Memòria de Secretaria 2018
Honorable Consellera de Justícia
Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Excms. i il·lustres Sres. i Srs. Acadèmics
Distingides Autoritats Institucionals, Acadèmiques i Professionals
Senyores i Senyors
Amics tots

Em cap l’honor, per sisena vegada consecutiva, per prescripció
reglamentària, com a Secretari General de sotmetre a la vostra atenció la
Memòria de Secretaria d’aquesta Reial Corporació, comentant les fredes
dades i els esdeveniments que han succeït durant l’any 2018.
Però, per mi, aquesta és una ocasió especial, perquè el que els hi
parla, ha tingut el privilegi i l’honor d’haver sigut designat nou president
d’aquesta Corporació, i això fa que aquesta sigui també la darrera vegada
que faig aquesta tasca. Passaré el testimoni a la Dra. Rosaura Farré que, a
bon segur, em superarà amb escreix.
Enguany ens honoren amb la seva presencia l’ Honorable Consellera
de Justícia i els Presidents i acadèmics de les altres Acadèmies de
Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol en concórrer en aquest acte la
inauguració del nostre Curs acadèmic i el del Consell Interacadèmic de
Catalunya de l’any 2019.
Dit això, totes les Memòries de Secretaria pateixen sempre d’aridesa
i és per aquest motiu que intentaré ser el més concís i breu possible
intentant reduir al mínim indispensable la ressenya protocol·lària dels
treballs realitzats i dels objectius assolits, guiat, d'una banda, pel desig de
no molestar amb una relació, forçosament tediosa, i d'una altra, per donar
pas al nostre acadèmic numerari i Excm. Sr. President, Josep Maria
Ventura, que ha d'ocupar seguidament aquest faristol perquè, per mandat
també reglamentari, li correspon l’honor de pronunciar la conferència
Inaugural del curs 2019.

Tampoc puc obviar que avui la nostra Acadèmia pren,
reglamentàriament
per un any,
la vicepresidència del Consell
Interacadèmic de Catalunya, una Institució que cada cop més esta coordina
activitats comuns, com el cicle de l’any de l’aigua, que desprès presentarà
el Dr. Miquel Salgot i el cicle dels aliments.
En els anys anteriors, sempre començava destacant allò que havia
marcat de forma més destacada la vida quotidiana i/o acadèmica, els nous
Estatuts o el Reglament, el VI Encuentro Iberoamericano de Academias de
Farmàcia fet a Barcelona l’any 2015 o el patiment de l’any 2016 per un
nou intent de reubicar-nos en una altra seu, han sigut algunes d’elles, però
constantment, sempre ha estat present el tema de l’economia, que feia, fa i
segurament encara afectarà l’esdevenir de les despeses sigui estar sotmeses
a una “economia de subsistència”. No obstant, l’any 2018, al haver-se
abonat tots els endarreriments de les subvencions pendents, el definiria com
un any econòmic de relativa normalitat. Però si alguna cosa significativa ha
trencat aquest any la normalitat acadèmica ha sigut el tancament durant
quasi dos mesos de la nostra seu pels despreniments de les voltes del
claustre de l’entrada. Malauradament, totes les reunions que s’han
mantingut amb la Conselleria de Cultura, administradora del edifici,
l’Ajuntament de Barcelona, i l’Alcaldia del barri del Raval, malgrat totes
les seves promeses, no han servit, perquè, com han pogut comprovar,
l’entrada, encara no esta solucionat.
Per altra banda, també puc de deixar de fer certes consideracions
generals sobre de les activitats diàries passades, actuals i futures, al marge
de les dades fredes dels números, que desprès veurem.
Vull ressaltar una activitat que s’emmarca de ple en les funcions i
manaments que s’assenyalen en els nostres Estatuts com entitat de dret. Em
refereixo a la sèrie de llibres editats amb el nom genèric de
“Recomanacions” liderat pel Dr. Jaume Piulats, amb la col·laboració de
molts companys, que han dedicat moltes hores a que aquests documents
fent que tinguin un alt ressò científic i de coneixement. El pròxim mes de
gener sortirà a la llum el cinquè volum, en aquesta ocasió, tractant sobre
processos biotecnològics. És una tasca molt ben valorada i com deia és fruit
de l’esforç, il·lusió, dedicació i voluntarietat d’un entusiasta Comitè
Científic, que és un dels pilars que justifiquen el ser de l’Acadèmia.

