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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de setembre a desembre de 2011 han llegit el seu
discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents
acadèmics:
- 17 d’octubre. Ingrés com a acadèmica corresponent de la Dra.
Carmen Bueno Gastón amb la lectura dels discurs “La innovación,
la salud y la farmacia”. La presentà el Dr. Francesc Taxonera Roca.
- 21 de novembre. Ingrés com a acadèmica corresponent de la Dra.
Ascensión Marcos Sánchez amb la lectura dels discurs
“Inmunonutrición: Una nueva materia multidisciplinar por
descubrir”. La presentà la Dra. Montserrat Rivero Urgell.
Junta General ordinària
El dia 19 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.
Josep Maria Ventura Ferrero va informar, entre d’altres temes, sobre
l’estat de la revisió dels Estatuts i Reglament de l’Acadèmia; de la
visita al Conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Mascarell; de
l’estat d’actualització de la plana WEB de l’Acadèmia i dels
diferents actes als que ha assistit com a president de l’Acadèmia o
en els que ha estat representat pel Dr. Oriol Valls Planells com a
vicepresident i als que també han assistit sovint altres acadèmics,
com són els actes d’homenatge al Dr. Faulí a la Universitat de
Sevilla, el sopar-homenatge al Dr. Miquel Ylla-Català Genís, la
presentació del llibre “Memòries del Doctor Biodramina” del Dr.
Joan Uriach Marsal, el lliurament dels premis Panorama, l’acte
d’inauguració de curs a l’IEC, la inauguració de l’Academia de
Farmacia del Reino de Aragón, les Jornades de la Societat d’Història
de la Farmàcia, l’acte del setè centenari de la mort d’Arnau de
Vilanova a l’Acadèmia de Medicina i els contactes amb diferents
medis de comunicació com també va fer el Dr. Xavier Sorní Esteva
amb motiu dels actes de la Concòrdia.
Desprès el Sr. Tresorer, Dr. Pere Berga Martí presentà el pressupost
de despeses i ingressos per l’any 2012 que va ser aprovat per
unanimitat. El Dr. Martí Pujol Forn, conservador del Museu Cusí,
la Dra. Àngela Domínguez García i el Dr. Miquel Salgot de Marçay,
aquest en substitució del Dr. Ramón Canela Arqués, van llegir els
respectius informes del Museu Cusí, de la biblioteca i de
publicacions.
La Junta General ordinària acordà concedir el Premi de l’Acadèmia
2011 al Museu de la Farmàcia Catalana de la Facultat de Farmàcia
de la Universitat de Barcelona i va aprovar la proposta de concessió
del Premi Dr. Esteve als treballs “Planificació estratègica de la
viabilitat, factibilitat i oportunitat d’una cartera de serveis d’atenció
farmacèutica” de la Sra. Mercè Barau i col·laboradors i “Disseny i
implantació d’un programa d’atenció farmacèutica al pacient
oncohematològic ambulatori" del Sr. Eduard Fort i col·laboradors.
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Conferencia sobre “Nanotechnology for Drug and Gene
Delivery”
El dia 15 de setembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció tercera de
Farmàcia industrial de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, se celebrà, en Sessió pública ordinària, una
conferència sobre “Nanotechnology for Drug and Gene
Delivery” a càrrec del Dr. Uday B. Kompela, Professor del
Departament of Pharmaceutical Sciences de la University of
Colorado, Denver. La introducció de la sessió fou a càrrec
del Dr. Josep Maria Suñé Negre, president de la Secció tercera
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i al
conferenciant el presentà el Dr. Joaquim Amela Navarro.
Taula rodona sobre “Aplicacions pràctiques de la
farmacogenètica”
El dia 26 de setembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada conjuntament per la
Secció quarta de Salut pública i la Secció sisena de Ciències
farmacològiques de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, se celebrà, en Sessió pública ordinària, una taula
rodona sobre “Aplicacions pràctiques de la
farmacogenètica”. Van intervenir el Dr. Joan Sabaté Tobella,
president de la Secció quarta de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya (“Tractament amb estatines, sí... però
tenint en compte la PGx”), la Dra. Amàlia Lafuente ,
catedràtica de farmacologia de la facultat de medicina de la
Universitat de Barcelona (“La farmacogenètica en
psiquiatria”) i la Dra. Montserrat Baiget, cap de servei de
genètica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
(“Farmacogenètica de la quimioteràpia del càncer de colon”).
