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Recepció de nous Acadèmics
El 25 de setembre va llegir el seu discurs d’ingrés en
sessió pública extraordinària, com a acadèmic
corresponent, el Dr. Santiago Andrés Magallón amb la
lectura del discurs “La lágrima”. El presentà el Dr. Oriol
Valls Planells.
El 14 d’octubre va llegir el seu discurs d’ingrés en sessió
pública extraordinària, com a acadèmic numerari, el
Dr. Salvador Cañigueral Folcarà amb la lectura del
discurs “Medicaments a base de plantes: el repte de la
qualitat i la farmacopea com a eina per assolir-la”. El
contestà el Dr. Josep Iglesias Anglès.
El 21 d’octubre va llegir el seu discurs d’ingrés en sessió
pública extraordinària, com a acadèmic corresponent,
el Dr. Jesús Manuel Honorato Pérez amb la lectura del
discurs “Tabaquismo y farmacología”. El presentà el
Dr. Francesc Taxonera Roca.
El 4 de novembre va llegir el seu discurs d’ingrés en
sessió pública extraordinària, com a acadèmic
corresponent, el Dr. Daniel Cardona Pera amb la lectura
del discurs “El farmacèutic clínic en la nutrició: de la
preparació al seguiment clínic”. El presentà el Dr. Josep
Ribas Sala.
El 2 de desembre va llegir el seu discurs d’ingrés en
sessió pública extraordinària, com a acadèmic
corresponent, el Dr. Javier Font Salgado amb la lectura
del discurs “El medicamento. Farmacoterapeútica y/o
economía”. El presentà el Dr. Agustí Jausàs Martí.
Juntes Generals ordinària i extraordinària
El dia 16 de desembre se celebrà, 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 d’altres temes, sobre
l’aprovació, amb data de 29 d’octubre de 2013, dels
nous Estatuts de l’Acadèmia, i sobre les tasques
d’elaboració del nou Reglament que estan molt
avançades; de la visita al Conseller de Justícia, de la
visita a l’Académie Nationale de Pharmacie de França;
de la trobada Interacadèmica a Sâo Paulo en la que es
va acordar que la propera trobada al 2015 serà a
Barcelona 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.
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Desprès, el Sr. Tresorer, Dr. Pere Berga Martí, presentà
el pressupost de despeses i ingressos per l’any 2014
que va ser aprovat per unanimitat. El Sr. Secretari, Dr.
Jaume Casas Pla, en nom del Dr. Ramón Canela Anglès
va informar dels avenços que s’estan fent en la
incorporació de materials a la Web.
La Junta General ordinària acordà, per unanimitat,
concedir el Premi de l’Acadèmia 2013 als Laboratorios
Grífols. El Sr. Secretari va llegir les actes dels Jurats,
aprovades per la Junta de Govern, de concessió dels
Premis 2013 “Federació Farmacèutica” i “Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya”,
respectivament a l’Associació Farmacèutics Mundi i al
Dr. Joan Esteva de Sagrera.
El mateix dia 16 de desembre se celebrà 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 acadèmica d’honor de Sylvia Daunert i com a
acadèmics numeraris, de Julià García Rafanell, Joan
Esteva de Sagrera i Rafel Beaus Codés. Totes les
propostes van ser aprovades per una àmplia majoria.
Taula rodona sobre “La grip: una malaltia
prevenible”
El dia 6 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció
quarta Salut pública, se celebrà, en Sessió pública
ordinària, una taula rodona sobre “La grip: una malaltia
prevenible”. Va presentar i moderar l’acte el Dr. Tomàs
Pumarola Suñé, cap de servei de microbiologia de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón. Ell mateix va fer
una primera intervenció sobre “El virus de la grip: un
virus en constant evolució”. Posteriorment van
intervenir-hi la Dra. Àngela Domínguez García,
catedràtica del departament de salut pública de la
Universitat de Barcelona i membre del CIBER
d’Epidemiologia i Salut Pública, (“Efectivitat de la
vacuna antigripal durant la pandèmia 2009 i el període
post-pandèmia”) i el Dr. Pere Godoy de l’agència de
salut pública de Catalunya i del CIBER d’Epidemiologia
i Salut Pública, (“Efectivitat de les mesures no
farmacològiques en la prevenció de la grip”). La sessió
va acabar amb un animat col·loqui.
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Sessió sobre “Novetats jurídiques en matèria de
medicaments”

Nomenaments i distincions a diferents acadèmics
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

El dia 18 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta
Reial Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció
cinquena Història, legislació i deontologia farmacèutiques,
se celebrà, una Sessió pública ordinària sobre “Novetats
jurídiques en matèria de medicaments”. Van intervenirhi la Sra. Cèlia Esquerrà Castellet, advocada sènior del
departament de dret farmacèutic i sanitari de Jausàs
(“Novetats de la llei 29/2006 de garanties i ús racional
dels medicaments i productes sanitaris”) i el Dr. Héctor
Jausàs Farré, soci i responsable del departament de
dret farmacèutic i sanitari de Jausàs (“Preu del
medicament, especial referència al sistema de preus de
referència”). El Dr. Xavier Sorní i Esteva va actuar com
a moderador de la sessió i de l’interessant col·loqui
posterior.

Medalla d’or de la Ciutat de Mollet del Vallés al Dr.
Josep M. Suñé Arbussà
Nomenament com a director científic del Sloan-Kettering
Institute del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
de Nova York del Dr. Joan Massagué Solé.
Premi Joaquim Bonal 2013 de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria al Dr. Josep Ribas Sala.
Premi Ramón Turró 2013 a la trajectòria d’excel·lència
en el camp de la nutrició a la Dra. Rosaura Farré Rovira
Nomenament com a Presidenta del Consell Social de la
Universitat de Girona de la Dra. Rosa N. Aleixandre.
Medalla d’or de la ciutat de Barcelona al Dr. Antonio
Vila Casas.
Nomenament com a acadèmic corresponent electe de
la Real Academia Nacional de Farmacia al Dr. Jordi
Gallardo Ballart.

Presentació de l’edició de l’estudi “Fites no
farmacèutiques i farmacèutiques de la vida d’en
Joaquim Cusí i Furtunet (1879-1968)”

Des d’aquestes línies els fem arribar la més cordial
felicitació per aquestes distincions.

El dia 9 de desembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, es presentà l’edició de l’estudi
“Fites no farmacèutiques i farmacèutiques de la vida
d’en Joaquim Cusí i Furtunet (1879-1968)”, editat per
la Societat catalana d’història de la farmàcia. Van
intervenir-hi el Dr. Josep M. Ventura Ferrero, president
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el Dr.
Xavier Sorní Esteva, president de la Societat catalana
d’història de la farmàcia i el Dr. Martí Pujol Forn, coautor de l’estudi i acadèmic numerari de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Homenatge “In memoriam” al Dr. Tomàs Adzet
Porredón
El dia 25 de novembre es reté homenatge “In
memoriam” al Dr. Tomàs Adzet Porredón, qui fou
acadèmic numerari i President de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya. L’encarregat de glossar la seva
figura va ser el Dr. Josep Iglesias Anglès, acadèmic
numerari emèrit.
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 Uriach
Laboratoris Viñas
Seidor sbs

