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Recepció de nous Acadèmics

Durant els mesos de setembre a desembre de 2010 han llegit el seu
discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents
acadèmics:
20 de setembre. Ingrés com a acadèmica numerària de
la Dra. Montserrat Rivero Urgell amb la lectura del
discurs “Aportaciones farmacéuticas en la educación
nutricional en España. Experiencias y reflexiones
personales”. El contestà el Dr. Josep M. Ventura
Ferrero.
27 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
del Dr. Sami Farah Hanna Halaby amb la lectura dels
discurs “Patrons SS Cosmas and Damian. Their
heritage and faith with their contributions”. El
presentà el Dr. Josep M. Ventura Ferrero.
29 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
del Dr. Jesús Ángel Simal Lozano amb la lectura dels
discurs “La contaminación abiótica de alimentos con
tecnologías de la información y la comunicación”. El
presentà el Dr. Josep Boatella Riera.
4 d’octubre. Ingrés com a acadèmic corresponent del
Dr. Agustín García Asuero amb la lectura dels discurs
“Capacidad antioxidante de los pigmentos
antocianos”. El presentà el Dr. Oriol Valls Planells.
3 de novembre. Ingrés com a acadèmic numerari del
Dr. Joan Guinovart Cirera amb la lectura del discurs
“La biomedicina, una àrea de futur per a la farmàcia
catalana”. El contestà el Dr. Joan Massagué Solé.
8 de novembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
del Dr. Santiago Grau Cerrato amb la lectura dels
discurs “El farmacéutico y la política antibiótica
hospitalaria”. El presentà el Dr. Josep Ribas Sala.
15 de novembre. Ingrés com a acadèmic numerari del
Dr. Josep Domenech Berrozpe amb la lectura del
discurs “Equivalencia de productos farmaceúticos”.
El contestà el Dr. Jordi Camarasa García.
22 de novembre. Ingrés com a acadèmic corresponent
del Dr. Bernard Bataille amb la lectura dels discurs
“La contrefaçon des médicaments: Enjeu de santé
publique, enjeu économique”. El presentà el Dr. Josep
M. Suñé Negre.
1 de desembre. Ingrés com a acadèmic numerari del
Dr. Joan Bladé Piqué amb la lectura del discurs
“Quiralitat i farmàcia 2010”. El contestà el Dr. Juan
Uriach Marsal.
13 de desembre. Ingrés com a acadèmica corresponent
de la Dra. Rosaura Farré Rovira amb la lectura dels
discurs “Biodisponibilitat de components minoritaris
dels aliments (nutrients i compostos bioactius)”. La
presentà el Dr. Jordi de Bolós Capdevila.
Juntes Generals ordinària i extraordinàries
El dia 20 de desembre va tenir lloc, a la seu de l’Acadèmia, la Junta
General ordinària anyal en el decurs de la qual el Sr. President, Dr.
Miquel Ylla-Català Genís, va agrair el suport que havia tingut durant
el seu mandat, que s’acabava amb les eleccions d’aquell mateix dia i
que es feia efectiva amb la presa de possessió de la nova Junta el
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mes de gener. A continuació va informar de les qüestions més
importants del funcionament de l’Acadèmia en el darrer any, 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 a la seu de Bones
Lletres, la pròxima trobada de les acadèmies iberoamericanes al
maig del 2011 a Mùrcia, afers econòmics de l’Acadèmia, els
treballs de la Comissió 500 anys de la Concòrdia i l’edició del
facsímil del Receptari Antoni Castells fet conjuntament amb
l’abadia de Montserrat i la Biblioteca de Catalunya. Tambè
comentà les actuacions endegades per a reduir les despeses de
l’Acadèmia, considerant el context econòmic present i la
contractació d’una altra persona per les tasques de secretaria.
Després el Sr. Tresorer, Dr. Pere Berga Martí, presentà el
pressupost de despeses i ingressos per l’any 2011 que va ser
aprovat per unanimitat. El Dr. Martí Pujol Forn, conservador del
Museu Cusí, va llegir l’informe de les activitats del Museu. La
Dra. Àngela Domínguez García, Bibliotecària de l’Acadèmia i el
Dr. Ramón Canela Arqués van informar de les activitats de la
Biblioteca i de les Publicacions respectivament. El Dr. Xavier
Sorní Esteva va informar sobre les tasques de la Comissió dels
500 anys Concòrdia 1511. Es va aprovar la proposta de la Junta
de Govern de concedir el Premi de l’Acadèmia 2010 a la
candidatura presentada per la FEDER (Federación Española de
Enfermedades Raras) i Col·legi de Farmacèutics de Sevilla.
El mateix dia 20 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
Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols, Dr. Cèsar Blanché Vergés i
Dr. Joan Permanyer Fàbregas. Totes les propostes van ser
aprovades per una àmplia majoria.
També el dia 20 de desembre va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia
una segona Junta General Extraordinària, en la que es va procedir
a la votació per a renovació de càrrecs a la Junta de Govern. Va
ésser elegit com a nou President de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya el Dr. Josep M. Ventura Ferrero. A continuació es
va aprovar la seva proposta per a cobrir les vacants a la Junta de
Govern: Vice-president: Dr. Oriol Valls Planells, Tresorer: Dr.
