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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de maig a agost de 2007 han llegit
el seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:
- 9 de maig. Ingrés com acadèmic corresponent
de la Il·ltre. Dra. Teresa Pàmpols Ros, amb
la lectura del discurs: “Els gens parlen
bioquímica: Una introducció a la genètica
bioquímica i les malalties metabòliques
hereditàries”. La presentà el Molt Il·ltre. Dr.
Joan Sabater Tobella.
- 28 de maig. Ingrés com acadèmica numerària
de la Molt Il·ltre. Dra. Àngela Dominguez
Garcia, amb la lectura del discurs: “La
prevenció de la infecció per norovirus: Un
repte per a la salut pública del segle XXI”.
Contestà, en nom de l’Acadèmia el Molt
Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arqués.
- 27 de juny. Ingrés com acadèmic numerari
del Molt Il·ltre. Dr. Francesc Jané Carrencà,
amb la lectura del discurs: “Ètica i investigació
clínica amb medicaments”. Contestà, en nom
de l’Acadèmia el Molt Il·ltre. Dr. Jordi
Camarasa Garcia.
Publicació de les tres primeres “Concòrdies”.
Com a colofó de l’any del cinquantenari la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya ha editat per
primer cop una reproducció de les tres primeres
“Concòrdies” (farmacopees) catalanes dels anys 1511,
1535 i 1587. L’edició s’ha dut a terme pel serveis
editorials de la Universitat de Barcelona. Tots els
acadèmics que no ho hagin fet, podran retirar un
exemplar d’aquesta excepcional obra editorial a la seu
de l’Acadèmia, fins el 31 de desembre.
Junta General ordinària.
El dia 25 de juny va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia
la Junta General ordinària anyal en el decurs de la
qual el Sr. President, Excm. Dr. Miquel Ylla-Català,
va informar de les qüestions més importants del
funcionament de l’Acadèmia, en especial en el que fa
a la valoració dels actes del cinquantenari i a l’estat
de les obres de remodelació dels locals. Tots seguit el
Sr. Tresorer, Molt Il·ltre.Dr. Pere Berga Martí, presentà
el compte de resultats de l’exercici 2006 que va ser
aprovat per unanimitat. Finalment es va procedir a
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la votació per a l’elecció com a acadèmics
corresponents de les Sres. i Srs. Mª. José Alonso Osorio,
Aquiles Arancibia Orrego, Víctor Berga Sabaté, Mercè
Camps Miró, Núria Casamitjana Cucurella, Sebastià
Crespí Rotger, Josep Fargas Riera, Francisco González
Jaén, Gabriel Maillard, Antonio Monge, Marcelo C.
Nacucchio, Fidel Ortega Ortiz de Apodaca, Ramon Piera
de Ciurana, Fernando Quevedo Ganoza i Alberto Ramos
Comenzana. Totes les propostes van ser aprovades per
una àmplia majoria.
Conferència Internacional
Amb el patrocini de Novartis i organitzada conjuntament
per la “Fundación Salud Innovación y Vida”, “The School
of Pharmacy” i la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, el dia 25 de maig, va tenir lloc, a la seu de
l’Acadèmia, una conferència internacional amb el títol.
“Enganyifa o amenaça? Oportunitats i amenaces per a
Europa: Salut, innovació farmacèutica, còpies i
falsificacions de medicaments” La sessió d’obertura es
va dur a terme amb intervencions de la Consellera de
Salut de la Generalitat de Catalunya Honorable Dra.
Marina Geli, el President de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, Excm. Dr. Miquel Ylla-Catalá,
el Director del MSc en Economia de la Innovació Dr.
Salvador Barberà i el President del Grup Novartis, Dr.
Jesús Acebillo. La ponència va ser presentada pel Prof.
David Taylor, Catedràtic de Política Sanitària i
Farmacèutica de l’Escola de Farmàcia de la Universitat
de Londres. Després d’un ampli debat, va concloure
l’acte el Dr. Joan Josep Artells, Director General de la
Fundació Salut, Innovació i Societat.
Trobada Internacional d’Acadèmies de Farmàcia
Els dies 4 al 7 de juny va tenir lloc a Madrid, a la seu de
la “Real Academia Nacional de Farmacia” el “II
Encuentro Iberoamericano de Academias de
Farmacia”. En representació de la nostra Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya van assistir-hi els Srs. President,
Dr. Miquel Ylla-Català, Vice-president Dr. Josep Mª
Ventura, Tresorer Dr. Pere Berga i l’Interventor i
Director de Publicacions Dr. Oriol Valls. Aprofitant
aquesta trobada l’Acadèmia de Catalunya va fer la
presentació oficial de l’edició de les tres primeres
“Concòrdies” catalanes.
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Inauguració de la pintura mural de l’artista Josep
Guinovart
El dia 13 de juny va tenir lloc en la seu de l’Acadèmia la
inauguració de la pintura mural que presideix el saló
d’actes, obra de l’artista Josep Guinovart, realitzada amb
el patrocini de la fundació Uriach 1838. La introducció i
explicació del significat de l’obra pictòrica anà a càrrec
del Molt Il·ltre. Sr. Lluís Permanyer, cronista de la Ciutat
de Barcelona.

