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Bona evolució de la Universitat d’Estiu Ramon Llull
Puigcerdà, que incorpora un curs d’emergències
Aquest dimecres s’ha fet una sessió sobre primers auxilis que incloïa una
excarceració de vehicles
Avui dijous es lliura el Premi AUCer-Vila de Puigcerdà, que enguany és
per a l’estudiant Bernat Palacín Pous
La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà està revalidant la bona resposta
d’edicions anteriors i, especialment, la seva vinculació amb la Cerdanya. En
espera de xifres definitives, l’organització ha expressat les bones sensacions
per la manera com s’estan desenvolupant tant els cursos com les activitats
obertes a tothom.
L’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer) ha remarcat especialment el
bon funcionament del curs sobre primers auxilis i emergències, que s’ha
incorporat enguany al programa i que s’ha dut a terme aquest dimecres.
Des de l’organització s’ha agraït la col·laboració de serveis com ara Bombers
de la Generalitat, SEM, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i la Direcció
General d’Emergències en el desenvolupament d’aquest curs, adreçat
específicament a professionals i voluntaris del sector. S’ha dut a terme a
l’entorn del polígon industrial de Puigcerdà, un escenari inèdit fins ara per
als cursos d’estiu, i ha inclòs una demostració pràctica d’excarceració de
vehicles en accidents.
La resta de cursos confirmats s’estan desenvolupant amb una bona
participació i, novament, amb satisfacció per part d’alumnes i professors. La
jornada d’aquest dimecres s’ha completat amb la ja clàssica Nit d’Arts a
l’Estany de Puigcerdà, amb una vistosa i minimalista actuació del grup
Capicua.
Premis AUCer-Vila de Puigcerdà i Amic Aucer
La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà arriba a la recta final. Aquest
dijous se celebrarà, a l’Hotel del Prado, el tradicional sopar per als
participants, en el transcurs del qual es lliura el Premi AUCer-Vila de
Puigcerdà al millor alumne de Batxillerat de la Cerdanya. Enguany el
guardonat és Bernat Palacín Pous, que rebrà una beca de 1.500 € per
iniciar els seus estudis superiors. També es concedirà el Premi Amic Aucer,
que enguany reconeix la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de

Barcelona, que un any més protagonitzarà el dia de cloenda, divendres,
amb la celebració a Puigcerdà de la Jornada Anual de la Professió Mèdica.
Actes oberts a tothom
Prèviament, dimarts es va celebrar la Nit dels Estels a la Tosa d’Alp (2.535
m.), des d’on els assistents van poder gaudir enguany d’una magnífica
observació del cel en col·laboració amb La Molina i l’Agrupació Astronòmica
de Sabadell. D’altra banda, dilluns el doctor Eduard Estivill va omplir la
sala de convencions del Museu Cerdà amb la conferència inaugural, que
permetia saber per què dormir bé millora la nostra qualitat de vida.

*: Si hi ha algun nou mitjà interessat a assistir al sopar d’avui dijous, agrairem ens
ho confirmeu prèviament a l’àrea de comunicació. Gràcies.
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