MEMÒRIA DE SECRETARIA 2010
Les paraules que tradicionalment pronuncia el secretari de l’acadèmia en l’acte d’inici del curs
han de reflectir d’una banda i principalment el que ha estat l’any acadèmic que s’ha escolat en
termes d’activitats i relacions, i de l’altra el que la institució preveu fer en el proper any. Per
tant, han de marcar un punt de la historia de la casa en el traspàs d’any. No han de ser tan sols
una estadística sinó que a més a més han d’oferir una certa interpretació dels fets ocorreguts i
futurs.
En l’any que va acabar d’escolar-se fa poc hem pogut veure una crisi econòmica que ha de
deixar petja en la nostra activitat, potser no immediatament però si en un futur proper, ja que de
ben segur afectarà les subvencions que permeten les tasques habituals de l’acadèmia. Tot
preveient aquesta circumstància, la Junta de Govern va endegar ja en el 2010 mesures d’estalvi,
tot limitant les despeses i intentant assolir al mateix temps una millor comunicació amb els
acadèmics.
També, l’any que va finar ens va portar canvis en el personal de la secretaria que, tal com es van
succeir, ens han fet patir per manca de capacitat de gestió del dia a dia. L’entrada a primers
d’any d’una nova persona a mitja jornada i amb un perfil més de gestió ens permetrà, esperem,
superar aquest problema. No és possible esmentar això sense fer menció elogiosa de la Sra.
Zapater, que ha portat durant uns mesos la feixuga càrrega de donar suport als acadèmics i a la
Junta de Govern, més enllà de les seves obligacions.
L’entrada de nou personal implicarà una especialització més gran en algunes tasques que fins i
tot no es feien, però que han esdevingut molt necessàries, com són la plana WEB, les
estadístiques d’assistència i dels qui han proposat nous acadèmics i com aquests darrers
assisteixen als actes, i més tasques que permetran fer una radiografia més fidel del dia a dia de
la institució. També el control de les noves eines de comunicació i computació – apart de la
plana WEB – requerien un impuls per a actualitzar-nos, tot especialment fent referència
específica a l’impacte de l’acadèmia en els medis de comunicació per millorar la imatge pública
de la casa.
Una d’aquestes tasques es feia imprescindible per a governar i adequar els actes ordinaris i
extraordinaris, ço és l’acceptació privada – dels acadèmics – i pública dels diferents actes, tan
l’entrada d’acadèmics com els que organitzen les seccions i les entitats col·laboradores. Per
acceptació volem entendre que els actes siguin plaents als qui hi han de fer acte de presencia
considerat la seva obligació d’assistir-hi, i als qui hi volen assistir tot i no ser acadèmics.
Malgrat les dificultats operatives per manca d’espai, un tema no resolt gràcies a l’oposició
frontal que hem d’agrair especialment a una persona determinada de la Biblioteca de Catalunya,
s’ha d’emprendre forçosament una racionalització de la superfície disponible i al mateix temps
una millora de l’atenció personalitzada als acadèmics. De tota manera, cal remarcar que aquesta
circumstància que no ens deixa créixer al mateix temps no ens fa gastar diners en l’adequació
d’un nou espai en la nostra seu. Esperem que això no es resolgui “ad calendas graecas”.
En una circumstància com la d’avui, en que hi ha un canvi significatiu al cap de la Institució, el
de president, no es pot evitar i és un plaer fer una referència a la tasca de qui deixa de governarnos. Els acadèmics que porten més anys que el secretari a la casa recorden de ben segur els
molts anys que el Dr. Ylla-Català ha estat en la Junta de Govern, en diferents càrrecs: encara
que el secretari hi ha coincidit en tasques de govern només sis anys, vol deixar constància de la
seva admiració per la inesgotable capacitat de treball que ens ha demostrat durant tants anys, el
seu amor per l’acadèmia, la seva passió per la literatura i l’historia, i la seva bonhomia.

Pel que fa a l’any de l’acadèmia que s’inicia i que es presenta obrint una nova dècada – sembla
que fos ahir que canviàvem de segle – cal demanar la col·laboració de tots els acadèmics que
són a la sala, dels que no hi poden ser i dels que hi haurien de ser, per a reinventar un cop més
les nostres tasques, sense deixar però de ser fidels a l’esperit farmacèutic que ens ha de guiar en
el nostre camí tot “suplendum per artem in quod natura defuerit”.
Santa Magdalena, Sant Cosme i Sant Damià, i tota la resta de sants relacionats amb el món de la
salut, que de ben segur han guiat el nostre vigatà president fins ara, seguiu sent-nos propicis i
voldríem demanar que ens marquéssiu un esdevenidor en el que puguem finalment tenir una
mica més d’espai vital, en el que els acadèmics vinguin més als actes i en el que l’acadèmia
millori la seva capacitat de comunicació.
Finalment, cal desitjar al nou Sr. President, que pren avui el relleu, i als nous membres de la
Junta de Govern tots els èxits possibles en la seva tasca futura.
En arribar a aquest punt, el Sr. Secretari hauria de fer esment de tots els actes que s’han
desenvolupat en l’any ja transcorregut, l’anno scorso fent una italiana menció, però ja és costum
que es limiti a dir-ne el nombre i la categoria per a no cansar a tan selecte auditori.
Hi ha hagut durant el 2010
2 Juntes Generals Ordinàries
2 Juntes Generals Extraordinàries
9 Sessions Científiques
6 Reunions de les seccions
10 Juntes de Govern
Van prendre possessió 8 acadèmics de número i 17 corresponents.
Hem de celebrar que el proppassat mes de desembre foren elegits com a acadèmics de número
els Drs.
·
Rosa Núria Aleixandre i Cerarols
·
César Blanché i Vergés
·
Joan Permanyer i Fàbregas;
que prendran possessió un cop llegit el seu discurs reglamentari d’ingrés.
S’ha començat a celebrar l’any commemoratiu del cinquè centenari des de la publicació de la
Concòrdia.
Durant els 2 propers anys, la Junta de Govern de l’Acadèmia tindrà la composició següent:
President: Dr. Josep M Ventura i Ferrero
Vice-president: Dr. Oriol Valls i Planells
Tresorer: Dr. Pere Berga i Martí
Interventor: Dr. Ramón Canela i Arqués
Bibliotecària: Dra. Àngela Domínguez i García
Secretari: Dr. Miquel Salgot i de Marçay
Vice-secretari: Dr. Jaume Piulats i Xancó

