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Inauguració del curs
El passat dia 23 de gener va tenir lloc la Sessió
Extraordinària Inaugural del Curs de l’any 2006 de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, en la que el Secretari
el Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay va donar
compte de la memòria d’activitats del cicle anterior. El
discurs inaugural reglamentari va còrrer a càrrec del Molt
Il·lustre acadèmic numerari Dr. Jordi Camarasa Garcia,
sobre el tema “El cannabis: un viatge de 7.000 anys
d’història”. Seguidament es va procedir a lliurar el Premi
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya de l’any
2005 que va recaure en la “Real Academia Nacional de
Farmacia”.
Recepció de nou acadèmic
El dia 27 de febrer ingressà com a nova acadèmica
corresponent la Il·ltre. Dra. Susanna Buixaderas Sànchez,
amb la lectura del discurs: “La química sensorial y
percepción del aroma de los alimentos”. La presentà la
Molt Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat.
Necrològica del Doctor San Martín
El dia 27 de març va tenir lloc, en el saló d’actes de
l’Acadèmia, una sessió pública extraordinària “in
memoriam” del que fou President d’Honor i acadèmic
numerari Excm. Dr. Ramon San Martín Casamada. La
biografia i recordança anà a càrrec de l’acadèmic numerari
i president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
durant el període 1981-1990, Molt Il·ltre. Dr. Joan Sabater
Tobella i del president de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya i acadèmic numerari de la nostra Corporació
Molt Il·ltre. Dr. Jacint Corbella Corbella, que exposà el
tema “La farmacologia del segle XX”.
Juntes Generals Extraordinària i Ordinària
El dia 29 de març se celebrà Junta General
Extraordinària per procedir a la votació de nous acadèmics
numeraris, essent elegits, per àmplia majoria, el Dr. Jaume
Piulats Xancó, medalla núm. 3, adscrit a la secció 3a.,
Farmàcia Industrial; la Dra. Àngela Domínguez Gil, medalla
núm. 10, adscrita a la secció 4a., Salut pública, i la Dra.
M. Antònia Mangues Bafalluy, medalla núm. 17, adscrita a
la secció 3a., Ciència i Professió Farmacèutiques.
Seguidament, va tenir lloc Junta General Ordinària, en la
que, després d’unes breus paraules del president, es van
aprovar els comptes de l’any 2005 i el pressupost per l’any
2006 presentats pel Sr. tresorer Molt Il·ltre. Dr. Josep
Cemeli Pons. Finalment, va prendre novament la paraula
el president de l’Acadèmia que, en nom del president de la
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Comissió del Cinquantenari, Molt Il·ltre. Dr. Josep Boatella
Riera, va donar compte del decurs dels actes de celebració.
Acte acadèmic de presentació del llibre del
Cinquantenari
Dins de l’àmbit dels actes d’aquesta celebració, el dia 3
d’abril va tenir lloc, a la seu de l’Acadèmia, la presentació
del llibre “Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, 50
anys” del que n’és autor el Molt Il·ltre. Dr. Xavier Sorní
Esteva, acadèmic numerari, amb il·lustracions de l’Il·ltre.
Dr. Jaume Casas Pla, acadèmic corresponent. L’acte es va
completar amb un concert a càrrec del grup de corda de
l’orquestra Simfònica del Vallès. A tots els acadèmics
assistents a l’acte se’ls va lliurar un exemplar del llibre, la
medalla commemorativa i una litografia dissenyada per a
aquest aniversari pel Sr. Ignasi Sarrias Mosso.
Acte institucional
També dins dels actes de celebració del cinquantenari
de la nostra Acadèmia, el proper dia 8 de maig tindrà lloc
una Sessió Extraordinària en el saló d’actes d’aquesta Reial
Corporació, en el que l’Excm. Dr. Federico Mayor Zaragoza,
ex-president de la UNESCO i acadèmic d’honor de
l’Acadèmia, donarà una conferència sobre: “La ciència i la
cultura de la Pau”.
