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

Circular interna
FULL
Núm. 40
INFORMATIU
Pàg. 1/2
Tel. 93 443 00 88. Fax 93 3295204
E-mail: academia@rafc.cat

30 d'abril de 2012

Inauguració del curs

Concert de violoncel de Milene Aliverti

El passat dia 16 de gener va tenir lloc la Sessió Extraordinària
Inaugural del Curs de l’any 2012 de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, en la que el Secretari, 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 Dra. Elvira Bel Prieto, sobre el tema “Medicaments orfes
i malalties poc freqüents". Del desconeixement al
protagonisme i del coneixement a l’eradicació”. Seguidament
es va procedir a lliurar el Premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya de l’any 2011 que va recaure en el Museu de la
Farmàcia Catalana de la Facultat de Farmàcia de la Universitat
de Barcelona. El Premi Dr. Esteve 2011 es concedeix ex aequo
als treballs “Planificació estratègica de la viabilitat, factibilitat
i oportunitat d’una cartera de serveis d’Atenció Farmacèutica”
que té com a primer autor a la Sra. Mercè Barau i “Disseny i
implantació d’un programa d’atenció farmacèutica al pacient
oncohematològic ambulatori” que té com a primer autor al Sr.
Eduard Fort.

El dia 28 de gener, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia se celebrà un concert de violoncel a càrrec de la
Sra. Milene Aliverti, actual coordinadora de les reunions de
violoncels de Porto Alegre, violoncel solista de la Orquesta
Teatro Sâo Pedro i professora de violoncel de la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, que va oferir un recital
passejant el violoncel des de l’època barroca fins als nostres
dies.

Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de gener a abril de 2012 han llegit el seu
discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents
acadèmics:
27 de febrer. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr.
Francisco Sánchez Burgos amb la lectura del discurs “ADN,
mucho más que un transmisor de herencia biológica”. El
presentà la Dra. M. Asunción Alsina Esteller.
Per primera vegada a la nostra Reial Acadèmia, el 16 d’abril, es
va celebrar una sessió conjunta de tres ingressos d’acadèmics
corresponents a l’estranger: Ingrés com a acadèmica
corresponent de la Dra. Agnès-Frances Artiges amb la lectura
del discurs “L’Acadèmie Nationale (Française) de Pharmacie:
Des racines et des ailes”. La presentà el Dr. Miquel Ylla-Català
Genís. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Yves Juillet
amb la lectura del discurs “Harmonisation des
réglementations. Développement global du médicament”. El
presentà la Dra. Elvira Bel Prieto. Ingrés com a acadèmic
corresponent del Dr. Fernand Sauer amb la lectura del discurs
“Breve contribution a l’histoire de l’Europe du médicament”.
El presentà el Dr. José Luis Valverde.
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Taula rodona sobre “Seguretat en l’ús dels
medicaments”
El dia 15 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
ordinària, una taula rodona sobre “Seguretat en l’ús dels
medicaments”. Van intervenir, successivament la Dra. Neus
Rams, Subdirectora General de Farmàcia i Productes Sanitaris
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
(“PREVEMCAT: Programa de prevenció dels errors de
medicació a Catalunya”), la Dra. Carmen Lacasa, cap de servei
de Farmàcia de l’Hospital de Barcelona (“La cultura de la
seguretat del pacient en els centres sanitaris”), la Sra. Maria
José Gaspar, cap de secció d’atenció farmacèutica i
d’utilització dels medicaments del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, (“Experiències d’èxit”) i la Sra. Maria
Queralt Gorgas, cap de servei de farmàcia de l’Hospital de
Sabadell (“La conciliació de la medicació com a eina de
prevenció”). Les intervencions van anar seguides d’un
interessant col·loqui moderat pel Dr. Josep Ribas Sala,
president de la Secció setena de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya.

Taula rodona sobre “Anti-inflamatorios y cáncer”
El dia 27 de març, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció tercera, Farmàcia
industrial, se celebrà, en sessió pública ordinària, una taula
rodona sobre “Anti-inflamatorios y cáncer”. Van intervenir el
Dr. Jaume Piulats Xancó, Secretari de la Secció tercera de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, que va fer una
introducció del tema; el Dr. Joan Gil, de la unitat de bioquímica
del departament de ciències fisiològiques II, IDIBELL,
Universitat de Barcelona, (“Inducción de apoptosis por
aspirina en células tumorales”); el Dr. Antoni Castells, del
departament de gastroenterologia de l’Hospital Clínic,
CIBERehd, IDIBAPS, Universitat de Barcelona (“Antiinflamatorios en la prevención del càncer colorectal”)

ADREÇA PLANA WEB: http://www.rafc.es

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

Circular interna
FULL
Núm. 40
INFORMATIU
Pàg. 2/2
Tel. 93 443 00 88. Fax 93 3295204
E-mail: academia@rafc.cat

i el Dr. Carlos Villalobos, de l’Instituto de Biología y Genética
Molecular (IBGM) de la Universidad de Valladolid i CSIC,
(“Papel del calcio intracelular en los efectos antitumorales de
aspirina y otros AINES”). El Dr. Jaume Piulats Xancó va
moderar el col·loqui posterior que va ésser molt animat.

Presentació del llibre “Els caputxins i les herbes
remeieres”
El dia 20 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció segona, Ciències
biològiques i biotecnologia i la Secció cinquena, Història,
legislació i deontologia farmacèutiques; se celebrà, en sessió
pública ordinària, la presentació del llibre “Els caputxins i les
herbes remeieres” de Fra Valentí Serra de Manresa, publicat
per l’editorial Mediterrània. Van intervenir els presidents de
les Seccions. l’autor del llibre, i el responsable de la col·lecció
“a la caputxina”. Va fer una glosa del contingut de l’obra el Dr.
Cèsar Blanché i Vergés, acadèmic corresponent de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
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Nova pàgina Web de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya
Tal com ja s’ha anunciat l’Acadèmia disposa d’una nova
pàgina web que té la següent adreça: www.rafc.cat
Per entrar-hi s’ha d’escriure la direcció indicada. Si es busca
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb qualsevol
cercador (Google, Yahoo, etc.) es troba la pàgina web antiga,
que dissortadament encara no s’ha pogut eliminar de la xarxa.
Els recordem que a la nova pàgina web hi ha un servei d’avis,
al qual es poden subscriure i els avisarà dels diferents actes
que tenen lloc a la nostra institució.

Creu de Sant Jordi al Dr. Josep Maria Ventura
Ferrero
El President de la nostra Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, el Dr. Josep Maria Ventura Ferrero rebé la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquestes línies
fem arribar la més cordial felicitació al Dr. Ventura per aquesta
distinció.

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

