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Inauguració del curs

Recepció de nous Acadèmics

El passat dia 14 de gener va tenir lloc la Sessió
Extraordinària Inaugural del Curs de l’any 2013 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 del Dr. Oriol
Valls i Planells, sobre el tema “Bioelectricitat: les
càrregues electrostàtiques mediambientals i la salut”.
Seguidament es va procedir a lliurar el Premi de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya de l’any 2012
que va recaure en la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid i va ésser recollit
pel Dr. Benito del Castillo.
També es van lliurar el Premi Dr. Esteve 2012, que es
concedeix al treball “Avaluació de l’efectivitat del Pla
Funcional per la implementació del cribratge de la
infecció per VIH en farmàcies comunitàries de
Catalunya” de Mercè Barau i Germès, Rafael GuaytaEscolies, Albert Giménez, Pilar Gascón, Benet Rifà,
Maria Estrada-Campmany, Cristina Rodríguez,
Montserrat Ródenas, Prat Alba, Jordi de Dalmases, i
Antoni Mateu i el 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”
de Marta Rovira Vila i Mireia Guillén Sola
A continuació, van prendre possessió els nous membres
de la Junta de Govern, Drs. Martí Pujol i Forn com a
bibliotecari i Jaume Casas Pla com a Secretari. El
President va agrair la col·laboració en les tasques de la
Junta de Govern als membres sortints de la Junta i molt
especialment al Dr. Miquel Salgot de Marçay pels vuit
anys de dedicació a la secretaria de l’Acadèmia. En el
mateix acte es va fer un reconeixement als nous
acadèmics emèrits, Drs. Jacint Corbella Corbella, Josep
Domènech Berrozpe, Francesc Taxonera Roca, Jaume
Bech Borràs i Agustí Jausàs Martí.

Durant els mesos de gener a abril de 2013 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:

NÚMERO DE FAX: 93 3295204

ADREÇA PLANA WEB: http://www.rafc.cat

21 de gener. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr.
Joan Xavier Permanyer i Fàbregas amb la lectura del
discurs “La conservació dels aliments: un repte continu
per a la ciència”. Contestà en nom de l’Acadèmia el
Dr. Josep Maria Ventura i Ferrero.
1 de febrer. Sessió extraordinària conjunta amb dos
ingressos d’acadèmics corresponents, que se celebrà
al saló d’actes de la Conselleria de salut, família i
benestar social de les Illes Balears, a Palma de
Mallorca. De primer, ingrés com a acadèmic
corresponent del Dr. Bartomeu Castanyer amb la
lectura del discurs “La toxicologia clínica: una ciència
multidisciplinària. Aportació analítica al procés
d’atenció al pacient intoxicat”. El presentà el Dr. Rafel
Calafell. De segon, ingrés com a acadèmic
corresponent del Dr. Eladio González amb la lectura
del discurs “La distribución de propiedad farmacéutica,
pieza clave en la calidad del sistema sanitario español”.
El presentà el Dr. Miquel C. Aguiló.
11 de febrer. Ingrés com a acadèmica numeraria de la
Dra. Rosa Nuria Alexandre Cerarols amb la lectura
del discurs “D’home de ciència a investigador. De
socialment marginat a admirat. De perseguit a
políticament correcte”. Contestà en nom de
l’Acadèmia el Dr. Joan Sabater Tobella.
4 de març. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr.
Joan M. Llobet Mallafré amb la lectura del discurs
“Toxicitat en el desenvolupament: vell problema
d’actualitat i de futur”. Contestà en nom de l’Acadèmia
el Dr. Jordi Camarasa García.
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Reunió de presidents de les seccions
8 d’abril. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr. Cèsar
Blanché Vergés amb la lectura del discurs “Raresa
botànica. Plantes rares i amenaçades, prioritats per a la
conservació de la biodiversitat en un món canviant. Una
visió des de Catalunya”. Contestà en nom de l’Acadèmia
el Dr. Miquel Salgot de Marçay.

El dia 18 de febrer, se celebrà una reunió dels presidents
de les seccions de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, presidida pel Dr. Josep Maria Ventura. Es
tractaren temes sobre l’organització dels actes de les
seccions, el calendari de l’any 2013 i la renovació de
càrrecs.

22 d’abril. Sessió extraordinària conjunta de dos
ingressos d’acadèmics corresponents. Ingrés com a
acadèmic corresponent del Dr. Luis Gandía Juan amb la
lectura del discurs “Receptores nicotínicos neuronales:
Perspectivas farmacoterápicas”. El presentà el Dr. Jordi
Camarasa García. Ingrés com a acadèmic corresponent
del Dr. Carlos Gómez Canga-Argüelles amb la lectura
del discurs “El laboratorio y la medicina: De los síntomas
a los signos”. El presentà el Dr. Joan Sabater Tobella.

Traspàs del Dr. Tomàs Adzet Porredón
El passat 3 de maig es va produir el traspàs del Dr. Tomàs
Adzet Porredón, que fou president d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya de l’1 de juliol de
1993 fins al 3 de novembre de 1997. Des d’aquestes
línies fem arribar el condol a tota la seva família.

Sessió científica sobre “Actualització tractament
hepatitis: present i futur”
El dia 25 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 sessió científica sobre
“Actualització del tractament de l’hepatitis: present i futur”
a càrrec del Dr. Xavier Forns de l’Hospital Clínic de
Barcelona. La sessió va concloure amb un interessant
col·loqui moderat pel Dr. Josep Ribas Sala, president
de la secció setena de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya.
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

