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Recepció de nous Acadèmics
El 26 de setembre de 2012 va llegir el seu discurs d’ingrés en
sessió pública extraordinària, com a acadèmica corresponent,
la Dra. Núria Casamitjana i Badia amb la lectura del discurs
“De la síntesi d’alcaloides al laboratori a la gestió de la recerca
i la formació en salut global”. La presentà el Dr. Miquel Salgot
de Marçay.
Juntes Generals ordinària i extraordinàries
El dia 17 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
altres temes, sobre l’estat dels nous Estatuts de l’Acadèmia,
dels que es lliurà una còpia als Acadèmics perquè en un termini
de 3 mesos puguin presentar esmenes; de les dificultats
d’aconseguir més espais per l’Acadèmia i de les pretensions
de les biblioteques veïnes; dels problemes de la plana WEB
de l’Acadèmia; de les relacions amb la Interacadèmica i dels
diferents actes als que ha assistit com a president de
l’Acadèmia o ha estat representat pel Dr. Oriol Valls Planells
com a Vice-president i als que també han assistit altres
acadèmics, com els actes de cloenda de l’any de la Concòrdia,
inauguració de curs a l’Acadèmia de Medicina, sessions de
la Interacadèmica, actes de l’Acadèmia de Madrid, jurat dels
premis Panorama del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, i conferència del Dr. Joan Uriach Marsal a
la Facultat de Farmàcia, entre d’altres.
Desprès el Sr. Tresorer, Dr. Pere Berga Martí, presentà el
pressupost de despeses i ingressos per l’any 2013 que va ser
aprovat per unanimitat. La Dra. Àngela Domínguez García, el
Dr. Miquel Salgot de Marçay i el Dr. Ramon Canela Arqués
van llegir els respectius informes de la biblioteca, del Museu
Cusí, preparat pel Dr. Martí Pujol i Forn, i de publicacions. El
Sr. President va llegir un informe del Dr. Piulats sobre les
tasques de la comissió científica.
La Junta General ordinària acordà concedir el Premi de
l’Acadèmia 2012 a la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid i va aprovar la proposta de concessió
del Premi Dr. Esteve al treball “Avaluació de l’efectivitat del
pla funcional per la implementació del cribatge de la infecció
per VIH en farmàcies comunitàries de Catalunya”, del qui el
primer signant és la Sra. Mercè Barau Germès i del Premi Cofares
al treball "Percepciones y conocimientos de los pacientes de
atención primaria en relación al proceso de conciliación de
medicamentos en su contexto individual y social”, del qui el
primer signant és la Sra. Marta Rovira Vila.
El mateix dia 17 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 la possible elecció, com a acadèmics numeraris,
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dels doctors Eugeni Sedano Monasterio, Núria Casamitjana
Cucurella, Rosaura Farré Rovira i Montserrat Baiget Bastús.
Totes les propostes van ser aprovades per una àmplia majoria.
També el dia 17 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 la renovació de càrrecs
a la Junta de Govern. Van ésser elegits per unanimitat: Vicepresident Dr. Oriol Valls Planells, Secretari: Dr. Jaume Casas
Pla, Interventor: Dr. Ramón Canela Arqués i Bibliotecari: Dr.
Martí Pujol Forn.
Sessió científica sobre “Nanotecnologia i les seves
aplicacions a la nanomedicina”
El dia 10 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció quarta de
Salut pública, se celebrà, en Sessió pública ordinària, una
sessió científica sobre “Nanotecnologia i les seves
aplicacions a la nanomedicina”. Va presentar l’acte el Dr.
Jaume Piulats Xancó, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya i posteriorment van intervenir la
Dra. Elena Martínez, investigadora senior del grup de
nanobioenginyeria de l’Institut de bioenginyeria de
Catalunya (“Aplicacions de la nanotecnologia a la
nanomedicina: nous sistemes de diagnòstic”), i el Dr. Simó
Schwartz Jr. del Centre d’investigació en bioquímica i biologia
molecular CIBBIM-Nanomedicina, (“Aplicacions de la
nanomedicina: nous avenços en tractaments
antioncològics”). La sessió va acabar amb un interessant
col·loqui.