Taula rodona sobre “La química farmacèutica a Catalunya”
El dia 10 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada conjuntament per la
Secció primera de Ciències físiques, químiques i geològiques
i la Secció setena d’Indústria farmacèutica de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, se celebrà, en Sessió
pública ordinària, com un acte dins de la celebració del “Any
de la Química”, una taula rodona sobre “La química
farmacèutica a Catalunya”. Van intervenir el Dr. Pelayo Camps,
catedràtic de química farmacèutica de la Universitat de
Barcelona, el Dr. Pere Berga, director de gestió I+D del Grup
Almirall, el Sr. Miquel Ribalta, vicepresident general d’Esteve
Química i el Sr. Rafael Beaus, expresident d’AFAQUIM i
expresident executiu de Gema-Liesa (Grup Sandoz). Coordinà
la taula rodona el Dr. Oriol Valls, vicepresident de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
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Sessió de cloenda dels actes commemoratius del 500
aniversari de l’edició de la Concordie Apothecariorum
Barchinone (1511)
El dia 22 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia se celebrà el principal i darrer acte en
commemoració del 500 aniversari de la impressió a Barcelona
de l’obra Concordie Apothecariorum Barchinone in
medicinis compositis, primera farmacopea d’Espanya i primera
del món feta per farmacèutics.
L’acte va començar amb la benvinguda a càrrec del Dr. Josep
Maria Ventura Ferrero, president de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya i la presentació de l’acte per part del Dr.
Xavier Sorní Esteva, president de la Comissió organitzadora
de la celebració acadèmica del 500 aniversari de la Concòrdia
de 1511. A continuació la Dra. Rosa Fabregat Armengol, poeta
i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, va fer la lectura poètica “Farmàcia i Concòrdia” i el
Sr. Lluís Permanyer Lladós, periodista i cronista de la ciutat de
Barcelona pronuncià la conferència “La Barcelona de fa cinccents anys”.
A continuació s’inicià una sessió acadèmica en homenatge al
Dr. Josep Maria Suñé Arbussà, pels seus mèrits, per la seva
dedicació a l’Acadèmia i, molt especialment, per la recuperació
de l’únic exemplar sencer conegut de la Concòrdia dels
apotecaris de Barcelona de l’any 1511. En aquest punt
intervingueren el Dr. Josep Maria Ventura Ferrero, president
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el Dr. José
Luis Valverde López, catedràtic d’història de la farmàcia i
legislació farmacèutica (1972-2010) a la Facultat de Farmàcia
de la Universitat de Granada i acadèmic corresponent de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i la Dra. Elvira Bel
Prieto, professora titular del departament de farmàcia i
tecnologia farmacèutica de la Universitat de Barcelona i
acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya. L’acte finalitzà amb el lliurament d’una placa
commemorativa de l’homenatge al Dr. Josep Maria Suñé
Arbussà.
Segell commemoratiu dels 500 anys de la publicació de la
Concòrdia de 1511
S’ha editat un segell commemoratiu del 500 aniversari de l’obra
Concordie Apothecariorum Barchinone in medicinis
compositis. Es recorda als senyors acadèmics que resten uns
pocs fulls de 25 segells al preu especial de 50 Eur a la seva
disposició.
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X Jornades d’Història de la Farmàcia
La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya ha col·laborat en
les X Jornades d’Història de la Farmàcia, organitzades per la
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia i celebrades a
Barcelona els dies 18 i 19 de novembre.
Lectures de discursos d’ingrés en d’altres Acadèmies de
diferents acadèmics de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya
Durant aquest any els següents acadèmics de la nostra Reial
Acadèmia han llegit el seu discurs d’ingrés a altres acadèmies
de l’estat espanyol:
El Dr. Fausto García Hegardt com a acadèmic numerari de la Real
Academia de Farmacia del Reino de Aragón.
El Dr. Francesc Jané Carrencà com a acadèmic numerari de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
El Dr. Xavier Sorní Esteva com a acadèmic corresponent de la
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
El Dr. Josep Maria Ventura Ferrero com a acadèmic corresponent
de la Real Academia Nacional de Farmacia.
El Dr. Miquel Ylla-Català Genís com a acadèmic corresponent de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Des d’aquestes línies els fem arribar la més cordial felicitació per
aquestes distincions.
Necrològiques
El dia 30 de setembre va morir Ernest Boquet Jiménez. Era acadèmic
corresponent adscrit a la secció segona Ciències
Farmacològiques i Biotecnologia. Havia ingressat a l’Acadèmia
el dia 30 de març de 1989. Una llarga malaltia que se li declarà poc
després el va mantenir apartat físicament de la nostra Institució.
Però la seva lluita personal admirable, i la seva força de voluntat
el varen mantenir a primera línea de la seva vocació i de les seves
responsabilitats científiques i acadèmiques. L’Acadèmia rebia
sense falta notícia de les seves actuacions i publicacions. Sempre
va mantenir una estima considerable per la Institució i atencions
per els seus membres. d.e.p.
El dia 21 d’octubre ens va deixar José Luís Vila Jato adscrit a la
Secció tercera, Farmàcia Industrial. Prestigiós professor de
Farmàcia Galènica. estava vinculat familiarment amb Catalunya.
Fou elegit el 29 de juny de 2009 , i ingressà el 19 d’abril de 2010.
Era catedràtic de la Universitat de Santiago de Compostela i
membre de les Acadèmies de Galícia i Nacional de Farmacia i de
l'Institut d’Espanya. d.e.p.
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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
Seidor sbs