L’Acadèmia està orgullosa de tenir un excel·lent patrimoni museístic
tant el que hi ha 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 del grup Novartis, al Masnou. No faré un resum de nombroses
activitats i visites que allà es desenvolupen de la mà del Dr. Martí Pujol i el
seu equip. Com tot museu que s’apreciï, sovint rep donacions de llibres i
d’estris que cada cop li donen un major valor patrimonial i museístic.
I en aquesta tasca de conservar i col·laborar en el manteniment del
patrimoni històric museístic de la Farmàcia cal esmentar la col·laboració en
la restauració de l’antiga farmàcia del Monestir de Santa Maria de Vallbona
de les Monges, un lloc que aconsello, si poden anar a visitar, ja que
quedaran agradablement sorpresos.
Un altre fet que marca un inici en la línia de promocionar la nostra
seu i la seva funció i que sigui coneguda no sol pels professionals sanitaris
sino pel públic en general ha sigut el endegament des de fa poc de la mà del
nostre vicepresident, Dr. Pere Berga, de la incorporació de l’empresa
Sternalia que organitza vistes guiades a la casa nostra amb gran èxit.
També voldria citar a tots els nostres acadèmics que durant l’any
2017 han rebut distincions, nomenaments i premis, així com als nous
acadèmics 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.
Tampoc vull deixar de ressaltar l’esforç que ha representat
incorporar noves tecnologies audiovisuals en aquesta sala d’actes ni tampoc
l’actualització de la plana web on la tasca del Dr. Ramon Canela ja ha
afegit les darreres incorporacions, tant de discursos, Anuaris, Memòries de
Secretaria, Discursos Inaugurals i d’ingrés d’acadèmics fets i
esdeveniments, per a tota la informació que produeix l’Acadèmia estigui a
l’abast de tothom.
Hi deixat pel final del resum, les activitat pròpies de Secretaria. Crec
sincerament que en els darrers anys s’avançat molt, però encara també
queda molt camí per fer, com uniformar protocols, recompondre l’arxiu
fotogràfic, etc.

I 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, futur
tresorer, fent el butlletí de la Institució, al Comitè Científic, buscant i
realitzant les tasques ja esmentades, a les Juntes de Secció preparant noves
activitats, la Dra. Montserrat Rivero representant a la nostra Institució en
diversos mitjans sobre la seva especialitat, la alimentació, en Miquel
Aguiló, acadèmic a les Illes Balears on acudeix amb assiduïtat representant
a la nostra Institució arreu d’actes a les Illes i el Dr. Ylla-Català,
organitzant trobades i fen de mestre de cerimònies de les persones i entitats
que ens visiten al llarg de l’any, entre altres.
Per acabar aquesta introducció, i abans de passar unes transparències
resum de les activitats i números de la Institució permeti’m fer meves unes
paraules del Dr. Francisco Casanovas Puig, antic Secretari General, que
l’any 1959 ja manifestava que la funció la Acadèmia de Farmàcia era
“Promover la esencia misma de Farmàcia conociendo, investigando,
preparando y expendiendo medicamentós, abarcando totes les activitats de
nuestra profesión a fin de dar Servicio a la Sociedad a la que nos debemos”,
i, finalment, agrair a tots els que directa o indirectament lluiten i treballen
a favor de la Farmàcia i a tots vostès per la gentilesa d’assistir a aquesta
Acte Inaugural de curs, especial per mi.

