Memòria de Secretaria 2016

Excm. Sr. President
Excms. i il·lustres Sras. i Srs. Acadèmics
Distingides Autoritats Institucionals, Acadèmiques i Professionals
Senyores i Senyors

Permítame en primer lugar dar la bienvenida a las personalidades de Instituciones y
Academias del resto del Estado Español que hoy nos honran también con su presencia
con el deseo que su estancia en Barcelona sea lo más agradable posible.
I també als representants d’altres Acadèmies i Col·legis Catalans, que avui ens
acompanyant.
El Reglament de l’Acadèmia en el seu apartat cinquè estableix que el Secretari de la
Institució donarà compte a la Junta de Govern per a la seva aprovació a manera de
Memòria recull, de les activitats desenvolupades durant l’any anterior, i després,
exposarà un resum de tots aquests fets en forma de Memòria el dia d’inauguració de
Curs pel coneixement públic. Però també és cert que no puc de deixar de fer certes
consideracions generals de les activitats diàries passades, actuals i futures, al marge de
les dades fredes dels números.
Seguint aquest criteri, durant l’última legislatura, cada any he començat la meva
intervenció destacant un parell de coses que he considerat havien marcat els
esdeveniments de l’any anterior , però en aquesta ocasió crec també que correspon fer
un resum dels quatre anys de legislatura que acaben de finalitzar.

Però si tingues que trobar un denominador comú, seria, sens dubte, l’economia. Han
sigut quatre anys de estrenyiment econòmic, en els que la Junta de Govern, seguint
aquesta política, ha intentat mantenir una economia d’austeritat i subsistència, fet que a
vegades no ha permès realitzar totes aquelles tasques que desitjaríem. Sembla que el
darrers corrents senyalen que anem surtin d’aquest pou, on no sols hi ha immersa la
nostra Acadèmia sinó la societat sencera, i podem contemplar amb esperança un futur
més engrescador.
Espero i desitjo que, si com es comenta per veus més enteses que la meva, estem surtin
de la crisi també això ens ajudarà a tindre un horitzó més clar i ens permetrà
emprendre altres tasques que estan aturades per falta de finançament.
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Així, doncs si donem un cop d’ull enrere, veurem que l’any 2013 va ser marcat per
l’elaboració dels nous Estatuts, el 2014, pel desenvolupament del Reglament, l’eina
del dia a dia que fa que rutlli la nostra Institució i, en el 2015, el gran esdeveniment
fou la trobada del VI Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia, tot un
èxit d’assistència on varen participar totes les Acadèmies de Farmàcia d’Espanya i de
Sudamerica.

I se’m pot preguntar, ¿I que destacaries del 2016?. Sens dubte, la incertesa de poder
continuar desenvolupant les nostres tasques i actes en aquest esplèndid marc on ens
troben i que ha sigut la seu de la farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu des de finals
del segle XVII. Han sigut, especialment els últims sis mesos, de reunions, accions
polítiques i de gestió, que han ocupat una gran part dels esforços de la Junta de
Govern. Sembla que últimament, per la informació que disposem, que de moment les
notícies són tranquil·litzadores, però com tots saben, vistos les experiències anteriors
d’aquest mateix assumpte hi han altres factors que son molt difícils de controlar.
Ningú ens pot negar les tasques que desenvolupen en aquesta seu i el magnífica cura
del marc que envolta la Nostra Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Fetes aquestes consideracions generals, correspon ara esmentar altres activitats de
l’Acadèmia, fent una especial menció a les publicacions que amb el nom genèric de
“Recomanacions” està editant l’Acadèmia sota la direcció del Dr. Piulats, President del
Comitè Científic. Una tasca que per les opinions que ens arriben està molt ben
valorada i representen una de les feines bàsiques establertes en els nostres Estatuts.
Voldria destacar, no obstant, que aquestes publicacions son fruit d’esforç, il·lusió,
dedicació i voluntarietat sense lucre d’un entusiasta Comitè Científic, que són un dels
pilars que justifiquem el ser de l’Acadèmia. Aquest Comitè ja té pràcticament enllestit
per l’any vinent dos volums més, que a bon segur, vist l’èxit dels anteriors, esperem
tinguin una gran acollida. Son “Interacció aliments-medicaments en gent gran”,
coordinat per la Dra. Rosaura Farré i “Dosificació antibiòtica” de la mà del mateix Dr.
Piulats.