El premi consistirà en una medalla d’argent amb el nom
i distintiu de l’Acadèmia i amb un diploma acreditatiu.
Les propostes es podran presentar fins el proper dia 27
de novembre.
Les bases de la convocatòria es poden consultar al Web:.
http://www.rafc.es/. El premi serà atorgat per
l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya reunida en Junta
General ordinària el mes de desembre de 2007, segons
estableixen els articles 16 i 17 dels seus estatuts.

Acte institucional a Palma De Mallorca
L’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb la
col·laboració de la Reial Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears i el Col·legi de Farmacèutics de les Illes
Balears, va organitzar, el passat dia 15 de juny, una sessió
científica en el Saló d’Actes de la Conselleria de Salut i
Consum, seu de les Acadèmies de les Illes Balears a la
Ciutat de Mallorca, en el decurs de la qual l’acadèmic
corresponent Il·ltre. Dr. Josep Torrent-Farnell pronuncià
una conferència sobre el tema: “Malalties rares,
medicaments orfes i pacients: un repte conjunt de la
societat”.

En nom de l’Acadèmia
El Dr. Oriol Valls va assistir, en representació de la nostra
Acadèmia, al Cafè científic: “Càncer i vacunes. De la
ciència a la salut pública” organitzat per Sanofi Pasteur
MSD, amb la col·laboració de l’Observatori de la
Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra
i L’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona acte
que va tenir lloc el passat dia 6 de juny a la Casa Batlló
de Barcelona.

10 Anys d’Informe Quiral
La Fundació Vila Casas, juntament amb l’Observatori
de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu
Fabra, va presentar el passat dia 18 de juny, la desena
edició de “l’Informe Quiral” en un acte celebrat a la seu
de la nostra Acadèmia que va comptar amb la presència
de la honorable consellera de Salut Dra. Marina Geli.
Durant els seus deu anys d’existència la publicació ha
reflectit l’actualitat sanitària espanyola i el paper
desenvolupat pels mitjans de comunicació en aquest
tema.
Premis de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya
Es recorda que aquest any 2007, com cada any, la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya concedirà 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.
Es recorda que tots els Acadèmics tenen l'obligació d'anar
actualitzant els seus Curriculums.

Obits
Recentment ens han deixat els acadèmics numeraris Dr.
Pere Salavert Argelaguet, Dra.Creu Cases Sicart, Dr.
Josep Antoni Salvà Miquel i Dr. Ramon Jordi Gonzàlez.
L’Acadèmia els recordarà en el darrer trimestre de l’any
2007 amb les sessions necrològiques acostumades.
Convocatòria acadèmics numeraris

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a
instància de la Junta de Govern, ha publicat al nº 4926
de data 16 de juliol de 2007 la convocatòria de sis
places vacants d’acadèmic numerari, per a les
Seccions primera, segona tercera, quarta i setena. El
termini de proposta de candidats s’acabarà el proper
2 de novembre. Els acadèmics que segons marquen
els Estatuts tenen aquest dret de presentació han rebut
les condicions de la convocatòria.

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.

