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Inauguració del curs

Sessió científica sobre "Els brots de malaltia per
virus Ebola: Un repte per a la salut pública"

El passat dia 19 de gener va tenir lloc la Sessió
Extraordinària Inaugural del Curs de l’any 2015 de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, en la que el
Secretari, Dr. Jaume Casas Pla donà compte de la
memòria d’activitats del cicle anterior. El discurs inaugural
reglamentari fou pronunciat pel Dr. Josep M. Suñé Negre,
sobre el tema “Empresa-Universitat: una relació que cal
consolidar”. Seguidament es va procedir a lliurar el Premi
de la Federació Farmacèutica 2014 al Dr. Lluís Barenys
de Lacha per la seva trajectòria i contribució al servei de
la Farmàcia en general i molt especialment en el camp
de la distribució farmacèutica, tant a nivell de Catalunya
com a la resta de l’Estat Espanyol; i el del Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 2014 a la Dra.
Carmen Peña López per la seva gran contribució al
prestigi professional dels farmacèutics tant en l’àmbit
estatal com en l’internacional.
En el mateix acte es va fer un reconeixement al nou
acadèmic emèrit, Dr. Fausto García Hegardt.

El dia 11 de febrer estava previst celebrar una sessió
científica, organitzada per la Secció quarta, Salut pública
i moderada pel Dr. Tomás Pumarola Suñé, sobre “Els
brots de malaltia per virus Ebola: Un repte per a la salut
pública” amb la participació del Dr. Joaquim Gascón
Brustenga, del Centre de salut internacional de Barcelona
(CRESIB) de l’Hospital Clínic, (“La epidèmia pel virus
Ebola 2014”, la Dra. Mireia Jané Checa de la subdirecció
general de vigilància i resposta a emergències de salut
pública del departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, (“La xarxa de vigilància de la malaltia”) i la
Dra. M. Paz Sánchez Seco del Laboratorio de arbovirus
y enfermedades víricas importadas del Instituto Carlos
III, (“El paper dels laboratoris nacionals de referència”).
La sessió no es va poder celebrar per haver estat
suspesos els actes degut a l’estat del sostre de l’entrada
de l’Acadèmia.

Recepció de nous Acadèmics

Workshop sobre "Arqueologia de l'aigua II"

Durant els mesos de gener a abril de 2015 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els
següents acadèmics:

El dia 18 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la nostra
Acadèmia, l’Institut de Recerca de l’Aigua-UB,
ADECAGUA i AEAS, se celebrà la segona edició d’un
Workshop sobre “Arqueologia de l’aigua”, inclòs en l’any
de l’aigua a les acadèmies. La benvinguda institucional
va anar a càrrec del Dr. Josep M. Ventura, president de
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, la Dra. M.
Jesús Montoro, directora de l’Institut de Recerca de
l’Aigua i el Sr. Manuel Suárez, president d’ADECAGUA.
A l’acte hi van participar el Dr. Miquel Salgot de l’Institut
de Recerca de l’Aigua-UB, vice-president d’ADECAGUA
i acadèmic numerari de la nostra Reial Acadèmia,
(“Ciutats, aigua i salut), el Sr. Rafael Mantecón d’AEAS,
(“Oficis de l’aigua a les ciutats”), el Dr. Jordi Vidal de la
UAB, (“La gestió de l’aigua a les ciutats de Síria en el
bronze final”), la Dra. Maria Luisa Ruiz-Gálvez de la
Universidad Complutense de Madrid, (“L’aigua com a límit
i com pas a l’ultramón: a la prehistòria i a la història”), la
Dra. Rocío Da Riva de la UB i el Dr. Juan Ramón Muñiz
de la Pontificia Universidad San Esteban de Salamanca,
(“El jaciment de Sela a Jordània: estructures hidràuliques
en l’altiplà d’Edom durant l’edat del ferro”), el Dr. Héctor
A. Orengo de la University of Sheffield, el Dr. Josep Maria
Palet de l’ICAC, la Dra. Anna Ejarque de la UB, la Dra.
María José Ortega de l’ICAC i el Dr. Santiago Riera de la
UB, (“Gestió de l’aigua i pràctiques agrícoles de l’edat
del ferro en el període romà a l’est de la península ibèrica:
estudis en curs i perspectives de recerca”), la Dra. Helena
Kirchner de la UAB, (“la gestió de l’aigua a les ciutats
andalusines”).