L’Acadèmia està orgullosa de tenir un excel·lent patrimoni museístic. A part d’allò
que es troba a la nostra seu, és de destacar l’extraordinària farmàcia –museu de Santa
Maria la Mayor de Nájera que està dipositada, com molts de votés ja saben, a les
instal·lacions dels laboratoris Alcón-Cusi del grup Novartis, per donació de la família
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Cusí. No faré un resum de totes les activitats i visites que allà es desenvolupen, perquè
ja ho va fer extensament a l’última Junta General el responsable de l’Acadèmia en
aquestes tasques, el Dr. Martí Pujol i que està dipositat a Secretaria. Només comentar i
destacar que el darrer any l’han visitat més de 500 persones entre els dies de portes
obertes del mes de maig i de novembre, i els grups especials de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya o institucions de Barcelona, El Masnou, Sant Celoni i altres
poblacions i organismes del seu entorn, a més de ser utilitzats pel mateix laboratori
d'Alcon-Cusí. Com tot museu que s’apreciï, sovint arriben donacions de llibres i
d’estris que cada cop li donen un major valor museístic.

Per altra banda, dins del mateix terreny, l’Acadèmia esta a punt de signar un tractat de
col·laboració amb les monges del Monestir de l’Abadia de Vallbona de les Monges per
un conveni d’assessorament en la reforma del gran patrimoni farmacèutic d’aquesta
abadia tarragonina.

I parlant de valor museístic, en la darrera Junta de General de desembre també es va
aprovar acceptar la cessió de dues farmàcies del segle XVII que en el seu moment
estaven actives en poble burgalès de Barbadillo del Mercado, i que foren adquirides
per uns laboratoris catalans a mitjans del segle passat. Els hereus han decidit cedir-les
a l’Acadèmia. Uns professionals de l’arquitectura i decoració estan estudiant el millor
lloc per col·locar-les a la nostra seu

Destacar també que la anhelada web ja està pràcticament enllestida de la mà del Dr.
Ramón Canela, que si bé en la nova legislatura continuarà desenvolupant aquesta
tasca, ha deixat les funcions de Tresorer, que passen a mans del Dr. Oriol Valls. Des
d’aquesta tribuna voldria donar les gràcies al Dr. Canela per la seva dedicació i
preocupació per aquesta tasca, que com deia al principi, no ho ha tingut gens fàcil.

Així mateix, voldria ressaltar que no tot està fet a l’Acadèmia. Des de secretaria encara
manquen algunes tasques per acabar de greixar tota la maquinària administrativa. La
incorporació de la vicesecretaria Dra. Rosaura Farré, amb la seva meticulositat i
eficàcia, ha sigut essencial per què en un futur no molt llunyà es notin aquelles
millores administratives que estan previstes, especialment en l’adaptació del
Reglament a cada nova necessitat que se’ns presenta.
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També voldria citar a tots els nostres acadèmics que durant en 2016 han rebut
distincions, nomenaments i premis, així com als nous acadèmics ingressats o pendents
de llegir el seu discurs preceptiu. Així com honorar als acadèmics finats en aquest
període. Des d’aquí el nostre condol a les famílies i amics. Després ho veurem en una
transparència dels que n’hem tingut constància i, demanar disculpes, sí, per
desconeixement, ens hem oblidat algú. Fent referència al Premis 2016 de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya foren: el XX Premi de l’Acadèmia fou atorgat a
“l’Obra Social “La Caixa””, per tants anys impulsant iniciatives socials, per invertir en
investigació i educació, difonent la Cultura i la Ciència, per aconseguir nous avenços
que contribueixin a millorar la salut de la societat, ajudant a la creació del coneixement
científic, el 6è Premi “Federació Farmacèutica”, a la “Fundació de l’Hospital Sant Joan
de Déu” per la seva activitat de recerca, tan a l’àmbit biomèdic com en el social,
contribuint a la millora de la salut i el benestar de les persones i, per la seva
col·laboració amb la distribució i la farmàcia en la consecució dels seus objectius i el
6è Premi “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” al Sr. Benet Fité
Novellas per la seva trajectòria professional de 47 anys al front de la farmàcia
comunitària, innovador i impulsor de noves actuacions i serveis professionals
farmacèutics. Més tard, es farà el seu lliurament.

No voldria acabar sense agrair en nom de la Junta de Govern a tots els acadèmics que
participen de forma activa, anònima i altruísticament i, d’una manera o altra, a les
tasques de la Institució. El Dr. Permanyer, fent el butlletí de la Institució, al Comitè
Científic, buscant i realitzant les tasques ja esmentades, les Juntes de Secció preparant
noves activitats o el nostre expresident, Dr. Ylla Català, reben als grups de visites a
qualsevol hora, i cità al nostre president, que sé que no li agradarà massa que ho faci,
però crec que estem orgullosos de ser, possiblement, l’única Institució acadèmica on
ell mateix o algun representant de la Junta, especialment el Dr. Oriol Valls, solen
assistir a la majoria d’actes a que ens inviten. Tots plegats crec que intentem fer de la
nostra Acadèmia una eina en benefici de la professió i de la societat a la qual ens
devem.

I ara, a tall de resum, passaré unes transparències del que ha sigut el darrer any 2016
de les activitats de la Institució,
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