Memòria de Secretaria 2015

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

El Reglament de l’Acadèmia en el seu apartat cinquè estableix que el Secretari de
la Institució donarà compte a manera de Memòria que resum les activitats
desenvolupades durant l’any anterior a la Junta de Govern per a la seva aprovació,
i desprès exposarà un resum pel connexament públic. Però també es 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.

Seguin aquest criteri, cada any hi començat la meva intervenció destacant un parell
de coses que he considerat que havien marcar els esdeveniments de l’any anterior,
Així, per exemple, fa dos any comentava que el 2013 estigué marcat per
l’aprovació dels nous Estatuts y especialment per l’aspecte econòmic. En el 2014,
novament la economia incidí molt en las tasques de l’Acadèmia i es desenvolupà el
Reglament que ha marcat molt el dia a dia de la Institució. Però en l’any que ens
ocupa, el 2015, la part econòmica ha continuat sent un gran factor a considerar i no
ha deixat de ser un gran entrebanc per desenvolupar tasques que a tots ens
agradaria, però des de el punt de vista purament acadèmic, Ha sigut la trobada
d’Acadèmies Iberoamericanes en el mes de març en el VI Encuentro
Iberoamericano de Academias de Farmacia jo el definiria con el esdeveniment
més remarcable. No voldria pecar de falsa modèstia, però l’assistència de sis
Acadèmies de Farmàcia sud-americanes, Argentina, Brasil, Xile, Mèxic, Paraguai i
Perú i les set de la resta del Estat Espanyol, Iberoamericana, Nacional de Espanya,
Castella i Lleó, Murcia, Regne d’Aragó, i Galicia, hi participaren molt activament.
Les felicitacions rebudes ens omplen de joia i demostren un cop més que la
Farmàcia catalana i espanyola està al capdavant de la nostre professió.
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També voldria destacar la sèrie de xerrades i actes arrel de la iniciativa de la nostra
Acadèmia sobre el tema de les aigües, on cada una de les Acadèmies Catalanes es
va comprometre a desenvolupar una diada parlant cadascuna d’ella sobre aquest
tema en el àmbit de la seva competència . Fins ara ja s’han realitzat als
corresponents a les Acadèmies de Jurisprudència, Gastronomia, ACCA-IEC,
Medicina, Veterinària, Ciències i Doctors. Queden pendents la de les Acadèmies
de Belles Arts, Bones Lletres, Estudis Aranesos i la de Ciències Econòmiques.
L’acte de cloenda final està previst que es faci la nostre Acadèmia i després es
editarà un llibre resum de totes les activitats fetes.
Permetin també fer una especial referència a les publicacions que amb el nom
genèric de “Recomanacions” ha editat l’Acadèmia sota la direcció de Dr. Piulats,
President del Comitè Científic. Enguany, al febrer, i amb un gran raso de premsa i
d’èxit entre els estaments sanitaris, especialment perquè va coincidir casualment,
com vostès recordaran, en el amb el cas dels nens afectats d’una infecció i que no
havien estat vacunats, es va publicar el segon volum dedicat aquet cop a les
vacunes. El Comitè Científic ja esta preparant per l’any vinent un tercer volum que
a bon segur, vist l’èxit dels anteriors, també justifica el ser de l’Acadèmia.

Si voldria fer una referència un cop més a l’assistència als actes de l’Acadèmia.
Curiosament, en el actes extraordinaris, es a dir, entrades d’acadèmics, In
Memoriam, Inaugurals, etc., la sala sol omplir-se, però en els actes ordinaris, els de
dels seccions, aquells que son la veritable essència i raó de ser de l’Acadèmia,
moltes vegades, l’assistència dels senyors acadèmics es molt escassa, lo que ha
vegades fa rumiar com podem millorar aquest aspecte. Deia en meu antecessor en
el càrrec, el Dr. Salgot, amb molt bon criteri que per desgracia, molts nous
acadèmica electes i altres no tan nous, només assisteixen a l’Acadèmia el dia de la
seva lectura e ingrés. Aquesta Junta s’ha proposat, aplicant el Reglament, ordenar
un xic aquest fet.

