Memòria de Secretaria 2018

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 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
acompanyen.
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
Deia l’any passat en aquest mateix acte, que sempre començava la meva
exposició destacant un parell de coses que havia considerat més rellevants de l’any
anterior i que darrerament en els últims anys un denominador comú era l’economia.
Donç bé, en aquesta ocasió, ressaltaria que, sense deixar de ser aquesta qüestió
important, no ha sigut un dels assumptes més destacables, encara que es continuï
mantenint una política de control i austeritat de les despeses i que, afortunadament, els
nostres principals subvencionadors, les Conselleries de Cultura i, especialment, Salut,
s’han posat al dia.
Dit això, definiria l’any 2017 que recentment hem tancat, com un any de
normalitat acadèmica i de transició, en el sentit que no hi ha hagut grans enrenous com
altres anys, que han fet témer per la nostra continuïtat en aquesta seu.

Tampoc vull deixar de donar constància, dins de la nostra activitat científica, de
les sessions ordinàries de l’Acadèmia organitzades per les corresponents Seccions.
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Han tingut un gran nivell científic, però, malauradament, en moltes ocasions amb poca
assistència de públic. Sé que avui en dia, es fan moltes activitats en molts llocs i que
assistir a totes elles és pràcticament impossible, però un dels retrets que ens hem de
fer, amb autocrítica, és que aquesta absència es dóna especialment entre els nostres
propis acadèmics.
Remarcar que durant el 2017 va tenir lloc en les diferents acadèmies catalanes
un cicle de conferències sobre “l’aigua” i que el llibre resum ja està llest. Si bé hi va
haver d’inici una certa resistència de les altres Acadèmies catalanes per fer actes
comuns, vist l’èxit d’aquesta idea, ja està en marxa durant l’any 2018 un cicle sobre
temàtica “aliments”.
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 amb una gran acceptació per tots els
estaments, tant és així que, en un dels casos, ens ha obligat a repetir l’edició. S’ha de
felicitar l’equip científic, liderat pel Dr. Jaume Piulats que ha fet possible aquesta
tasca. Des de la darrera inauguració de curs s’ha presentat amb gran èxit de divulgació
“Els Antibiòtics o l’exemple de com s’han de fer servir els fàrmacs” i pel pròxim mes
de març hi ha prevista la presentació de “ Les interaccions aliments-medicaments en la
població geriàtrica”, coordinada per la Dra. Rosaura Farré. És, segurament, una tasca
que per les opinions que ens arriben està molt ben valorada i representa una de les
feines bàsiques establertes en els nostres Estatuts. Les “Recomanacions” són fruit de
l’esforç, il·lusió, dedicació i voluntarietat sense lucre d’un entusiasta Comitè Científic,
que és un dels pilars que justifiquen el ser de l’Acadèmia.
En aquesta línia, constatar que representants de l’Acadèmia es van desplaçar a
les Illes Balears on el nou acadèmic numerari, Dr. Santiago Grau, pronuncià una
esplèndida conferència sobre “Nous antibiòtics”. Així mateix, representants de la
nostra Acadèmia, el Dr. Piulats i el president, varen assistir al Paraguai al VII
Encuentro de Academias Iberoamericanas de Farmacia, a una notable trobada. El
pròxim Encuentro està previst que es faci a Espanya, organitzat per l’Acadèmia
Iberoamericana de Farmàcia, a Granada o a Sevilla.
L’Acadèmia està orgullosa de tenir un excel·lent patrimoni museístic tant el que
tenim a la nostra seu com l’extraordinària farmàcia–museu de Santa Maria la Mayor de
Nájera amb tots els seus estris i llibres, que està dipositada, com molts de vostès ja
saben, a les instal·lacions dels laboratoris Alcón-Cusi del grup Novartis, per donació
de la família 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.
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Només comentar i destacar que el darrer any l’han visitat unes 500 persones entre els
dies de portes obertes del mes de maig i altres visites de grups especial e institucions a
més de ser utilitzats pel mateix laboratori 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.
Citar també que ja està a impremta un facsímil del llibre anomenat “Natura
oculorum”, un llibre que data del 1520 i és el més antic que es conserva al museu Cusí.
Aviat es farà la presentació pública.
Per altra banda, dins del mateix terreny, l’Acadèmia ha signat un tractat de
col·laboració amb les monges del Monestir de Vallbona de les Monges per un conveni
d’assessorament en la reforma del gran patrimoni farmacèutic d’aquesta abadia
lleidatana y, així mateix, està en projecte la creació d’un museu de Farmàcia en el Parc
Científic de Barcelona, on a més de la nostra Acadèmia hi ha implicats la Universitat
de Barcelona i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. És una idea engrescadora a
llarg termini on els 2.000 m2 que es pretén destinar al patrimoni museístic-farmacèutic
el poden convertir en un punt de visita recomanada.
També voldria citar a tots els nostres acadèmics que durant en l’any 2017 han
rebut distincions, nomenaments i premis, així com als nous acadèmics ingressats o als
electes 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, n’hem oblidat algú. Però m’agradaria destacar especialment en
aquesta apartat el traspàs del nostre expresident i mestre meu, el Dr. Josep M. Suñé
Arbussà.
Fent referència als premis 2017 de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
crec que son sobradament merescuts però que ho deixaré per quant toqui tractar aquest
punt al moment de fer el lliurament a continuació.
Voldria senyalar que durant aquest any l’Acadèmia ha estat present en diversos
mitjans de comunicació, TVE, TV3, El Periódico de Catalunya i La Vanguardia
Digital, amb uns reportatges sobre el Museu Cusí de Farmàcia del Masnou i/o de la
nostra seu, que han resultat molt interessants i positius per l’Acadèmia ja que ha
provocat que diverses institucions hagin trucat per llogar la nostra sala d’actes. Dins
d’uns dies també està previst que un equip de Google faci un reportatge del nostre
Patrimoni museístic.
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Així mateix, voldria ressaltar l’esforç de l’equip de secretaria i comunicació per
millorar les trameses i missatges, cada cop més acurats i normalitzats. Actualment,
fruit del treball del Dr. Ramón Canela ja estan escanejats i col·locats a la web tots els
Anuaris, Memòries de Secretaria, Discursos Inaugurals i d’ingrés d’acadèmics
numeraris i la majoria dels de corresponents. En total s’han escanejat més de 8.300
pàgines.
També donar compte dels canvis que hi ha hagut en la infraestructura de la part
de Secretaria, on s’ha modificat el lavabo d’homes i s’ha habilitat una zona més amplia
de vestuari, degut al espai lliure que ha deixat la biblioteca en traslladar una part dels
llibres al Museu Cusi. I destacar, que, suposo que tothom ha s’han ha assabentat, del
canvi de vestimenta protocol·lària dels acadèmics, que avui estrenem.
No voldria acabar sense agrair en nom de la Junta de Govern a tots els
acadèmics que participen de forma activa, anònima i altruista, 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, el Dr. Ylla Català, organitzant trobades com la
que es va fer aquest any a la Universitat de Pamplona o 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
catalana on ell mateix o algun representant de la Junta assisteixen a actes organitzats
per altres institucions o Acadèmies. 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 2017
en números i fets de les activitats de la Institució.
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