REIAL ACADÈMIA
DE FARMÀCIA
DE CATALUNYA
CARRER DE L'HOSPITAL, 56
08001-BARCELONA

Circular interna
FULL
Núm. 28
INFORMATIU
Pàg. 1/2
Tel. 93 443 00 88. Fax 93 324 81 57
E-mail: rafc@retemail.es

Inauguració del curs
El passat dia 23 de gener va tenir lloc la Sessió
Extraordinària Inaugural del Curs de l’any 2008 de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, en la que el
Secretari el Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay
donà compte de la memòria d’activitats del cicle anterior.
El discurs inaugural reglamentari va córrer a càrrec del
Molt Il·lustre Acadèmic numerari Dr. Jordi Gallardo
Ballart, sobre el tema “Compromiso social de la industria
farmacéutica: una realidad permanente”. Seguidament
es va procedir a lliurar el Premi de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya de l’any 2007 que va recaure en
l’“Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de
Argentina” per la seva contribució a la ciència
farmacèutica en els seus 150 anys d’existència.
Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de gener a abril de 2008 han
llegit el seu discurs d’ingrés en sessió pública
extraordinària els següents acadèmics:
- 14 de gener. Ingrés com a acadèmic
corresponent de la Il·ltre. Dra. Elena Escubedo
Rafa, amb la lectura del discurs: “Fàrmacotoxicologia de les amfetamines objecte d’abús”.
La presentà el Molt Il·ltre. Dr. Josep Iglesias
Anglès.
- 25 de febrer. Ingrés com a acadèmic
corresponent de l’Il·ltre. Dr. Pere Ventayol
Aguilar, amb la lectura del discurs: “Impacte
social de les drogues de disseny (1987-2007)".
El presentà el Molt Il·ltre. Dr. Jordi de Bolós
Capdevila.
- 7 d’abril. Ingrés com a acadèmic numerari del
Molt Il·ltre. Dr. Josep Ribas Sala, amb la lectura
del discurs: “La Farmàcia Hospitalària i la gestió
farmacoterapèutica en l’hospital”. Contestà, en
nom de l’Acadèmia, el Molt Il·ltre. Dr. Alfons
del Pozo Carrascosa.
- 14 d’abril. Ingrés com a acadèmic numerari del
Molt Il·ltre. Dr. Fausto García Hegardt, amb la
lectura del discurs: “Señalización celular:
Mecanismos moleculares de la acción de la
insulina”. Contestà, en nom de l’Acadèmia, el
Molt Il·ltre. Dr. Joan Barceló Coll.
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Inauguració de l’exposició Ex-libris. Col·lecció
Museu Cusí de Farmàcia
Sota la presidència de l’Excm. Sr. Eduard Gisbert
i Amat, alcalde del Masnou; la Il·ltre. tinent d’alcalde de
Cultura, Sra. Marta Neira i Reina; el president de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Excm. Sr. Miquel
Ylla-Català i Genís; i el director financer d’Alcon Sr.
Joaquim Ferràndiz, va tenir lloc el dia 12 d’abril de 2008,
a la sala annexa del Museu Municipal de Nàutica del
Masnou, la inauguració de l’exposició “Ex-libris. Col·lecció
Museu Cusí de Farmàcia”. L’exposició restarà oberta per
qui la vulgui visitar, fins l’1 de juny de 2008.
Taula rodona sobre incidència dels nous ingredients,
aliments i processos en la seguretat alimentària
El dia 21 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció Setena
de Ciència i Professió Farmacèutiques, se celebrà, en
Sessió Pública Extraordinària, una taula rodona sobre:
“Incidència dels nous ingredients, aliments i processos en
la seguretat alimentaria”. Van intervenir, successivament, el
Sr. Eduard Mata, Director de l’Agència Catalana de
Seguretat Alimentaria de la Generalitat de Catalunya; la
Dra. M Carme Vidal-Carou, catedràtica de Nutrició i
Bromatologia de la Universitat de Barcelona; el Dr. Daniel
Ramon, Professor d’Investigació d’IATA del CSIC i
Director Científic de Biópolis S.L. i el Sr. Narcís Grèbol,
Gerent del Centre de Noves Tecnologies i Processos
Alimentaris (CENTA-IRTA) Monells de la Generalitat de
Catalunya. Les intervencions van anar seguides d’un
intensa discussió, moderada per l’Il·ltre. Dr. Joan
Permanyer, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya.
Taula rodona sobre polimorfisme i estabilitat de
medicaments
El dia 28 d’abril, en el Saló d’Actes de
l’Acadèmia, se celebrà una taula rodona, organitzada per
la Secció Primera de Ciències Físiques, Químiques i
Geològiques, sobre el tema “Polimorfisme i estabilitat de
medicaments”. Va intervenir, en primer lloc, el Dr. René
Ceolin, professor de la Universitat de París VI i acadèmic
corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya. A continuació va parlar el Dr. Josep Lluïs
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Tamarit, catedràtic de la Universitat Politècnica de
Catalunya i cap del Grup de Caracterització de Materials
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de
Catalunya. Després d’una interessant discussió sobre el
tema, va concloure l’acte amb unes breus paraules del
Molt Il·ltre. Dr. Jaime Bech Borràs, president de la Secció
Primera de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Concurs anual de Premis
Es convoquen els següents concursos de premis:
- XII Premi “Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya”, amb l’objectiu d’enaltir a una
personalitat, a un col·lectiu o a una institució que
hagi contribuït de manera destacada, amb una
trajectòria perseverant, o amb un fet de relleu
singular, a ennoblir el món de la Farmàcia.
Consistirà en una medalla d’argent amb el nom i
distintiu de l’Acadèmia i en un diploma
acreditatiu.
- XXXVII Premi “Dr. Esteve”. Tema lliure
sobre Farmàcia Industrial i Galènica. Dotat amb
12.000 euros.
- Beca “Museu Cusí de Farmàcia". Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya en
col·laboració amb Alcon Cusí S.A. Es premiarà
un projecte d’estudi històric i museístic sobre
història, bibliografia, oficines de farmàcia,
presentacions farmacèutiques, oftalmologia i els
seus instruments i d’altres, sempre que formi part
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de les àrees d’interès del Museu Cusí de
Farmàcia. Consistirà en un pagament de 6.000 •
repartits en tres terminis de 2.000 •.
Les bases i els terminis es poden consultar en la plana
web de l’acadèmia http://www.rafc.es.

Es recorda que cal que els responsables de les
seccions, o els organitzadors dels actes, lliurin al
President o a qualsevol membre de la Comissió
d’Edicions, en un termini màxim de tres mesos, els
resum de totes les ponències (o les ponències
complertes) de les taules rodones o d’altres sessions
que es duguin a terme en l’Acadèmia o en nom de
l’Acadèmia, per que puguin ser publicades en la
Revista de la RAFC. Així mateix es recomana als
acadèmics que publiquin gratuïtament els seus treballs
de recerca, de recopilació o d’opinió en aquest medi.
Les bases es poden consultar en la pròpia revista o en
la plana web de l’Acadèmia.

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 Salut
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
Fundació Vila Casas
Jausàs
Fundació Puig
Laboratoris Alcon-Cusi
Laboratoris Almirall
Laboratoris Boehringer-Ingelheim
Laboratoris Dr. Esteve

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

