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Es presenta la 20a edició de la Universitat d’Estiu
Ramon Llull Puigcerdà
Dimecres 6 de juny a les 13 hores es presenta la 20a edició de la
Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà als jardins de l’Hotel del Prado
de Puigcerdà.
La Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà torna un any més a la capital de la Cerdanya i
amb aquesta edició ja en seran vint. Amb motiu del 20è aniversari, a més de programar
activitats noves, l’organitació ha volgut també recuperar el professorat i els cursos que al llarg
d’aquests anys han tingut més tradició i participació. Tots els detalls d’aquesta edició especial,
que tindrà lloc del 9 al 14 de juliol, es faran públics el proper 6 de juny a les 13 hores als jardins
de l’Hotel del Prado de Puigcerdà.
El programa de la Universitat d’Estiu Ramon Llull 2018 està format per 15 cursos en diferents
àmbits de coneixement (càtars, Haydn, Qi Gong, Caravaggio, cuina i nutrició, literatura, fora,
iniciació als vins...), 2 jornades professionals (amb el Col·legi de Metges de Barcelona i amb el
Col·legi de Farmacèutics de Girona), un curs d’smartflms per a estudiants de batxillerat, 1 taller
de cuina i 9 activitats culturals obertes a tothom (nit de les arts amb Brodas Bros, xerrada amb
Antoni Bolinches, nit dels estels amb Llibert Fortuny, presentació de llibre amb Neus Pintat,
sortida etnobotànica, excursió al Solsonès...). L’organitació preveu que l’edició del 20è
aniversari pugui aplegar unes 2.500 persones, comptant alumnes, professors i participants a les
activitats culturals.
La inauguració de l’edició dels 20 anys tindrà lloc el dilluns dia 9 de juliol, a les 20 h, al Museu
Cerdà de Puigcerdà i comptarà amb la lliçó inaugural del Sr. Tomàs Molina.
La 20a edició de la Universitat d’Estiu és el resultat de l’èxit de la col·laboració de les tres
institucions organitadores –la Universitat Ramon Llull, l’Associació Universitària de Cerdanya
(AUCer) i l’Ajuntament de Puigcerdà- que enguany reforcen la confança mútua a través de la
renovació del seu conveni institucional. Aquell somni inicial de portar formació universitària de
qualitat al territori ha anat prenent forma i consolidant-se durant aquestes dues dècades.
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Sobre la URL
La Universitat Ramon Llull (URL) és una universitat privada, sense ànim de lucre, que promou
un servei públic. Està integrada per institucions federades de gran prestigi i amb una llarga
tradició en l’ensenyament superior que són: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia,
ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, I.U. de Salut Mental Vidal i Barraquer, Institut Borja
de Bioètica i Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit). +info: www.url.edu

