MEMÒRIA DE SECRETARIA 2013
Es preceptiu que el Secretari de la Institució faci un balanç de les activitats desenvolupades durant l’any
anterior a manera de Memòria recopilativa, però, al marge de les dades fredes, també es ben cert que no pot
deixar de fer algunes consideracions generals, de les activitats diàries, deixant per la Presidència, quant
toqui, les polítiques.
L’activitat de l’any passat, en el que fa referencia a l’Acadèmia, ha estat marcada per dos grans
esdeveniments: la aprovació del nous Estatuts y el aspecte econòmic.
Del últim, del aspecte econòmic, no en parlaré gaire. El nostre tresorer, el Dr. Berga, n’és un veritable
patidor. Això, ha limitat moltíssim les possibilitats de fer activitats i desenvolupar idees.
En canvi, si que vull remarcar el primer dels punts citats, la aprovació dels nous Estatuts, la eina que rigués
la Institució, i que es complementarà amb el Reglament, que ja està en fase final de redacció, per, si es
possible, ser aprovat durant el primer trimestre d’enguany. Han sigut uns Estatuts, començats a gestar en
l’anterior Junta, amb la intenció de que fossin el més lleugers possibles, per que l’activitat de l’Acadèmia,
amb el complement del Reglament, fos molt més àgil, donant-li un nou gir i adaptant-la a les noves
necessitats d’una Institució que quasi té 60 anys i que ha entrat de ple en el segle XXI.
També voldria recalcar, la nova empenta que s’ha proposat la Junta de Govern vers altres Institucions, tant
científiques, com professionals o institucionals. Segurament, som l’Acadèmia de tot l’Estat que a més actes
externs a assistit. Malauradament, al inrevés no succeeix així, llevat de comptades excepcions. També han
fructificat les relacions i col·laboracions amb les Institucions professionals catalanes, com Federació
Farmacèutica o el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, que ha fructificat, entre altres, per
exemple, en la creació d’uns Premis, que portant el seu nom, i que avui en farem el lliurament. El nostre
President i el vicepresident, el Dr. Valls, han tingut una agenda molt plena de representació institucional.
Citar com a visites més destacades la anada a Brasil per assistir al V Encontre interacadèmic d’Acadèmies
de Farmàcia, la visita a l’Acadèmia Francesa a París, on, a més, si van desplaçar una desena dels nostres
acadèmics o la ja clàssica trobada amb els companys de Palma de Mallorca que es fa a les Illes cada any.
Així mateix, a nivell de barri, amb la creació de la Xarxa de Institucions Culturals del Raval i Raval
Cultural s’ha posat en marxa una sèrie d’activitats que esperem integrin a l’Acadèmia dins del barri, encara
que fortes pressions, des de fa anys, intenten fer-nos sortir d’aquestes magnífiques instal·lacions on ara ens
trobem.
El Curs passat foren electes tres nous acadèmics numeraris, els Drs. Joan Esteva de Sagrera, Julià García
Rafanell i en Rafel Beaus Codés, i una acadèmica d’honor, la Dra. Sylvia Dournet, una brillant catalana
que treballa als Estats Units amb un extraordinari Currículum, i que sembla encaminada a ser una de les
figures mes destacades en el món dins de la seva especialitat.
Deia el meu antecessor en el carrer, el Dr. Salgot, en aquest mateix acte, l’any 2008, al que tinc que agrair
la ajuda que m’ha proporcionat en la transició del càrrec, que “la vida de l’Acadèmia no ha de ser
únicament els actes extraordinaris, es a dir, els discursos d’entrada d’acadèmics, sinó dels ordinaris”. Tenia
tota la raó, aquests últims son l’essència i si de la Institució, i aquí es on encara ens queda un tros de camí
per assolir una bona puntuació, no amb la qualitat i quantitat d’actes sinó, especialment, per l’assistència
als mateixos. El nivell d’assistència dels acadèmics, encara que es ompli la sala, es baix, des de fa temps.
Segurament, es tindrà que fer una autocrítica i intentar coregi-ho en el futur Reglament.
També permetin citar un esdeveniment que a bon segur honorarà la nostre Institució. L’Acadèmia catalana
ha sigut escollida per ser la seu, l’any 2015, del VI Encuentro de Academias Iberoamericanes de Farmàcia,
un esdeveniment rellevant i important, però d’això ja en parlarem any vinent.

Toca també parlar un xic de la web. Com molts de vostès sabran, l’any passat la nostra web va patir un atac
informàtic que ens va deixar sense comunicació. Esmenat ja aquest ensurt, l’equip informàtic que
encapçala el Dr. Canela ja està bolcant sobre la xarxa, mica en mica, tota la informació que genera
l’Acadèmia i també, mica en mica, col·locant-hi els discursos y altres obres d’interès, per que des de
aquesta finestra, que es Internet, es pugui mostrar tot allò que l’Acadèmia pot oferir als interessats o la
societat.
Malgrat de les limitacions econòmiques ja citades en que travessa l’Acadèmia, es també una satisfacció el
pogué presentar el proper dia 20 de gener, d’aquí a pocs dies, una obra que em nomenat “Recomanacions”,
fruit durant mesos del treball d’un grup d’acadèmics encapçalats per el Dr. Piulats, on es recullen,
recomanacions sobre les aplicacions de la farmacogenètica amb 5 grups terapèutics, que crec que serà molt
interesants tan per les autoritats sanitàries com per els professionals de la salut.
No vull deixar de citar un gran actiu que té l’Acadèmia, El Museu Cusi, amb tot el seu contingut i
especialment en la extraordinària farmàcia del Monestir de Santa Maria la Real de Nájera, que si bé no està
dins de la nostre seu, com saben, sinó a les instal·lacions dels Laboratoris Alcón-Novartis al Masnou, es un
actiu molt important, i, que de les mans del Dr. Pujol, està tenint un protagonisme molt remarcat, tant des
de el punt científic amb publicacions com de estructuració i conservació. Com exemple podem citar que
l’any passat el Museu va ser visitat per més de 1.000 persones.
Per altre banda, la nostre seu, durant l’any passat ha sigut també visitada per 20 grups de persones i ha
acollit dos actes de societats externes.
Una de les primeres taques que es va proposar aquesta Junta de Govern va ser activar la incorporació dels
nous acadèmics ja electes. El 31 de desembre de 2012 hi havia 31 acadèmics pendents de fer el seu ingrés.
Durant any passat, van ingressar 16 acadèmics i 3 van renunciar, generalment per problemes de salut.
Esperem que en aquet curs que avui encetem ens posem al dia.
Destaca i honorà també des de aquí a tots els acadèmics que a lo llarg de l’any 2013 han rebut distincions i
premis. Desprès ho veurem en una transparència dels que em tingut coneixent i demanar disculpes si ens
hem obligat algú, per desconeixement.
Es aquí i ara, on vull donar les gràcies en nom de la Junta de Govern a tots els acadèmics que participen
activament, d’una manera o altre, en fer gran la Institució, ja que tots plegats fem l’Acadèmia més
complerta en benefici de la professió i de la societat a la que en devem.
Finalment, expressar que seguirem intentant millorar la qualitat i la quantitat de les activitats que ens
marquen els Estatuts, tant com Institució, com des de Secretaria, amb autoexigència, i la intenció de que
aquesta Corporació de Dret Públic sigui, dins de les nostres limitacions, un referent en el món científic
farmacèutic.
I ara permetin unes poques transparències del que ha sigut el darrer any 2013 a tall resum de les activitats
de la Institució.
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