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A l’estiu, aules en lloc de pantalles
La Universitat Puigcerdà Ramon Llull inicia els cursos aferrant-se al model de formació de
contacte enmig de l’auge virtual L’Aucer redueix l’oferta i puja la ràtio d’alumnes per grup

Crònica
MIQUEL SPA | PUIGCERDÀ

a Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà va obrir ahir la divuitena edició amb els
primers cursos, de cuina, història
i mindfulness, i la conferència inaugural a càrrec del divulgador
científic i empresari audiovisual Josep Maria Mainat. La cita manté la
xifra d’alumnes que li permet continuar existint sobre la base d’un
model formatiu presencial que a
l’estiu pren més rellevància enmig
de l’auge del món virtual i l’educació a distància.
L’estiu és una època de l’any en
què un es permet afluixar la tensió diària i, alhora, recuperar alguns hàbits que fins fa pocs anys
formaven part de la vida quotidiana com ara el contacte amb els
altres. D’aquesta manera, la formació durant l’estiu també es beneficia del retorn al model presencial tradicional fins al punt
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que enmig de la crisi i el món virtual propostes com la Universitat
Ramon Llull Puigcerdà basen el
seu model en el contacte directe
entre l’alumne i el professor i entre els mateixos estudiants. L’altre
pilar de la proposta és una graella
de cursos amens adequats a les necessitats formatives més disteses
de la població.
Premi Roser d’Or
La URL Puigcerdà va obrir les aules amb  inscrits, una xifra que
baixa respecte dels  estudiants
dels últims anys perquè l’Associació Universitària de Cerdanya
(Aucer) que l’organitza ha ofert dos
cursos menys. D’aquesta manera,
l’organització també ha aconseguit
augmentar la ràtio d’alumnes per
grup, que ha passat dels  als .
Així, el president de l’Aucer,
Francesc Armengol, ha remarcat
que aquest model funciona perquè
«a l’estiu el que vol la gent és contacte amb la població, amb cursos
més curts sobre temàtiques que no
es fan en línia durant l’any, per això
no veiem perduda la formació

Una graella amb
música simfònica,
suport i atenció
sociosanitària i la
ciència de Mainat
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El curs de mindfulness, ahir, a l’escola Alfons I de Puigcerdà

d’estiu». Armengol ha puntualitzat, però, que en tot moment s’han
de proposar «cursos divertits i innovadors sobre la base del que demana la gent, aquest és el truc». La
Universitat d’Estiu Ramon Llull
és una referència no tan sols a la
Cerdanya sinó que també a la resta del país, d’on prové una bona
part de l’alumnat.
En reconeixement a la tasca de

l’Aucer per promoure la formació
entre els locals i la difusió que fa de
la vila, l’Ajuntament de Puigcerdà
ha entregat a l’entitat el Premi Roser d’Or, que atorga anualment durant la Setmana Cultural del Roser.
El guardó també reconeix la tasca cultural que porta a terme l’entitat durant l’any organitzant conferències i xerrades arreu de la
comarca.

La divuitena edició de la Universitat Ramon Llull Puigcerdà va
arrencar oficialment aquest dilluns al vespre amb la conferència
de Josep Maira Mainat, «La Ciència Optimista», que recull les teories que l’empresari audiovisual i
cantant de l’històric conjunt La
Trinca ofereix en el seu llibre del
mateix nom. Paral·lelament, la
cita acadèmica ha tornat a incloure aquest any la formació musical. En aquesta ocasió, el curs se
centrarà en l’obra de Bach i la
música simfònica. Igualment, l’Aucer i la Fundació Adis d’ajuda a les
persones amb discapacitats han
preparat un nou curs sobre atenció sociosanitària especialment
dirigit a professionals de l’àmbit sanitari i educadors, per bé que també s’hi han inscrit pares de nens
amb discapacitat. El curs, inclòs en
el programa de dimecres, ja té
una quinzena d’alumnes, la qual
cosa «és ja tot un èxit», segons ha
apuntat Francesc Armengol.

