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Les Conferències de l’AUCer
Bona rebuda a l’obertura del curs acadèmic de l’Associació
Universitària de Cerdanya
Més de 170 assistents a la conferència de Borja Vilaseca sobre les claus
per valorar la vida. L’entitat cerdana manté l’aposta per oferir activitats
formatives tot l’any
L’Associació Universitària de Cerdanya ha iniciat amb bon peu les activitats del
seu Curs Acadèmic 2016-2017. Més de 170 persones van omplir la sala de
convencions del Museu Cerdà per escoltar la conferència ‘Les casualitats no
existeixen. Set claus per estimar la vida tal com és’, a càrrec de Borja Vilaseca.
L’acte va ser presidit pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà, Xavi
Piguillem, i el president de l’AUCer, Francesc Armengol, que han expressat la
voluntat de seguir portant a la vila i a la Cerdanya activitats formatives a càrrec
de professionals reconeguts, no només a través de la Universitat d’Estiu Ramon
Llull Puigcerdà sinó també amb actes com ara aquesta conferència inaugural.
Borja Vilaseca va donar a conèixer a Puigcerdà les seves idees i flosofa per tal
d’encarar millor la vida i aconseguir els objectius que cadascú es proposi. A
banda d’escriptor, emprenedor, flòsof i conferenciant, Vilaseca ha col·laborat
com a professor amb centres com la Universitat Ramon Llull, ESADE, la
Universitat de Barcelona, la Pompeu Fabra, l’Institut d’Empresa i Barcelona
Activa. Dirigeix el Màster de Desenvolupament Personal i Lideratge.
La propera activitat proposada per l’AUCer és el curs de Mindfulness, una de
les propostes més reeixides dels darrers anys, que se celebrarà els dies 26 i 27 de
novembre. Properament s’obriran les inscripcions. D’altra banda, l’entitat
universitària col·laborarà un any més amb La Marató de TV3, el 18 de desembre
vinent.
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