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L'AUCer premia el millor estudiant
de la Cerdanya i la Brigada
Municipal de Puigcerdà
La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà supera les expectatives amb un
balanç final de prop de 400 alumnes

La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà clou avui divendres l'edició d'enguany amb un balanç
que ha superat les previsions. Finalment han estat 387 els alumnes inscrits, la millor xifra
assolida mai per l'esdeveniment, que ha estat especialment valorada en un moment difícil per al
sector dels cursos d'estiu.

Aquest dijous a la nit s'ha celebrat el sopar de la Universitat d'Estiu, marcat pel 15è aniversari de
l'Associació Universitària de Cerdanya (AUCer). Un any més, es va lliurar el premi AUCer-Vila de
Puigcerdà, que concedeix una beca de 1.500 euros al millor estudiant de Batxillerat de la comarca
perquè iniciï els seus estudis universitaris. Enguany s'ha concedit a Arnau Bartra Jordà, que té
previst cursar la carrera d'Administració i Direcció d'Empreses. La mare de l'alumne va recollir el
guardó en nom seu. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha subratllat la voluntat de reconèixer
l'esforç dels estudiants locals i el fet que enguany el 100% dels joves cerdans que s'han presentat
a la Selectivitat han aprovat.

En la vetllada també es va lliurar el premi Amic AUCer, que enguany ha estat per a la Brigada
Municipal de l'Ajuntament de Puigcerdà. El president de l'AUCer, Francesc Armengol, va
agrair la incansable col·laboració dels empleats amb la Universitat d'Estiu al llarg d'aquests 15
anys. Tots els treballadors de la Brigada van recollir conjuntament el guardó.

En representació de la Universitat Ramon Llull, la seva secretària general, Anna Berga, va lloar
l'èxit dels cursos i el fet que, «a diferència d'altres iniciatives semblants, en què la universitat
d'estiu va per un costat i la població per l'altre, a Puigcerdà s'ha aconseguit que els veïns es facin
seva la Universitat d'Estiu», amb una gran participació d'alumnes no vinculats amb el món de
l'ensenyament superior.

Cursos i jornades professionals

El curs amb més èxit ha estat el de mindfulness, que ha atret 35 alumnes. Entre els professors,
enguany hi ha hagut Eloi Cordomí, home del temps de TV3, que va oferir un curs sobre la
meteorologia al Pirineu oriental.

La branca de salut ha estat novament un dels eixos principals, amb la celebració de les jornades
d'estiu dels Col·legis Oficials de psicòlegs, d'infermeria i de metges. Aquesta darrera, a càrrec del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, se celebra avui divendres, amb més d'un centenar de
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professionals, i es completarà amb la cloenda a càrrec del periodista Antoni Bassas, en la que serà
la seva reaparició en públic després de finalitzar l'etapa de corresponsal de TV3 a Washington.
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