L'Aucer tanca l'any amb un augment d'alumnes
EL PERIÒDIC
PUIGCERDÀ

L'Associació Universitària de la Cerdanya (Aucer) ha tancat l'any escolar amb un augment
d'alumnes del 35% en els cursos que organitza o que coordina a través de la Universitat
d'Estiu de Puigcerdà Ramon Llull. Pel que fa a la darrera edició dels cursos universitaris
d'estiu ha estat l'any que més alumnes ha tingut amb un total de 276, dels quals un 35%
han estat de fora de la Cerdanya, un 2% de fora de Catalunya i un 2% d'estrangers.
En aquest darrer aspecte de la procedència de l'alumnat, aquest any també és l'edició en què
hi ha hagut un increment més gran d'alumnes de fora de la comarca. Aquest fet va ser
interpretat de manera molt positiva tant pels mateixos membres de l'Associació com per la
nova directora de la universitat d'estiu Ramon Llull, Begoña Roman, que va elogiar la tasca
d'Aucer en el sopar de cloenda dels cursos i la va posar com a model per la seva implicació i
organització en la descentralització de la Universitat, informa l'ACN.
Pel que fa al nombre total de participants en les activitats organitzades per l'Aucer al llarg de
la universitat d'estiu, tenint en compte els cursos i les activitats lúdiques paral.leles, hi ha
hagut un total de 750 participants en les activitats de la setmana. L'Aucer en destaca el
cinema al carrer, la lliçó inaugural, la taula rodona (que va tractar aspectes del canvi
climàtic), una trobada per observar estels a l'estació de Guils Fontanera i el sopar de
cloenda.
CONSOLIDACIÓ
El president de l'Aucer, Francesc Armengol, va subratllar especialment l'augment que ha
experimentat la universitat d'estiu a Puigcerdà any rere any i la consolidació dels objectius
en cada una de les edicions.
Precisament, de cara al 2006, un dels objectius era el d'aconseguir incrementar l'alumnat de
fora de la comarca, ja que tradicionalment la majoria dels alumnes assistents als cursos eren
de la Cerdanya.

