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Els adolescents es fan un lloc a la
Universitat d’Estiu de Puigcerdà
L’Aucer potenciarà més la nova versió Júnior, que s’ha estrenat amb un curs sobre emocions
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La Universitat Ramon Llull de
Puigcerdà, que avui es clourà oficialment després del sopar de
gala d’ahir a la nit, repetirà l’any que
ve la fórmula Júnior, que, per primera vegada, aquest any ha acostat la formació universitària als
adolescents. El president de l’Associació Universitària de Cerdanya,
Francesc Armengol, ha qualificat
d’èxit aquesta primera experiència
i ha anunciat que la repetiran
l’any que ve i que en milloraran l’oferta.
Aquesta primera edició de la
Universitat Ramon Llull Júnior va
proposar als més joves dos cursos:
un sobre tècniques de discjòquei
i un altre sobre gestió de les emocions. Paradoxalment, segons ha
explicat el mateix Armengol, el
de DJ no s’ha pogut celebrar per
falta de demanda però, en canvi, el
d’emocions s’ha fet amb  joves
participants i una gran acceptació.
Davant aquesta resposta, Armengol ha explicat que, en els pròxims
mesos, l’Aucer es posarà en con-

Adolescents participants en el primer curs de la Universitat Júnior

tacte amb els joves de Puigcerdà i
la Cerdanya per copsar quines
són les temàtiques sobre les quals
els interessaria fer cursos. L’objectiu
de l’entitat acadèmica és arribar a
tots els àmbits de la societat. Pel

que fa a la participació en el programa de cursos i activitats de la
Universitat d’Estiu, Armengol ha
remarcat que un any més la cita ha
aconseguit superar les dificultats
econòmiques derivades de la cri-

si i ha atret entre  i  alumnes,
una xifra que ahir encara s’havia de
tancar amb els últims cursos. Igualment, l’Aucer ha celebrat amb
èxit durant la setmana les activitats
més multitudinàries que ja estan
consolidades en el cartell de la Ramon Llull Puigcerdà, com ara la Nit
dels Estels al cim de la Tossa, amb
una participació de  persones,
o la Nit de les Arts, celebrada a l’estany, dimecres, amb mil persones.
Nit de gala amb premis
La Universitat d’Estiu va viure ahir
al vespre la nit de gala a l’Hotel del
Prado amb l’entrega dels premis
Aucer Vila de Puigcerdà a l’estudiant preuniversitari amb més bones notes de la comarca i el premi
Amic Aucer que reconeix les empreses i institucions que donen suport a la cita. El jove premiat va ser
Bernat Palacín Pous, que va gaudirà d’un xec de . euros per
iniciar els estudis universitaris.
L’Amic Aucer ha recaigut aquest
any en el Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona.