Sessió científica sobre “Farmacocinètica poblacional”
El dia 24 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció sisena de
Ciències farmacològiques, se celebrà, en Sessió pública
ordinària, una sessió científica sobre “Farmacocinètica
poblacional”. Van intervenir el Dr. José Domènech Berrozpe,
acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya (“Introducció a la farmacocinètica poblacional”),
la Dra. Helena Colom, professora titular de biofarmàcia i
farmacocinètica de la Universitat de Barcelona (“Anàlisi de
dades en farmacocinètica poblacional. Consideracions al
programa NONMEM”) i la Dra. Dolors Soy del servei de
farmàcia de l’Hospital Clínic de Barcelona (“Aplicacions
clíniques de la farmacocinètica poblacional”). El Dr. Jordi
Camarasa García va actuar com a moderador de la sessió i de
l’interessant col·loqui posterior.
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Sessió científica sobre “Claus per un envelliment actiu: els
hàbits saludables”
El dia 30 d’octubre, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia i organitzada per la Secció segona de Ciències
biològiques i biotecnologia i pel Comissionat de gent gran de
l’Ajuntament de Barcelona, se celebrà, en Sessió pública
ordinària, una sessió científica sobre “Claus per un envelliment
actiu: els hàbits saludables”. Van intervenir el Sr. Antoni Salvà,
director de l’Institut de l’envelliment de la Universitat Autònoma
de Barcelona, la Sra. Imma Playà, gerent de l’Agrupació mútua
del comerç i la indústria, el Sr. Alfons Vilarrasa, director de
l’Agència catalana de seguretat alimentària i la Sra. Assumpció
Roset, comissionada de gent gran de l’Ajuntament de
Barcelona. La Dra. Montserrat Rivero va actuar com a
moderadora de la sessió que va concloure amb un animat
col·loqui.
Sessió científica sobre “Els cribatges de població a l’inici de
la vida”
El dia 10 de desembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció quarta de
Salut pública, se celebrà, en Sessió pública ordinària, una sessió
científica sobre “Els cribatges de població a l’inici de la vida”.
Va presentar l’acte la Dra. Teresa Pàmpols Ros, acadèmica
corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i
Vice-presidenta de la Asociación Española de Cribado Neonatal
(AECNE) i posteriorment van intervenir la Dra. Mireia Jané
Checa, directora del Programa de salut maternoinfantil de
l’agència de salut pública del departament de salut de la
Generalitat de Catalunya, (“Els cribatges des de la perspectiva
de salut pública”), la Dra. Elena Casals Font, del servei de
bioquímica i genètica molecular de l’Hospital Clínic de
Barcelona, (“Actualitzacions en el cribatge prenatal”), la Dra.
Antònia Ribes Rubió, cap de secció d’errors congènits del
metabolisme del servei de bioquímica i genètica molecular de
l’Hospital Clínic de Barcelona i coordinadora del programa de
medicina metabòlica hereditària del CIBERER, (“Actualitzacions
en el cribatge neonatal de malalties metabòliques hereditàries”)
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i la Dra. Antònia Claveria Puig del servei d’otorinolaringologia
de l’Hospital de Sant Joan de Déu, (“Nous cribatges:
Hipoacusia neonatal”). L’interès de la sessió es va fer palès
en el col·loqui final.
Jornada de portes obertes al Museu Cusí de Farmàcia
El dia 17 de novembre es va celebrar la jornada de portes
obertes del Museu Cusí de Farmàcia amb visites a les vitrines
(un tast sobre la història i les diverses col·leccions), a la
biblioteca del museu i a la farmàcia original del segle XVIII. La
jornada es va fer coincidint amb la quinzena de la ciència i la
cultura.
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. Jordi Camarasa García com a acadèmic corresponent de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
El Dr. Jordi Gallardo Ballart com a acadèmic corresponent de la
Real Academia de Farmacia de Madrid.
Des d'aquestes línies els fem arribar la més cordial felicitació
per aquestes distincions.
Nomenament del Dr. Joan Guinovart Cirera com a president
de la International Union of Biochemistry and Molecular
Biology
El Dr. Joan Guinovart Cirera, acadèmic numerari de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya ha estat nomenat
president de la International Union of Biochemistry and
Molecular Biology.
Des d’aquestes línies li fem arribar la més cordial felicitació
per aquest nomenament.
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