Pere Berga Martí, Vice-secretari: Dr. Jaume Piulats Xancó i
Interventor: Dr. Ramón Canela Arqués.
Taula rodona sobre “La revolució de la microbiologia i la
medicina del laboratori a les darreries del segle XIX sota
una perspectiva humanística”
El dia 18 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia i organitzada per la Secció segona de Ciències
biològiques i biotecnologia de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i
l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, se celebrà, en
Sessió pública ordinària, una taula rodona sobre “La revolució de
la microbiologia i la medicina del laboratori a les darreries del
segle XIX sota una perspectiva humanística”. Van intervenir la
Dra. M. dels Àngels Calvo Torras, presidenta de la secció segona
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el Dr. Jaume
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Ferràn i Rico enginyer industrial (“Dr. Jaume Ferràn i Clùa. semblança
personal d’un avançat a la seva época”) i el Dr. Eusebi Chiner Vives,
cap de secció de pneumologia de l’Hospital Universitari Sant Joan
d’Alacant (“L’organització sanitària a les epidèmies de còlera i diftèria
a València: de la vacunació anticolèrica de Ferràn a la seroteràpia
antidiftèrica”)
Taula rodona sobre “Les infeccions de transmissió sexual. Un
problema de salut pública re-emergent”
El dia 25 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció quarta de Salut pública de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, se celebrà, en Sessió
pública ordinària, una taula rodona sobre “Les infeccions de
transmissió sexual. Un problema de salut pública re-emergent”. Van
intervenir el Dr. Tomàs Pumarola Suñé, cap de secció de virologia del
servei de microbiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona (“Breu
introducció a les infeccions de transmissió sexual”); el Dr. Jordi
Casabona Barbarà, director científic del Centre d’estudis
epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i sida de
Catalunya (CEEISCAT)(“Situació actual de les ITS. Bases tècniques
per a la seva prevenció i control”); la Dra. Mercè Alsina Gibert,
metge consultor del servei de dermatologia de l’Hospital Clinic de
Barcelona (“Aspectes clínics de les infeccions de transmissió sexual”)
i la Dra. Silvia de Sanjosé Llongueras, cap de la unitat d’infeccions i
càncer de l’Institut Català d’Oncologia i cap del programa
d’investigació en epidemiologia del càncer del mateix Institut (“El
paper de la infecció del virus del papil·loma humà en la prevenció del
càncer de cervix”)
Taula rodona sobre “La Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya davant el 500 aniversari de la Concòrdia de 1511
El dia 15 de desembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció quinta de història, legislació i
deontologia farmacèutiques de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, se celebrà, en Sessió pública extraordinària, una taula
rodona sobre “La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya davant
el 500 aniversari de la Concòrdia de 1511”. Van intervenir el Dr.
Josep M. Ventura Ferrero, Vice-President de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya; el Dr. Xavier Sorní Esteva,
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President de la comissió organitzadora del 500 aniversari de la
Concòrdia de 1511 (“La celebració acadèmica de l’efemèride”);
la Dra. Montserrat Duch Torner, acadèmica corresponent de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (“La Concòrdia de 1511: origen
i significat”);
; la Dra. Anna M. Carmona Cornet, acadèmica numerària de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (“500 anys de farmacopees”) i
la Dra. Núria Casamitjana Cucurella, acadèmica corresponent de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i secretària de la comissió
organitzadora del 500 aniversari de la Concòrdia de 1511 (“Programa
d’actes commemoratius”). La sessió va ésser molt concorreguda,
especialment per estudiants de la Facultat de Farmàcia, i va acabar
amb un interessant col·loqui.
Acte de la Fundació Ordesa
La Fundació Ordesa va concedir els ajuts de la convocatoria 2010 el
passat 2 de desembre en un acte, ja tradicional a la nostra institució,
celebrat a la seu de l’Acadèmia i presidit per l’Excm. Sr. Miquel YllaCatalà i Genís, President de l’Acadèmia i la Sra. Isolda Ventura
Arasanz, Presidenta del Patronat de la Fundació Ordesa. Com a
representant del Govern hi va assistir el Dr. Antoni Plasència i
Taradach, Director General de Salut Pública. Els ajuts van ésser
concedits a diferents projectes presentats per ONG’s per a diferents
països com Haiti, Espanya, Senegal, Filipines, Costa d’Ivori, Kenia
i Etiopia.
Informe Quiral
Com cada any, la Fundació Vila Casas, juntament amb l’Observatori
de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra, va
presentar el passat dia 21 de desembre “l’Informe Quiral 2009", en
un acte celebrat a la seu de la nostra Acadèmia, presidit per l’Excm.
Sr. Miquel Ylla-Català i Genís, President de l’Acadèmia i el Dr.
Antoni Vila Casas, President de la Fundació Vila Casas. Va presentar
l’informe la Dra. Gema Revuelta, sotsdirectora de l’Observatori de
Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra.

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
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

