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En marxa la II edició de la Jornada de la professió
farmacèutica UeRL Puigcerdà
Divendres, 12 de gener de 2018. La Universitat d’Estiu Ramon Llull (UeRL)
Puigcerdà i el Col·legi de Farmacèutics de Girona preparen una segona
edició de la Jornada de la professió farmacèutica.
Després de l’èxit de la primera Jornada de la professió farmacèutica UeRL
Puigcerdà que es va organitar l’estiu passat amb la col·laboració del Col·legi de
Farmacèutics de Girona, les parts implicades en l’organitació s’han reunit
aquesta setmana per estrènyer vincles i decidir quins temes d’actualitat
protagonitaran la jornada d’enguany.
La reunió ha comptat amb Rosa Núria Aleixandre, presidenta del Col·legi de
Farmacèutics de Girona; Josep Maria Garrell, rector de la URL; Anna Berga,
secretària general de la URL; Francesc Armengol, president d’AUCer; i Clara
Boces, coordinadora de la Jornada per part d’AUCer.
La trobada ha tingut com a objectiu analitar l’intercanvi de talent entre el
Col·legi de Farmacèutics de Girona i la URL, atès que ambdues entitats
compten amb experts de l’àmbit farmacèutic. De fet, la URL imparteix des del
2014 el grau en Farmàcia, a través de dues de les seves institucions fundadores:
IQS-URL, que se situa a l’avantguarda en el terreny de la química i la
biotecnologia, i Blanquerna-URL, que té una consolidada formació en el camp
de la salut. L’experiència i l’extensa xarxa d’empreses i organitacions referents
en el sector de la química i de la salut amb què compten aquestes dues
institucions, així com la xarxa de professionals del sector amb qui mantenen
relació, seran uns dels valors afegits d’aquesta segona edició de la Jornada de la
professió farmacèutica UeRL Puigcerdà.
La Universitat d’Estiu Ramon Llull (UeRL) ofereix durant els mesos de maig a
juliol un ampli programa acadèmic en diversos àmbits elaborat per una
comissió acadèmica, formada pels representants de les facultats i centres de la
URL, i amb la participació de l’Associació Universitària de Cerdanya (AUCer).
Les activitats es realiten a diferents localitats de Catalunya: Barcelona,
Esplugues de Llobregat, Roquetes, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Puigcerdà.

És en aquesta darrera localitat on la URL manté, des de fa anys, una estreta
col·laboració amb l’AUCer amb la voluntat d’oferir, en el marc de la UeRL
Puigcerdà, una vintena de cursos i diverses activitats culturals, que compten
alhora amb el suport de l’Ajuntament de Puigcerdà.
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