
conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz, com a culminació de la
Jornada del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Prèviament, a les 19.00 h., es farà la conferència de cloenda a càrrec del periodista
gironí Rafael Nadal, exdirector d’El Períodico de Catalunya i autor d’un dels èxits
editorials d’enguany, Quan érem feliços. Nadal reflexionarà sobre l’actual fracàs de la
política.
L’acte final també comptarà amb les intervencions d’Albert Piñeira i Àngel Maurell, del
vicepresident del COMB, Jaume Padrós, i del vicerector de Recerca de la URL, Lluís
Comellas. És obert a tothom i enllaçarà amb l’inici de la Festa Major de Puigcerdà.
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