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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos d’agost a desembre de 2006
han llegit el seu discurs d’ingrés en sessió pública
extraordinària els següents acadèmics corresponents:
- 20 de novembre. Ingrés de l’Il·ltre. Dr. Joaquim
Amela Navarro, amb la lectura del discurs:
“Desenvolupament galènic: Una proposta de futur per a
la indústria farmacèutica”. El presentà el Molt Il·ltre.
Dr. Josep Cemeli Pons.
- 27 de novembre. Ingrés de l’Il·ltre. Dr. Joan
Xavier Permanyer i Fàbregas, amb la lectura del discurs:
“La seguretat alimentària com a protagonista de la millor
alimentació actual”. El presentà el Molt Il·ltre. Dr. Josep
Maria Ventura i Ferrero.
Junta General Ordinària
El dia 20 de desembre va tenir lloc una Junta
General Ordinària en el decurs de la qual el Sr. President
va informar, breument, del desenvolupament dels actes
del cinquantenari de l’Acadèmia, agraint a la Comissió
organitzadora la tasca realitzada. Va parlar del ressò que
han tingut els actes dels que s’ha fet un vídeo
commemoratiu, indicant que queden pendents a realitzar:
l’edició en facsímil de les Concòrdies, un número especial
de la Revista i la publicació sobre la jornada dels museus
de Farmàcia.
Altres temes que va tractar són les millores de
finançament, l’estat de les obres d’ampliació de
l’Acadèmia, l’elecció de la Dra. Teresa Miras Portugal
com a Presidenta de la “Real Academia Nacional de
Farmacia”, la propera II trobada internacional
d’acadèmies de Farmàcia, que se celebrarà a Madrid,
del 4 al 7 de juny de 2007, i que el Dr. Joan Uriach a
ofert un mural per la sala d’actes de l’Acadèmia que ha
encarregat al l’artista Josep Guinovart.
Finalment va agrair a tots els membres de la junta que
aquell dia acabava la seva dedicació incondicional als
afers de l’Acadèmia.
El tresorer Dr Josep Cemeli presentà el pressupost de
despeses per l’exercici 2007 que va ser aprovat per
unanimitat.
A proposta de la Junta de Govern, la Junta General atorgà
per unanimitat el premi de la nostra Acadèmia, que es

NÚMERO DE FAX: 93 324 81 57

31 de desembre de 2006

concedeix cada any, a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i Balears. El guardó es lliurarà
en l’acte inaugural de curs 2007.
Junta General Extraordinària. Elecció de Nova Junta
de Govern
El mateix dia 20 de desembre de 2006 se celebrà
una Junta General Extraordinària amb un únic punt:
Eleccions a la Junta de Govern.
En primer lloc es va procedir a l’elecció de President.
Segons el procediment acordat, es constituí la mesa
electoral:
President; acadèmic més antic: Dr. Sabater
Vocal; acadèmic més jove: Dr. Corbella
Secretari, el de l’Acadèmia: Dr. Salgot
Es va procedir a la votació, sortint elegit el Dr. Miquel
Ylla-Català i Genís amb 26 vots del total de 34 vots
emesos.
El Dr. Miquel Ylla-Català després de ser elegit, agraí la
confiança que li demostraren els Srs. Acadèmics i procedí
a proposar els següents càrrecs de la Junta que demanà
fossin elegits:
Vice-President: Dr. Josep Maria Ventura i Ferrero
Tresorer: Dr. Pere Berga i Martí
Interventor: Dr. Oriol Valls i Planells
Bibliotecari: Dr. Àngel Làzaro i Porta
Secretari: Dr. Miquel Salgot de Marçay
Vice-secretària: Dra. Asunción Alsina i Esteller
Els acadèmics van acceptar la proposta per unanimitat,
quedant formada d’aquesta manera la nova Junta de
Govern que regirà l’Acadèmia en els propers anys.
Obres
Finalment, aquest mes de desembre 2006, s’han
iniciat les obres d'ampliació de l’Acadèmia. Es disposa
del permís d’obres de l’Ajuntament. Les modificacions
projectades s’han iniciat en l’espai que ocupava la
secretaria, ja que no es començaran les obres en l’espai
nou fins que no es disposi del permís per compensar a la
Biblioteca de sant Pau de l'espai que nosaltres ocuparem.
Aquest permís està demanat i es concedirà abans de fi
d’any. En aquests moments la sala d’actes de l’Acadèmia
no es pot utilitzar. Es confia que abans de finals del mes
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de febrer es podrà fer l’acte inaugural de curs i iniciar la
represa de les activitats.
Òbits
El dia 18 de setembre va morir el Dr. Salvador
Brosa Rabassa, acadèmic d'honor i acadèmic numerari
emèrit, el dia 29 de setembre va morir el Dr. Jesús Guinea
Sánchez, acadèmic numerari i el 29 de desembre el Dr.
Josep Cardús Aguilar, acadèmic numerari emèrit de la
nostra Institució. L’Acadèmia s’uneix al condol de les
seves respectives famílies. Properament tindran lloc les
corresponents sessions necrològiques que s’anunciaran
convenientment. Que reposin en Pau.
Sessió sobre farmàcies antigues, museus i
col·leccions de caràcter sanitari
Organitzat conjuntament pel Museu Cusí de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i laboratoris Alcon,
va tenir lloc a l’Auditori Alcon del Masnou, el dia 21 de
novembre de 2006, una sessió pública sobre farmàcies
antigues, museus i col·leccions de caràcter sanitari. Hi
van participar entre d’altres: el Museu de Ceràmica de
Barcelona, l’Institut Botànic de Barcelona, el Museu
d’Història de la Medicina de Catalunya, el Museu Arxiu
Tomàs Balvey de Cardedeu, el Col·legi de Farmacèutics
de Barcelona, l’Apotecaria de la Cartoixa de Valldemosa,
el Museu d’Història de la Farmàcia Catalana, la Fundació
Concòrdia Farmacèutica i el Museu Cusí de Farmàcia.
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Nou horari de l’Acadèmia
Es recorda que des del dia 1 de juny, l’horari de
l’Acadèmia ha quedat 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.
Per altre banda el Sr. Muñoz deixa els seus afers a
l’Acadèmia per jubilació.

NOTA IMPORTANT
Es recorda a tots els acadèmics, amb residència a
Catalunya i que no l'hagin recollit, que tenen a la seva
disposició a l'Acadèmia un exemplar del llibre del
cinquantenari i una medalla commemorativa.

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

Horari de l'Acadèmia , 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

