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Al marge de les dades que despréses detallaranen aquestamemória, cal
destacaraquellsfets que han ocupatarnbpreferénciales tasquesde la Juntade Govern
i han marcat el ¡itme de la vida académicai les sevesactivitats.Dos punts concrets
ensdemanenque hi centremla nostraatenció:L'eleccióde nousacadémicsnumeraris
i els primers passos del Museu Cusí de Farmácia com a propietat de la nostra
Académia.
Académics numeraris. L'elecció de nous académics de número és en tota
Académiaun pas endavantper renovari mantenirles activitatsprdpiestan a nivell
intern com en manifestacionspúbliques i oficials. La nostraAcadémia havia mantingut paralitzadaaquestaactivitat d'incorporació de nous académicsdes de I'any 1990,
principalment per la tramitació d'uns estalutsrenovatsi d'una manera especial del
reglamentque havia de detinir amb més precisió aspectesconcretsdel desenvolupament estatutari.Per aquesta,diem-ne, pausaelectoral,l'Académia havia vist reduida
a més de la meitat el nombre dels seus efectius amb capacitat més representativx.
Aquestasituació portavaa inconvenientsen la provisió de cárrecsi a dificultats en el
desenvolupament
de la vida de les Seccions.Arnb l'aplicaciód'ambdósdocuments,
estatutsi reglament,i en concretamb l'elecció de dotze acad¿micsnumerariss'obren
gransesperances
i il.lusions.En en futur immediatesperemque aquestsnus acaddmics prenguin possessióde la seva plaga i s'incorporin plenament a la vida académica.
Museu Cusí de Farmácia. El Museu es propietat de I'Académia per acta de
donació de Ia familia Cusí des del 3 de juny de 1997. Fa poc més d'un any que
l'Académias'ha f'etcárrecd'aquestmuseu.En aquestespaide tempss'han multiplicat els esforqosper d'onar-li el ritme de vida qlre per la sevaimportánciali pertocai
tambéper incorporar-loamb plenitud dins de les inquietutsi preferénciesde la nostra
Académia. Com a realitats assolidesdestaquenl'aprovació d'un reglamentde regirn
intern del que s'en deriven una Junta rectora i una Junta de Govern que ja han
comengatel seu camí. Es treballa activamenten la catalogacióde totes les pecesdel
museu i es mira cap a I'horitzó d'un nou projecte museográfic que contempla un
millor accésa les instalacions.miilores a totes les dependénciesid'una manera
especial en al presentacióde les peces. No s'ha oblidat I'homenatge que aquesta
Académiadeu a la FamíliaCusí pel signihcati transcendéncia
de la donaciód'aquest
museu.El relleu que s'ha volgut donar a l'acte, amb I'assisténciade destacades
personalitatsdel món cultural i representatiuha anat posposantla data de celebració
q u e a r a p o d e ma n u n c i a cr o m a i m m i n e n t .
Fetesaquestesprecisionsi com a resum de la vida académicapassoa relacionar
e l s a c t e sm é s s i g n i f i c a t i u s
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Aquestesactivitats s'han dut a terme entre els dies:
I de generde 1998,i el
31 de desembrede 1998.
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A continuacióus of'erimuna breu explicaciód,aqucstesactivitats:
- 19 de -uenerde 1998.JuntacleGovem.
- 2l de generde 1998.Inruguraciódel curs Académic199g.En
dita sessióvan
intervenir el SecretariDr. Miquel Ylla-Catalir i Genís. que va llegir la Memdria cle
secretariade I'any 1991i el Dr. Josepcemeli i pons, que va llegir el discursinaugural
de curs titulat:
..LA INDÚSTRIA FARMACi]UTICA
A ESPANYA. CONSIDERACIONS SOBRE LA CONJUNTURA ACTUAL I PERSPECTIVES DE FUTUR',
Pel que l-a al repartiment de premis als treba*sque varen optar al concurs
convocat per I'Acadéniia per I'any 1997,el resultatva ser el següent:
Premi "Reial Académia de Farmácia de catalunya". va ser concedit als
familiars de Joaquim cusí Furtunet que fou membre d'aquestaAcadémia, senyores
Josefinacusí i Furtunet,M. Teresacusí Nanot i M. del carme cusí Barceló com a
propiatáriesi signantsdel contractede donació a la Reial Académia de Farmáciade
Catalunyadel Museu Cusí de Farrnicia.
Premi "consell de col'legis de Farmacéutics de catalunya',. Va ser concedit
al treball que tenia per lema "Fuente-Palmera",titulat:
..APORTACIÓN

DE LA FARMACOGENTA EN LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA''

L'autor d'aquesttreballés el:
Dr. Joséde Vicente González
-

l6 de febrer de 1998.Junta de Govern.
9 de marEde 1998.Junrade Govem.
l5 d'abril de 1998.Juntade Govem.
20 de maig de 1998.Juntade Govern.
20 de maig de 1998.JunraGeneralExtraordin¡ria.

