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

Circular interna
FULL
Núm. 41
INFORMATIU
Pàg. 1/2
Tel. 93 443 00 88. Fax 93 3295204
E-mail: academia@rafc.cat

31 d'agost de 2012

Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de maig a agost de 2012 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els
següents acadèmics:
18 de maig. Ingrés com a acadèmic corresponent
del Dr. Lleonard Llorens amb la lectura del discurs
"Diversitat ambiental i qualitat aerobiològica: el cas de
les Illes Balears". El presentà la Dra. Carme Bofill
Pellicer. L'acte tingué lloc al saló d'actes de la Conselleria
de salut, família i benestar social de Palma a Mallorca.
9 de juliol. Ingrés com a acadèmica corresponent
de la Dra. María José García Celma amb la lectura del
discurs "Nanotecnologia farmacèutica: de les dispersions
col·loidals als nanosistemes terapèutics". La presentà el
Dr. Josep M. Suñé Negre.
Junta General Ordinaria

El dia 18 de juny va tenir lloc a la seu de l'Acadèmia la
Junta General ordinària anyal en el decurs de la qual el
Sr. President, Dr. Jose M. Ventura Ferrero, va informar
sobre diferents punts com les reunions amb la Interacadèmica de Catalunya i el Consell Català de Col·legis
de Farmacèutics, els actes celebrats a Palma de
Mallorca i les visites a diferents Acadèmies d'Espanya
i a la de França. Tambè va informar de que aquest any
hi haurà convocatòria de cinc places d'Acadèmics
Numeraris. El Dr. Jaume Piulats Xancó va informar del
funcionament de la comissió científica que presideix. El
Dr. Pere Berga Martí, Tresorer, presentà la liquidació
del pressupost del 2011 que va ésser aprovada.
Taula rodona sobre "Nuevos retos en la gestión
eficiente de sanidad pública: Papel de los nuevos
diagnósticos y la medicina personalizada en una
mejora asistencial sostenible"

El dia 14 de maig, 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 ordinària, una taula rodona
sobre "Nuevos retos en la gestión eficiente de sanidad
pública: Papel de los nuevos diagnósticos y la medicina
personalizada en una mejora asistencial sostenible".
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Van intervenir el Dr. Carlos Buesa, d'Oryzon i el Dr.
Ignasi Biosca, de Reig Jofre Group. La Dra. Montserrat
Rivero va actuar com a moderadora de la taula i de
l'interessant col·loqui posterior.
La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya a la
ciutat de Palma

El dies 18 i 19 de maig, la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya va realitzar diferents actes a les Illes
Balears, a la ciutat de Palma, organitzats i coordinats
pel Dr. Miquel Aguiló Juanola, acadèmic corresponent
i delegat a Palma de la nostra Acadèmia.
El dia 18 es celebrà a Palma, en el saló d’actes de
Can Campaner, de la Conselleria de salut, família i
benestar social, i al mateix temps seu de les Reials
Acadèmies de Balears, un acte presidit pel Dr. Josep
Maria Ventura Ferrero, president de l’Acadèmia i el
president del Govern de les Illes Balears, Molt
Honorable Sr. José Ramón Bauzà, farmacèutic,
acompanyats per la rectora magnífica de la Universitat
de les Illes Balears, Dra. Montserrat Casas, i els
Il·lustres Srs. presidents del col·legi de Farmacèutics,
Sr. Antoni Real, i de la Reial Acadèmia de Medicina,
Dr. Bartomeu Anguera. En el decurs de l’acte el Dr.
Lleonard Llorens procedí a la lectura del seu discurs
d’ingrés, com ja s’ha esmentat en l’apartat de recepció
de nous acadèmics d’aquest full informatiu. Acte seguit,
i després de la presentació de l’acadèmic Dr. Miquel
Aguiló, el Dr. Joan Massagué Solé, acadèmic d’honor
de la nostra Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
i director del programa de biologia i genètica del càncer
del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova
York, director adjunt de l’Institut de Recerca
Biomèdica de Barcelona, i president del consell científic
assessor del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas va impartir una molt interessant
conferència sobre “Retos y promesas de la
investigación oncològica”.
El dia 19, després d’uns amena i documentada visita a
la catedral de Palma, es celebrà una reunió al col·legi
de Farmacèutics de les Illes Balears amb totes les
acadèmies de Farmàcia d’Espanya.
ADREÇA PLANA WEB: http://www.rafc.cat
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Es tractaren temes d’interès comú com és la propera reunió
a Brasil de les acadèmies Iberoamericanes. Al mateix
temps es va discutir com es podrien endegar tasques
comunes i l’estat financer actual de les corporacions.
Es va arribar a diversos acords, com són publicar
conjuntament les llistes d’acadèmics, ho farà la de Madrid,
i preparar una presentació comuna a la reunió de 2013 al
Brasil. En aquest sentit, l’acadèmia de Catalunya va fer
avinent el seu programa científic i es va decidir estendre’l
al conjunt d’acadèmies i presentar-lo en aquesta ocasió.
Taula rodona sobre “Avaluació i finançament de
medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria
a Catalunya”
El dia 30 de maig, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció setena
de Ciència i professió farmacèutiques, se celebrà, en Sessió
pública ordinària, una taula rodona sobre “Avaluació i
finançament de medicaments hospitalaris de dispensació
ambulatòria a Catalunya”. Van intervenir el Sr. Jordi Martí
Pi-Figueras, director general d’AMGEN, el Dr. Josep
Maria Miró Meda, del servei de malalties infeccioses de
l’Hospital Clínic - IDIBAPS i el Dr. Antoni Gilabert
Perramon, gerent d’atenció farmacèutica i prestacions
complementàries de la Generalitat de Catalunya. La Dra.
Maria Antònia Mangues Bafalluy va actuar com a
moderadora de la taula i de l’interessant col·loqui posterior.
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Taula rodona sobre “L’impacte del Real Decreto
Ley 16/2012 a la indústria farmacèutica”
El dia 14 de juny, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció
cinquena d’Història, legislació i deontologia
farmacèutiques, se celebrà, en Sessió pública ordinària,
una taula rodona sobre “L’impacte del Real Decreto Ley
16/2012 a la indústria farmacèutica”. Van intervenir la
Sra. Maria Cedó, advocada associada de Jausàs
(“Conseqüències per a les oficines de farmàcia”) i el Sr.
Hèctor Jausàs, advocat responsable del departament de
dret farmacèutic de Jausàs, (“Perspectives per als
laboratoris farmacèutics”). El Dr. Xavier Sorní Esteva,
President de la Secció, va moderar l'animat col·loqui amb
el que va concloure l'acte.
Convocatòries de Premis de l’any 2012

El dia 23 de juliol es convocaren per part de l’Acadèmia
els següents Premis corresponents a l’any 2012: XVI
Premi de la “Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”
(versió catalana, versió castellana), XLI Premi “Dr.
Esteve” (versió catalana, versió castellana), i el Premi
COFARES 2012. El termini de presentació finalitza el
21 de novembre de 2012. Per més informació cal
consultar la web de l’Acadèmia (http://www.rafc.cat/)
o la pròpia secretaria.

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