També recordava l’any passat, i enguany, succeeix lo mateix, que la nostra
Acadèmia es, sens dubte, la Institució que a més actes assisteix de tot l’Estat en el
àmbit de la Farmàcia, especialment representada pel nostre President o el
vicepresident, Dr. Valls, així com altres membres de Junta. Malauradament no
succeeix a l’inrevés.
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En aquest any que estem valorant, poc abans de que se celebrés el VI Encuentro, es
va fer una remodelació del pati - claustre de davant de l’Acadèmia i en una de les
prospeccions van aparèixer uns 40 esquelets, alguns d’ells notablement ben
conservats, que per estudis anteriors, fets especialment pel Dr. Javier Sorní saben
que tenen relació amb l’hospital de la Santa Creu y, algun d’ells, amb la pròpia
farmàcia de l’hospital. Aquest fet va paralitzar les obres, on un equip d’arqueòlegs
i després un altre d’arquitectes que, a més, van observar el mal estat de la volta del
claustre, ens varen prohibir l’accés a l’Acadèmia casi durant dos mesos i aturar
totes les activitats públiques. Gestions fetes vers l’Ajuntament, l’Alcaldia del
districte i els propis responsables de la obra, finalment, ens donaren el permís per
reobri l’entrada a la seu, amb el compromís de que arreglarien el sostre esmentat,
però, de moment, encara no s’ha fet. Fou una etapa, al menys curiosa. Els esquelets
continuen a la nostra porta, això si, tapats per unes plantes col·locades a sobre.

Com cada any, la Junta de Govern es desplaçà a Palma de Mallorca per realitzar un
acte en les Illes Balears. En aquesta ocasió el President, la Dra. Farré i la ponent,
Dra. Núria Casamitjana portaren la representació de la nostre Acadèmia. És un acte
que sempre té gran ressonància amb gran afluència de públic. Així mateix, i
coordinat per el Dr. Piulats es va fer un acte a Sant Feliu de Guíxols que com cada
any també té un gran predicament.

Tampoc vull deixar de remarcar la tasca del Dr. Marti Pujol vers el Museu Cusí, on
any darrera any es visitat per moltes persones, escoles, Instituts i Universitats,
inclòs de l’estranger. Com es ja costum, cada any, es fan unes jornades de portes
obertes amb gran assistència de visitants. Fa uns dies en la Junta General, el Dr.
Pujol exposà un ampli informe d’activitats del Museu, que està depositat, per si
algú té interès, en els arxius de Secretaria

La web coordinada per el Dr. Canela, al marge de les seves activitats de tresorer,
que no son poques, ja està operativa i pràcticament enllestida on hi estan depositats
la majoria dels discursos dels acadèmics des de la inauguració de l’Acadèmia, junt
amb altres obres d’interès i informació que es genera des de la casa, perquè puguin
ser consultades per els interessats.
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També voldria destacar i honorar a tots els nostres acadèmics que durant en 2015
han rebut distincions, nomenaments i premis, així com els nous acadèmics
ingressats o pendents de llegir el seu discurs preceptiu. Així mateix honorar als
acadèmics finats en aquest període. Des de aquí el nostre condol a les famílies i
amics. Després ho veurem en una transparència dels que em tingut constància i,
demanar disculpes, si, per desconeixement, ens hem oblidat algú.

Finalment, voldria destacar que no tot està fet a l’Acadèmia. Des de Secretaria s’ha
millorat el sistema telefònic, incorporant la fibra òptica que donarà més rapidesa i
versatilitat a les nostres comunicacions. S’ha instal·lat un nou i únic servidor
informàtic perquè les trameses i rebudes dels correus electrònics siguin més àgils, i
es continuen millorant els PNT’s de comunicació tant d’estructura com de
llenguatge de la mà de la Dra. Farré.

I ara abans de passar unes transparències del que ha sigut el darrer any 2015 a tall
de resum de les activitats de la Institució, permetin agrair en nom de la Junta de
Govern a tots els acadèmics que participen activament, d’una manera o altre, com
fent el butlletí de la Institució, el Dr. Permanyer, el Comitè Científic, buscant i
realitzant les tasques ja esmentades, les Juntes de Secció preparant noves activitats
o reben als grups de visites a qualsevol hora, que realitza el nostre expresident, Dr.
Ylla-Català. Tots plegats crec que intentem fer la nostra Acadèmia una eina en
benefici de la professió i de la societat a la que ens devem.
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