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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de setembre a desembre de 2009
han llegit el seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:
- 21 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre. Dr. Fernando Quevedo Ganoza, amb la
lectura del discurs: “Del control de los alimentos a la
gestión de su inocuidad, con énfasis en lo acontecido
en los países iberoamericanos”. Va presentar al nou
acadèmic l’Il·ltre. Dr. Benito del Castillo García.
- 30 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre Dr. Jesús Llenas Calvo, amb la lectura del
discurs: “Aplicació de la farmacologia en la predicció
d’efectes adversos: origen i desenvolupament de la
farmacologia de seguretat”. Va presentar al nou
acadèmic el Molt Il·ltre Dr. Jordi Camarasa García.
- 25 de novembre. Ingrés com a acadèmic
corresponent de l’Il·ltre Dr. Tomàs Pumarola Suñé,
amb la lectura del discurs: “Els virus de la grip.
Patògens en constant evolució”. Va presentar al nou
acadèmic la Molt Il·ltre Dra. Àngela Domínguez
García.
- 30 de novembre. Ingrés com a acadèmic numerari del
Molt Il·ltre Dr. Jesús Acebillo Marín, amb la lectura
del discurs: “El sol seguirá saliendo por Oriente.
(Mercados emergentes: El gran reto de la industria
farmacéutica)”. Respongué, en nom de l’Acadèmia
el Molt Il·ltre. Dr. Jordi Gallardo Ballart.
- 2 de desembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre Dr. Santiago Cuéllar Rodriguez, amb la
lectura del discurs: “Veinticinco años de evolución
del medicamento”. Va presentar el nou acadèmic el
Molt Il·ltre Dr. Pere Berga Martí.
- 9 de desembre. Ingrés com a acadèmica numeraria de
la Molt Il·ltre Dra. Lina Badimón Maestro, amb la
lectura del discurs: “Trombosis cardiovascular: una
àrea en ràpida evolució. Nous abordatges per a
l’estudi de les plaquetes”. Respongué, en nom de
l’Acadèmia el Molt Il·ltre Dr. Joan Uriach Marsal.
- 14 de desembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
de l’Il·ltre Dr. José María Adalid Falcón, amb la lectura
del discurs: “Los evacuantes intestinales y su
función en la prevención del càncer colorrectal”. Va
presentar al nou acadèmic el Molt Il·ltre Dr. Ramon
Salazar Macián.
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qual el Sr. President, Excm. Dr. Miquel Ylla-Català Genís, va
informar de les qüestions més importants del funcionament de
l’Acadèmia, en especial de l’estat del projecte d’obres i
actuacions a la seu de l’Acadèmia. Altres temes que va informar
van ser el començament del curs de l’interacadèmica de
Catalunya al saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, els
contactes amb l’Acadèmia Francesa per tirar endavant la idea
de crear un espai europeu d’Acadèmies de Farmàcia, els aspectes
econòmics de l’Acadèmia que presenten una millora respecte
l’últim any, la satisfacció de l’Acadèmia per la concessió de la
medalla Narcís Monturiol al Molt Il·ltre. Dr. Fausto García Hegardt
i que el any 2010 es el darrer del mandat de la seva Presidència
i en conseqüència de la Junta actual . Després el Sr. Tresorer,
Molt Il·ltre. Dr. Pere Berga Martí, presentà el pressupost de
despeses i ingressos per l’any 2010 que va ser aprovat per
unanimitat. El Dr. Martí Pujol Forn, conservador del Museu
Cusí va llegir l’informe de les activitats del Museu L’informe va
ser aprovat. La Molt Il·ltre. Dra. Àngela Domínguez García,
Bibliotecària de l’Acadèmia, va informar de les activitats de la
Biblioteca principalment orientades a revisar i ordenar els arxius,
comparar la Web amb la d’altres Acadèmies i identificació d’uns
tres mil documents que permetran una catalogació de la història
de l’Acadèmia. L’informe va ser aprovat. El Sr. Secretari de
l’Acadèmia, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay va
presentar les dues candidatures al Premi de l’Acadèmia 2009,
resultant guanyadora la de la “Facultad de Farmacia de la
Universidad de Granada”.
El dia 22 de desembre va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia una
Junta General Extraordinària, en la que es va procedir a la votació
per a l’elecció, com a acadèmics numeraris, dels senyors i
senyores Dr. Joan Bladé i Piqué, Dr. Salvador Cañigueral i
Folcarà, Dr. Josep Domenech i Berrozpe, Dra. Teresa Pàmpols i
Ros i Dra. Montserrat Rivero i Urgell. Totes les propostes van
ser aprovades per una àmplia majoria.
Taula rodona sobre les plantes com a font d’oligoelements en
nutrició i medicina

