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Recepció d'un nou Acadèmic
El 28 de novembre ingressà com a acadèmic corresponent
l’Il·ltre Dr. Alberto Bertelli, amb la lectura del discurs: “Attivita
biologica del reservatrolo: Ruolo protettivo di una fitoalexina
nella dieta”. El presentà la Molt Il·ltre Dra. Mª del Carmen de la
Torre Boronat.
Junta General
El 30 de novembre va tenir lloc Junta General Ordinària que
es va iniciar amb l’informe de l’Exm. Dr. Miquel Ylla-Català,
President de l’Acadèmia, qui va començar la seva intervenció
comentant la situació de l’ampliació del local, indicant que a
primers d’any s’iniciarien les obres, fent, tot seguit, una
exposició audiovisual del projecte. També va comentar l’estat
dels tràmits per a l’adhesió de la nostra Acadèmia a l’ “Instituto
de España”, exposant els avantatges, de tipus fiscal i de
regularització del patrimoni d’aquesta adhesió. En quant a
l’elecció de nous acadèmics, que normalment es feia en aquesta
Junta General, el Sr. president va indicar que la convocatòria
encara no havia estat publicada en el DOGC, per la qual cosa
l’ elecció tindria lloc en una Junta General Extraordinària el
proper mes de febrer, que s’aprofitaria, també, per a l’aprovació
definitiva dels pressupostos. Altres temes que va exposar van
ser, la propera reunió de les Acadèmies Iberoamericanes a
Santiago de Xile, la preparació del “llibre blanc” de l’Acadèmia
i l’èxit de visitants del Museu Cusí, que aquest any en va rebre
més de 1.100.
A continuació el Molt Il·ltre. Dr. Xavier Sorní va informar
de la marxa de la biblioteca, indicant el baix nombre de
consultes, tres en un any, de la nul·la ampliació, cap donació
ni cap compra, i de les dificultats del registre i catalogació que
se està duent a terme per la manca d’espai i de temps del
personal i per la mala ubicació de la biblioteca. Va suggerir fer
un nou plantejament, incorporant-hi les noves eines
informàtiques.
Tot seguit, el Molt Il·ltre. Dr. Oriol Valls va informar sobre
les publicacions de l’Acadèmia, indicant les dificultats per
treure puntualment els números de la revista per manca
d’articles originals, demanant als acadèmics una major
implicació. Va indicar, també, que el proper número de la revista
estaria dedicat als actes del cinquantenari, incloent-hi el discurs
del Dr. Joan Massagué. Va informar, així mateix, de la reedició
de les tres primeres “Concòrdies” que esperava que estigués
llesta el proper mes d’abril. Es va referir, també, a les noves
normes de preparació de discursos i publicacions, i a la

31 de desembre de 2005

A continuació, es va procedir a la votació de la proposta de
la Junta de Govern de concedir el premi de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya a l’ “Academia Nacional de Farmacia”,
aprovant-se per una àmplia majoria.
Finalment, en una nova intervenció del Sr. president es va
referir als actes del cinquantenari, tot indicant com es trobaven
les medalles, la litografia i els punts de llibre. Així mateix va
recordar els principals actes que tindrien lloc durant aquest
aniversari: El 23 de gener, en l’acte d’obertura del curs acadèmic,
es procedirà a la concessió del premi de l’Acadèmia; el 9 de
febrer, en que es compliran els 50 anys de la constitució oficial
de l’Acadèmia, hi haurà una missa. El 3 d'abril tindrà lloc una
festa interna per als acadèmics amb la presentació del llibre
“Història d’aquests cinquanta anys” i de la medalla de bronze
commemorativa, que es lliurarà als acadèmics, acabant l’acte
amb un sopar; el 8 de maig es farà un acte institucional públic
amb assistència Dr. Federico Mayor Zaragoza, ex director de la
Unesco i president de la Fundació per la Pau, i cap a finals de
juny tindrà lloc l’acte de cloenda, que consistirà en un acte
públic, amb participació de la regiduria, i altres entitats de Ciutat
Vella, i tindrà lloc en els jardins Rubió i Lluch de l’Hospital, en el
que un grup teatral representarà la preparació de la Triaga
Magna.
Acte d’obertura de l’Any Acadèmic de les Acadèmies Catalanes
El passat dia 13 d’octubre se celebrà l’obertura de l’any
acadèmic de les Acadèmies catalanes. Amb motiu del
cinquantenari, aquest any, l’acte va tenir lloc a la nostra
Acadèmia. La conferència d’obertura va anar a càrrec del Dr.
Joan Masagué, acadèmic d’honor de la nostra Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya. En aquest acte se li va imposar la
medalla acreditativa.

renovació de la pàgina WEB de l’Acadèmia en la que
s’està treballant a fi de fer-la més interactiva.

Taula Rodona sobre el mar com a font de nous medicaments
El 7 de novembre, organitzada per la Secció de Ciències
Farmacològiques, va tenir lloc en la sala d’actes de l’Acadèmia,
una taula rodona sobre “El mar com a font de nous
medicaments”. Van intervenir, successivament, l’Iltre. Dr.
Salvador Cañigueral, acadèmic corresponent de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, qui va presentar la
ponència sobre “La Farmagnòsia marina en el desenvolupament
de nous fàrmacs”, la Dra. Mercedes Àlvarez, del Parc Científic
de la Universitat de Barcelona, sobre “Estratègies per a la síntesi
d’anàlegs de productes marins amb activitat antitumoral”, i el
Dr. José Jimeno de Pharmamar, sobre “Desenvolupament de
fàrmacs anticàncer d’origen marí a l’era de la medicina
molecular”.

