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Inauguració del curs
El passat dia 19 de gener va tenir lloc la Sessió
Extraordinària Inaugural del Curs 2009 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 de
la Molt Il·ltre. Acadèmica Numerària Dra. M. Assumpció
Alsina Esteller, sobre el tema “Aplicación de los
liposomas a la terapia génica”. Seguidament es va
procedir a lliurar el Premi de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya de l’any 2008, que va recaure
en la Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela.
El Premi Dr. Esteve es declarà desert i es concedi un
accèssit al treball titulat “Aplicación de una herramienta
innovadora de preformulación galénica según los criterios
de calidad por diseño (ICH-Q8) para la compresión
directa de polvos”, del que són autors J. Edward, E.
García, P. Pérez y M. Miñarro. En aquesta sessió es
varen inaugurar les reformes dutes a terme a la
Farmàcia-Museu i es va descobrir el quadre del Rei
Martí l’Humà, situat a la sala d’actes.
Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de gener a abril de 2009 han
llegit el seu discurs d’ingrés en sessió pública
extraordinària, els següents acadèmics:
- 27 de febrer. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre. Dr. Sebastià Crespí Rotger, amb la
lectura dels discurs “La prevenció de la
legionel·losi en el sector turístic: Entre l’acció i
l’evidència”. El presentà el Molt Il·ltre. Sr.
Miquel C. Aguiló Juanola. La sessió es va
celebrar a la ciutat de Palma de Mallorca.
- 18 de març. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre. Dr. Miquel Carreras Coma, amb la
lectura dels discurs “La prevenció de les estries
de l’embaràs en l’actualitat i en l’època dels
faraons”. El presentà el Molt Il·ltre. Dr. Alfons
del Pozo Carrascosa.
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- 30 de març. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre. Dr. Alberto Ramos Cormenzana, amb
la lectura dels discurs “La modificación de la
respuesta biológica inmune por los
antimicrobianos”. El presentà el Molt Il·ltre. Dr.
Ramon Parès Farràs.
- 20 d’abril. Ingrés com a acadèmic corresponent de
l‘Il·ltre. Dr. Rafael Manzanera López, amb la
lectura dels discurs “Ús terapèutic del cànnabis a
Catalunya: un projecte compartit”. El presentà el
Molt Il·ltre. Dr. Francesc Taxonera Roca.
Taula rodona sobre el sincrotró Alba i les seves
aplicacions en el camp de la recerca farmacèutica
El dia 23 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta
Reial Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció
Setena.“Ciència i Professió Farmacèutiques”, se celebrà,
en Sessió Pública Extraordinària, una taula rodona sobre
“El sincrotró Alba i les seves aplicacions en el camp de la
recerca farmacèutica”. Van intervenir, successivament,
el Dr. Ramon Pascual, President de la Comissió
Executiva del Consorci del Sincrotró Alba, el Dr. Salvador
Ferrer, Cap de la Divisió d’Experiments del Consorci del
Sincrotró Alba i el Dr. Jordi Benach, Científic de la línia
de Cristal·lografia Macromolecular al Sincrotró Alba. Les
intervencions van anar seguides d’un interessant col·loqui
i l’acte es va finalitzar amb unes paraules del Molt Il·ltre.
Dr. Jordi de Bolós Capdevila, President de la Secció
Setena, que també havia moderat la sessió.
Taula rodona sobre aplicacions biomèdiques dels
nanosistemes lipídics
El dia 15 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció Primera,
“Ciències Físiques, Químiques i Geològiques”, se celebrà,
en Sessió Pública Extraordinària, una taula rodona sobre
“Aplicacions biomèdiques dels nanosistemes lipídics”. La
presentació i moderació de la taula rodona va anar a càrrec
del Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech i Borràs, President de la
Secció Primera i van intervenir, successivament, la Dra.
Eliana B. Souto, el Dr. Oriol Valls i Planells i la Dra. M.
Luisa García López. Les intervencions van anar seguides
d’un interessant col·loqui.
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Concurs Premis de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya 2009
Es convoca el següent concursos anuals de
Premis:
-

-

XIII Premi “Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya” amb l’objectiu d’enaltir una
personalitat, un col·lectiu o 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.
XXXVIII Premi “Dr. Esteve”. Tema lliure sobre
“Atenció Farmacèutica”. Dotat amb 5.000 euros.
Beca “Museu Cusí de Farmàcia”. La Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, amb la
col·laboració d’Alcon S.A., premiarà un projecte
d’estudi històric i museístic sobre història,
bibliografia, oficines de farmàcia, presentacions
farmacèutiques, oftalmologia i els seus
instruments o qualsevol altre tema, sempre que
formi part de les àrees d’interès del Museu Cusí
de Farmàcia. Consistirà en un pagament de
6.000 euros repartits en tres terminis de 2.000
euros.

Les bases i els terminis es poden consultar en la pàgina
web de l’Acadèmia http://www.rafc.es.
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Creu de Sant Jordi
L’honorable Conseller de cultura de la Generalitat
de Catalunya ha concedit la distinció de la Creu de Sant
Jordi a l’acadèmic numerari Dr. Joan Sabater Tobella.
Aquest guardó fou una proposta que varen formular tots
els Acadèmics l’any 1991 quan el Dr. Sabater va deixar
la presidència de la nostra Institució. En aquell moment
la petició no fou atesa. Ara reformulada junt amb altres
entitats, ha tingut un final feliç.
Moltes felicitats al Dr. Joan Sabater per aquest merescut
premi a la seva ampla labor en el camp sanitari.

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.
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
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
Federació Farmacèutica
Ferrer Internacional
Fundació Puig
Fundació Vila Casas
Jausàs

Laboratoris Alcon
Laboratoris Almirall
Laboratoris Angelini Farmacéutica
Laboratoris Dr. Esteve
Laboratoris Fardi
Laboratoris Isdin
Laboratoris Lesvi
Laboratoris Menarini
Laboratoris Novartis
Laboratoris Ordesa
Laboratoris J. Sabater
Laboratoris Uriach
Laboratoris Viñas
Química Farmacèutica Bayer