El dia 21 de desembre va tenir lloc a la seu de
l’Acadèmia, la Junta General Ordinària anyal en el decurs de la

El 26 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció Segona de
Ciències Biològiques i Biotecnologia, se celebrà, en Sessió
Pública Extraordinària, una taula rodona sobre “Les plantes com
a font d’oligoelements en nutrició i medicina”. Van intervenir la
Dra. Charlotte Poschenrieder Wiens (“Rellevància dels
oligoelements en plantes”), el Dr Josep Allué Creus
(“Oligoelements en nutrició i fitoteràpia”), ambdós de la Facultat
de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la
Dra. Magdalena Mejías Moreno (“Oligolementos en la salud
humana), Presidenta de la Asociación Nacional de Elementos
Traza, ANET. Les intervencions van anar seguides d’un col·loqui
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moderat pel Molt Il·ltre. Dr. Joan Barceló Coll, Acadèmic
Numerari d’aquesta Institució.
Conferència sobre citació bibliogràfica de la Il·ltre. Dra. Núria
Casamitjana
El 18 de novembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció Cinquena
d’Història, Legislació i Deontologia Farmacèutiques, la Molt
Il·ltre. Dra. Núria Casamitjana pronuncià una conferència sobre
“citació bibliogràfica”. També va intervenir el Molt Il·ltre. Doctor
Xavier Sorni, President de la Secció.
Presentació del llibre “roses de sang/rosas de sangre” de
Rosa Fabregat
El 23 de novembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzat conjuntament per la
“Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes
(AEFLA)”, Ediciones Mayo i la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, se celebrà en Sessió Pública l’acte de presentació
del llibre “Roses de Sang/Rosas de Sangre” del que és autora
l’Il·ltre Dra. Rosa Fabregat, acadèmica corresponent d’aquesta
Institució. Intervingueren també el President de AEFLA, Dr.
José Felix Olalla i el Sr. President de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya, Sr. Miquel Ylla-Català i Genis.
Homenatge al Molt. Il·ltre. Acadèmic Dr. Fausto García
Hedgart
El 26 d’octubre, va tenir lloc a l’Aula Magna de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, un acte
d’homenatge al Molt Il·ltre. Dr. Fausto García Hedgart, Acadèmic
Numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, amb
motiu del seu 70è aniversari, per la seva llarga trajectòria docent
i investigadora a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
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Barcelona des de l’any 1973. L’acte d’homenatge va consistir
en un simposi científic amb intervencions d’investigadors que
han tingut relació amb el Dr. García Hedgart al llarg de la seva
carrera científica i un acte social final. La Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya felicita al Dr. Fausto García Hedgart per
tan merescut homenatge.
Conferència sobre “aguas envasadas: historia, producción,
tipos, características, proceso de autorización, legislación,
control de calidad y etiquetado”del Molt. Il·ltre. Acadèmic Dr.
Benet Oliver Rodés
El 26 de novembre, el Molt Il·ltre. Dr. Benet Oliver
Rodés, Acadèmic Emèrit de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya va impartir una conferència sobre “aguas envasadas:
historia, producción, tipos, características, proceso de
autorización, legislación, control de calidad y etiquetado”.
L’acte va tenir lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Dret de
la Universitat de Barcelona, en el marc de la cloenda del Màster
Oficial “Aigua. Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible”
de l’Institut de Recerca de l’Aigua.

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