Representació de la preparació de la Triaga Magna
Per concloure els actes del cinquantenari, el dia 15 de
juliol, se celebrarà una jornada festiva, en el pati de l’antic
Hospital de Santa Creu, amb la col·laboració de la regidoria
del Districte de Ciutat Vella, el Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona i de la Fundació Tot Raval. En aquesta diada,
oberta a tot el barri, tindran lloc intervencions de diversos
artistes i una fira de plantes medicinals. La jornada finalitzarà
amb l’escenificació de la preparació de la Triaga Magna.
Proper número extraordinari de la revista de l’Acadèmia
S’està preparant un número extraordinari de la Revista
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, on es
recolliran les principals intervencions que s’han produït en
els actes de celebració dels 50 anys de l’Acadèmia.
Llei del Medicament
Complint l’encàrrec de la Il·ltre. Dra. Núria Aleixandre,
senadora de les Corts Espanyoles i acadèmica corresponent
de la nostra Corporació, es va crear una comissió formada
pels acadèmics numeraris: Molt Il·lustres Drs. Anna M.
Carmona Cornet, Pere Berga Martí i Oriol Valls Planells, la
qual va emetre un informe i esmenes sobre el projecte de
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llei de ”Garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios”.
El proper dia 29 de maig en la seu de l’Acadèmia tindrà lloc
una taula rodona, amb la intervenció de la Dra. Núria
Aleixandre per comentar i debatre el desenvolupament
d’aquesta llei, tant important pel futur de la Farmàcia.
Adhesió de l’Acadèmia al ”Instituto de España”
La nostra corporació ha estat acceptada, de forma
definitiva, per formar part del “Instituto de España”, la qual
cosa implicarà importants avantatges de tot tipus per
l’Acadèmia.
Premis de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
i Dr. Esteve
Per l’any 2006, com cada any, la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya acordà crear i concedir un premi
amb el seu nom, amb l’objectiu d’enaltir a una personalitat,
a un col·lectiu o a una institució que hagi contribuït de
forma destacada, amb una trajectòria perseverant, o amb
un fet de relleu singular, a ennoblir el món de la Farmàcia a
Catalunya, a la resta de l’Estat Espanyol o a nivell
internacional. El premi consistirà en una medalla d’argent
amb el nom i distintiu de l’Acadèmia i amb un diploma
acreditatiu. Les bases de la convocatòria es poden consultar
al Web: http//www.rafc.es.
Es convoca també el premi Dr. Esteve, de tema lliure sobre
“Farmàcia Industrial i Galènica”, dotat amb 6.000 euros.
Les bases es poden consultar, també, al Web de l’Acadèmia.
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Obres d’ampliació de l’Acadèmia
Continuen els tràmits i accions diverses per a l’ampliació
dels locals de l’Acadèmia. Amb aquesta finalitat ha estat
nomenada una comissió de seguiment formada pel Sr.
Tresorer, el Sr. Secretari i el Sr. Interventor.
Nou horari de l’Acadèmia
A partir del dia 1 de juny, l’horari de l’Acadèmia quedarà
ampliat a quatre tardes, de dilluns a dijous, de 16 a 20 hores,
gràcies a la incorporació de la Sra. Eulàlia Zapater, com a
nova adjunta de secretaria.
En nom de l’Acadèmia
El Sr. president de l’Acadèmia, Excm. Dr. Miquel YllaCatalà Genis, va assistir al nomenament com a acadèmic
d’honor de l’Acadèmia de Belles Arts del Dr. Josep
Guinovart. El presentà el Molt Il·ltre. Dr. Joan Uriach Marsal,
acadèmic numerari de la nostra Reial Acadèmia de Farmàcia.

Es recorda que tots els Acadèmics tenen l'obligació d'anar
actualitzant els seus Curriculums.

A partir del dia 1 de juny , de dilluns a dijous, 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