Es va celebrarvotaciód'Académicsnumera¡is,i van ser elegits:
SECCIÓ PRIMERA: CIÜNSIES FÍSIQUES, QUÍMIQUES
I GEOLOGIQUES:

SECCIÓ TERCERA: INDÚSTRIES QUÍMICO-FARMACEUTIQUES
r

Meclallanúm.44: Dr. JosepM SuñéNegre

SECCIÓ QUARTA: HIGIENE T SANITAT
I Medalla núm. I l: Dr. Ranlon CanelaArqués
o Medalla núm. 45: Dr. FrancescPuchalMas
SECCIÓ CINQUENA:, HISTÓRIA, LEGISLACIÓ
I FORMACIO PROFESSIONAL
o Meclallanúni. 38: D¡4. Elvira Bel Prieto
o Medalla núm. 29: Dr. Alfonso del Pozo Carrascosa
SECCIÓ SISENA: CIñNCIES FARMACOLÓCTQUNS
I Medirlla núm. 48: Dra. EstherMarín Parés
o Medalla núm. 47: Dr. Pau Salvá Lacombe
-17 de iuny de 1998.Juntade Govern
-29dejunydet998.Sessiópúblicaextraordiniria.ingrésdel'AcadémiccorresDr. Jean_pierreBénézet,que va llegir el discurs reglamenteri
pon.n,'
"ri,ong.,
titulat:
..CULTURA MATERTAL DE LOS BOTICARIOS CATALANES
Y DISTINCIÓN A FINES DEL MEDIOEVO''
-8 de juliol de 1998.Juntade Govern'
ingrésde I'Académiccores_s a. juliot de lggg. Sessiópúrblicaexrraordinária,
llegir
el discurs regl.mentart
'a
que
pon.ni Dr. Luís San Romin del Barrio,
titulat:
..5.HIDROXITRIPTAMINA A NIVEL CARDIOVASCULAR Y SUS
TINPLrc¡.CTONES SOBRE CATECOLAMINAS PLASMÁTICAS'
TRANSMISIOÑ-SÑPÁTTCA Y PARASINIPÁTICA''
-4 de seret¡brede 1998.Junta de Govern del Museu Cusí'
-t6 de setembrede 1998.Juntade Govern'
-16 de setembrede 1998.Sessiópública extraordinária"in memoriarn"dels Srs'
Académicsnumerarisemérits (a.c's'):

I Medalla núm.24: Dra.M. AssumpcióAlsina Esteller
o Medalla núm. 43: Dr. JosepOriol Valls planells

Dr. JosepSéculi i Brillas

SECCIÓ SEGoNA: CIDNCIES BIOLÓGIQUES

Dr. Isidre Bultó i Blajot

a Medallanúrn.32: Dr. JesúsGuineaS;)nchez
o Medalla núm. 30: Dra. Carmen Morales puiol

La biografia i recordanEava anar a cdrrecdels Acadénrics:
Dr. FrancescPuchal i Mas
I

Dr. IrrancescTaxonerai Roca
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-28 d'octubrede 1998.Juntade Govern.
-9 de novembrede 1998.Comissiód'Admissions.
-18 de novembrede 1998.Sessiópúblicaexrraordinilia,ingrésde I'Acaddmic
colresponent Dr. Martí Pujol i Forn, que va llegir el discursreglamenta¡ititulat:
..EVOLUCIÓ DB LA
QUALITAT A LA INDÚSTRIA FARMACi',TITICA''
-23 de novembrede 1998.Juntade Govern.
-14 de desembrede 1998.Junta GeneralOrdin)ria.
Es va celebrarvotaciód'Acaddmicsconesponents,
i van sel elegits:
Dra. Rosa Núria Aleixandre Cevalols
Dr. Pere Berga Martí
Dr. Jordi Bolos Capdevila
FaustoGarcia Hegaldt
Dr. Enrique Granda Vega
Dr. JosepRamon Ticó Grau
Dr. FranciscoZaragozáGarcía
-14 de desembrede 1998.Junta GeneralExtraordinirria.
Es va procedira I'elecció dels cánecs de President,Tresoreri Vicesecretari.Van
ser elegits:
Dr. JosepM. Suñé i Arbussir
President:
Tresorer:
Dr. FrancescTaxonerai Roca
Vicesecretaria:Dra. M. del Carmen de la Torre i Boronat
-16 de desembre.
Juntade Govern.
La Composició de la Junta de Govern que regirá aquestaCorporació durant el
Curs 1999 serála sesüent:
President
Vicepresident
T r e s o r e.r. . . . . . . .
Interventor
Bibliotecari
Secfetari
Vicesecretária
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Dr. JosepM. Suñé i Arbussá
Dr. Félix Pumarola i Busquets
Dr. F¡ancescTaxonerai Roca
Dr. Eduard Albors i Yoldi
Dr. Jaume Bech i Borrds
Dr. Miquel Ylla-Catalá i Genís
Dra. M. del Carmen de la Torre i Boronat