2 de febrer. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr.
Carles Codina Jané amb la lectura del discurs “Educació
sanitària i compliment terapèutic. Elements clau de
l’atenció farmacèutica integrada”. El presentà la Dra. M.
Antonia Mangues Bafalluy.
27 d’abril. Ingrés com a acadèmica corresponent de la
Dra. Montserrat Miñarro Carmona amb la lectura del
discurs “Formes farmacèutiques d’alliberació colònica”.
La presentà el Dr. Josep M. Suñé Negre.
Presentació estudi "Vacunacions i salut pública"
dintre de "Les recomanacions de l'Acadèmia"
El dia 16 de març, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la Comissió
Científica, els nostres acadèmics, Dra. Àngela
Domínguez del departament de Salut pública de la UB i
del CIBER Epidemiologia i Salut Pública i el Dr. Tomàs
Pumarola del servei de microbiologia de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebrón i del departament de genètica
i microbiologia de la UAB; van presentar el treball
“Vacunacions i salut pública” dintre de “Les
recomanacions de l’Acadèmia”. Es va entregar a tots
els assistents un exemplar d’aquesta important
publicació que també es pot trobar a la pàgina web de
l’Acadèmia.
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Cicle conferències "Salut i societat" a Sant Feliu
de Guíxols
El dia 21 de març, organitzada per la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, se celebrà a la sala d’actes del
monestir de Sant Feliu de Guíxols i dins el marc del
Cicle de conferències “Salut i societat” una taula rodona
sobre “Alimentació i salut”. Hi van participar el Dr. Abel
Mariné i Font, Professor emèrit de nutrició i bromatologia
de la Facultat de Farmàcia de la UB i president de
l’ACCA, (“Són segurs els aliments que mengem?”), la
Dra. Rosaura Farré Rovira, catedràtica de nutrició i
bromatologia, (“Dietes de moda. Què hi ha de cert?”) i la
Dra. Montserrat Rivero Urgell, directora científica de
Laboratoris Ordesa, (“Investigació nutricional actual
d’aplicació farmacèutica”). La sessió va ésser molt
concorreguda i va acabar amb un interessant col·loqui.
VI Encuentro de Academias Iberoamericanas de
Farmacia”
El dies 25, 26 i 27 de març i preparat per la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya se celebrà a
Barcelona, amb molt èxit d’organització i participació, el
“VI Encuentro de Academias Iberoamericanas de
Farmacia”. Hi van assistir membres de las acadèmies
de Brasil, Méjico, Chile, Argentina, Perú, Paraguay i del
nostre país, les de Catalunya, Castilla y León, Galicia,
Aragón, Sta. Maria de España (Múrcia), Iberoamericana
i Nacional. Els actes científics van incloure la conferència
inaugural que va anar a càrrec de la Dra. Montserrat Baiget
(“Farmacogenética vs Terapia”), diferents taules rodones,
sobre “Vacunas y salud pública”, coordinada pel Dr. R.
Sentandreu Ramón, “Medicamentos huérfanos”,
coordinada per la Dra. Elvira Bel, “Falsificación de
medicamentos”, coordinada pel Dr. Salvador Cassany i
la conferència de clausura impartida pel Dr. A. Monge
Vega (“La responsabilidad social de las Academias de
Farmacia”). També es van celebrar diferents actes
institucionals i visites a INFARMA i al Museu Cusí.

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,Almirall,Dr. Esteve,Laboratoris Angelini
Farmacéutica,Laboratoris Fardi,Laboratoris Menarini,Laboratoris
Novartis,Laboratoris Ordesa,Laboratoris Uriach,Laboratoris
Viñas,Seidor sbs,Laboratorio Dr. F. Echevarne Analisis,
S.A.,Fundació Vila Casas,Jausàs,Laboratoris Alcon
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Sessió sobre “La farmàcia el 1714”
El dia 22 d’abril se celebrà en el saló d’actes d’aquesta
Reial Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la Secció
cinquena, Història, legislació i deontologia, en sessió
pública ordinària una sessió sobre “La farmàcia el 1714”
Intervingué com a ponent el Dr. J.A Poch i la sessió va
ésser moderada pel Dr. Xavier Sorní.
Premi “Jose Carracido” al Dr. Joan Uriach Marsal
En el transcurs de l’acte inaugural del curs a la Real
Academia de Farmacia de Madrid es va lliurar el Premi
“José Carracido” al Dr. Joan Uriach Marsal. Des d’aquestes
línies li fem arribar la nostra cordial felicitació.

Traspàs del Drs. Francesc Taxonera Roca i Fèlix
Pumarola Busquets
El passat 5 de gener es va produir el traspàs del Dr.
Francesc Taxonera Roca, i el 2 de març el del Dr. Fèlix
Pumarola Busquets, ambdós acadèmics numeraris emèrits
d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Des
d’aquestes línies fem arribar el condol a tota les seves
famílies. Tanmateix el 15 d’abril se celebrà un acte
“necrològica in memoriam” en el saló d’actes d’aquesta
Reial Acadèmia en el que van participar com a oradors el
Dr. Josep M. Ventura Ferrero, el Dr. Miquel Ylla-Català i
Genís i el Dr. Tomàs Pumarola Suñé.