El Sr. Tresorer, Molt Il·ltre Dr. Josep Cemeli, va presentar
un avançament del pressupost per l’any 2006, tot indicant que
l’aprovació del definitiu tindria lloc en la propera Junta General
del mes de febrer.

Jornada sobre Actualitat Jurídica per a la Indústria
Farmacèutica.
Com és habitual, cada any, la Secció d’Història, Legislació i
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Deontologia Farmacèutiques va organitzar, el 15 de novembre,
una jornada d'“Actualidad Jurídica para la Industria
Farmacéutica”. Van intervenir, successivament, el Sr. Rafael
Manzanera, Director General de Recursos Sanitaris de la
Generalitat de Catalunya; el Sr. José Luis Valverde, de la Càtedra
Jean Monnet de la U E “Europa de la Salud” de la Universidad
de Granada, el Sr. Pedro Gómez Pajuelo, Subdirector de Calidad
del Medicamento y Productos Sanitarios de la Dirección General
de Farmacia del "Ministerio de Sanidad y Consumo”, i, més
tard, el Sr. José Zamarriego, Director de la “Unidad de
Supervisión Deontológica de Farmaindustria”. Durant la
jornada es van desenvolupar, també, dues taules rodones, la
primera sobre “Trazabiiidad de medicamentos” moderada pel
Sr. Héctor Jausás, soci responsable del Departament de
“Derecho Farmacéutico y Sanitario de JAUSÁS” i, la segona,
sobre “El Proyecto de Ley de Garantías y Uso Racional del
Medicamento”, moderada pel Molt Il·ltre Dr. Agustí Jausàs,
acadèmic numerari de l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Va clausurar l’acte l'Excm. Dr. Miquel Ylla-Català, President de
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Taula rodona sobre Farmacogenòmica i Toxicogenòmica
Organitzada per la secció 2a, Ciències Biològiques i
Biotecnologia, el 21 de novembre va tenir lloc a la sala d’actes
de l’Acadèmia, una taula rodona sobre “Farmacogenòmica i
toxicogenòmica: el seu impacte en el desenvolupament de nous
fàrmacs”. En l’acte, moderat pel Il·ltre Dr. Rafael de la Torre
Fornell, acadèmic corresponent, van intervenir el Dr. Joan Albert
Vericat, de Neuropharma, que va parlar sobre els “Aspectes
Toxicogenòmics”, i el Dr. Xavier Estivill Palleja del Centre de
Regulació Genòmica, sobre els “Aspectes Farmacogenòmics”.
Es recorda que tots els Acadèmics tenen l'obligació d'anar
actualitzant els seus Curriculums.
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Reunió de l’Associació Internacional d’Acadèmies de
Farmàcia a Xile
L' Associació Internacional d’Acadèmies de Farmàcia va
celebrar una nova sessió a Santiago de Xile, en el marc del 10è
Congrés de la Federació Farmacèutica Sud-americana, on el
nostre president pronuncià una conferència. S’ha constituït la
Junta Rectora, de la que en forma part la nostra Acadèmia.
S’acordà que la segona trobada se celebri a Madrid l’any 2007.
Es nomenaren els components de les comissions executiva i
l’encarregada de fer la proposta d’Estatuts.
Convocatòria de nous acadèmics numeraris
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4517 de
data 24 de novembre de 2005, ha publicat l’anunci de la
convocatòria de tres places d’acadèmic numerari vacants. Les
següents: Secció 3a, Farmàcia Industrial: medalla número 3, a
proveir per un doctor en Farmàcia relacionat amb la indústria
farmacèutica; Secció 4a, Salut Pública: medalla número 10, a
proveir per un doctor en Medicina dedicat a la Salut pública;
Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques: medalla número
17, a proveir per un doctor en Farmàcia especialista en Farmàcia
Hospitalària.
En nom de l’Acadèmia
El 9 de novembre, el Sr. president va participar en la
“Setmana de la Ciència”, que organitza el Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Barcelona presentant una conferència col·loqui sobre el tema “Comprimits, supositoris o xarops, per
què hi ha diferents formes de prendre medicaments?”.

Els dilluns i dimecres, de les 4 a les 8 de la tarda, Secretaria
i Biblioteca resten obertes a disposició dels Srs.
Acadèmics.

INSTITUCIONS I ENTITATS QUE PATROCINEN LES ACTIVITATS DE L'ACADÈMIA:
Ministerio de Educación y Cultura
Conselleria de Justícia
Conselleria de Sanitat
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Col·legi de Farmacèutics de Girona
Col·legi de Farmacèutics de Lleida
Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
Federació Farmacèutica
Fundación Ramón Areces
Jausàs
Fundació Puig
Laboratoris Alcon-Cusi
Laboratoris Almirall Prodesfarma
Laboratoris Boehringer-Ingelheim
Laboratoris Dr. Esteve
Laboratoris Dr. F. Echevarne
Laboratoris Dr. Sabater Tobella

Laboratoris Diviser - Aquilea
Laboratoris Fardi
Laboratoris Farma-Lepori
Laboratoris Ferrer Internacional
Laboratoris ISDIN
Laboratoris Novag
Laboratoris Lacer
Laboratoris Menarini
Laboratoris Novartis
Laboratoris Ordesa
Laboratoris Salvat
Laboratoris Uriach
Laboratoris Viñas
Laboratoris Vita
Squibb Ind. Farm. S. A.
Química Farmacèutica Bayer
Safa Galènica

