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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de maig a agost de 2013 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:
- 6 de maig. Ingrés com a acadèmica numerària
de la Dra. Teresa Pàmpols Ros amb la lectura
dels discurs “Epidemiologia de les malalties
metabòliques hereditàries”. La contestà en nom
de l’Acadèmia el Dr. Joan Sabater Tobella.
- 10 de juny. Ingrés com a acadèmica numerària
de la Dra. Joana M. Planas Rosselló amb la
lectura dels discurs “Giravolts a l’entorn del
resveratrol, un polifenol natural”. La contestà en
nom de l’Acadèmia el Dr. Joan J. Guinovart
Cirera.
Junta General Ordinària
El dia 13 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 la greu situació econòmica de l’Acadèmia i de
diferents possibilitats d’estalvi econòmic, obrint-se un
debat referent a possibilitats de reduir despeses i millorar
els ingressos. El Dr. Pere Berga Martí, Tresorer de
l’Acadèmia, va explicar l’estat de comptes de
l’Acadèmia i s’aprovà la liquidació de comptes del
2012.
Junta General Extraordinària
El dia 13 de juny va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia
una Junta General Extraordinària en el decurs de la qual
el Sr. President, Dr. Jose M. Ventura Ferrero, va
introduir el punt únic de l’ordre del dia sobre els nous
Estatuts de l’Acadèmia remarcant la necessitat
d’adequar els estatuts a les noves situacions de
l’Acadèmia, amb la voluntat de fer-los el més senzills
possible, traspassant al reglament tot el que no sigui
estrictament obligatori i necessari, a fi que la gestió de
l’Acadèmia pugui tenir més agilitat. Els nous Estatuts
van ésser aprovats, acordant-se que alguns punts es
traslladessin al proper Reglament.
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Taula rodona sobre “Nous anticoagulants orals:
una revolució en el tractament de la malaltia
tromboembòlica”
El dia 13 de maig, 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 taula rodona sobre “Nous
anticoagulants orals: una revolució en el tractament de
la malaltia tromboembòlica”. Van intervenir la Dra. Lina
Badimón, directora del Cardiovascular Research
Center (CSIC-ICCC), Institut Català de Ciències
Cardiovasculars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (“Visió farmacològica”) i el Dr. Josep Guindo,
director de la Unitat de cardiologia Intervencionista
de l’Hospital Parc Taulí i Hospital Quirón (“Visió
Clínica”).
Taula rodona sobre “Les vacunes, un valor
qüestionat”
El dia 14 de juny, en el saló d’actes del Monestir de
Sant Feliu de Guíxols i organitzada per una comissió
formada pels acadèmics de Girona, Dr. Ramón Piera
de Ciurana i Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols i el
Dr. Jaume Piulats Xancó, president de la Comissió
Científica de la nostra Reial Acadèmia, se celebrà una
taula rodona sobre “Les vacunes, un valor qüestionat”.
Van intervenir el Dr. Pompeu Pascual i Busquets,
pediatre i ex-delegat territorial de Salut a Girona (“Breu
revisió històrica de les vacunes”), la Dra. M. José Ferri
Iglesias del laboratori clínic ICS Girona i departament
de serologia de l’Hospital Dr. Josep Trueta (“Vacunes:
immunologia i mètodes d’obtenció”), la Dra. Montserrat
Montje Casas del laboratori clínic ICS Girona i
departament de microbiologia de l’Hospital Dr. Josep
Trueta (“Diagnòstic de malalties que poden ser
vacunables”) i el Dr. Josep Marés Bermúdez, pediatre
de l’Institut Pediàtric Marés-Riera (“El valor de la
vacunació”).
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Taula rodona sobre “Nou model de finançament
públic i preu de medicaments: informe de
posicionament terapèutic i participació de les
CCAA”
El dia 17 de juny, 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 “Nou
model de finançament públic i preu de medicaments:
informe de posicionament terapèutic i participació de
les CCAA”. Van intervenir la Sra. Mercedes Martínez,
consellera tècnica de la Subdirección General de Calidad
de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad i el Sr. Antoni
Gilabert, gerent de farmàcia i del medicament del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Va moderar la taula rodona el Dr. Josep Ribas Sala,
president de la Secció setena.
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Convocatòries de Premis de l’any 2013

S’han convocat per part de l’Acadèmia els següents
Premis corresponents a l’any 2013: XVII Premi de la
“Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”, I “Premi
del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya” de
la Reial Acadèmia de Farmàcia i “Premi Federació
Farmacèutica” de la Reial Acadèmia de Farmàcia.
El termini de presentació de les candidatures finalitza el
30 d’octubre de 2013. Per a més informació cal
consultar la secretaria de l’Acadèmia.

Jornada de portes obertes del Museu Cusí de
Farmàcia
El dia 25 de maig es celebrà la Jornada de portes
obertes a les instal·lacions del Museu Cusí de Farmàcia,
al Masnou. Fou com sempre molt concorreguda.

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

