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31 d'agost de 2015

Recepció de nous Acadèmics

Junta General Extraordinària

Durant els mesos de maig a agost de 2015 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:
4 de maig. Ingrés com a acadèmica corresponent de la
Dra. Encarna García Montoya amb la lectura del
discurs “De la galénica tradicional a la galénica virtual:
El papel de los sistemas de experto en la tecnología
farmacéutica”. La presentà el Dr. Josep M. Suñé
Negre.
15 de juny. Ingrés com a acadèmic corresponent de
Dr. J. Alfredo Martínez Hernández amb la lectura del
discurs “Nutrición personalizada basada en la genética”.
El presentà la Dra. Montserrat Rivero Urgell.

El mateix 8 de juliol va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia
una Junta General Extraordinària en el decurs de la qual
es procedí a l’elecció de nous acadèmics
corresponents:
Dra. Concepció Amat Miralles, Dr. Rafael Beaus
Romero, Dra. M. Rosa Buhigas Cardó, Dra. Teresa
Capell Capell, Dra. Marta Castells Cuixart, Dr. Aquilino
García Perea, Dr. Héctor Jausàs Farré, Dr. Enrique Jo
Cardoso, Dr. Manuel Merlos Roca, Dr. Carlos
Miravitlles Torras, Dr. Claude Monneret, Dra. Pepita
Quer Domingo.

Junta General Ordinària
El dia 8 de juliol 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 M. Ventura Ferrero, va
informar sobre diferents punts com l’èxit de les accions
dutes a terme, tant des del punt de vista organitzatiu
com científic, en el “VI Encuentro de Academias de
Farmacia Iberoamericanas”, de la presentació i roda
de premsa del segon llibre “Recomanacions” sobre
vacunes, de l’estat del projecte de creació d’una
Acadèmia de Catalunya que agrupi les diferents
Acadèmies actuals, de l’estat de les obres del jardí
davant de l’Acadèmia i dels inconvenients causats per
l’estat del claustre, dels actes a Palma de Mallorca i
Sant Feliu de Guíxols, així com d’altres punts del
funcionament de l’Acadèmia. A continuació el secretari
va llegir dues propostes de modificació del Reglament
que van ésser aprovades incloent una proposta del Dr.
Miquel Salgot de Marçay en el sentit de que el nom de
la Secció quarta fos Salut Pública, Alimentació i
Ambient.
El Dr. Ramón Canela Arqués, Tresorer, presentà la
liquidació del pressupost del 2014 que va ésser
aprovada per unanimitat. Finalment, els acadèmics van
fer un reconeixement a una persona que ha mantingut
una estreta relació amb l’Acadèmia durant molts anys.

Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya a Palma de Mallorca
El dia 15 de maig, en el saló d’actes de la Conselleria
de salut, família i benestar social de Palma de Mallorca,
la Dra. Núria Casamitjana Cucurella, directora del
centre d’informació del medicament del Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Barcelona, impartí una interessant
conferència. Tot seguit es lliurà el Premi Cooperativa
d’Apotecaris de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya 2014 a la Dra. Francisca Maria Santandreu
Jaume pel seu projecte “Servicio de atención
farmacéutica a pacientes ancianos con problemas de
movilidad”.
El dia 18 de juny, la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya, organitzà gràcies a la col·laboració del Dr.
Rafel Calafell Clar, juntament amb altres Institucions,
unes Jornades Científiques titulades “Cáncer: Aspectos
bioquímicos, genéticos y clínicos”.
Sessió científica sobre “L’hepatologia, una
disciplina discreta a primera plana”
El dia 20 de maig, en el saló d’actes d’aquesta
Acadèmia i organitzada per la Secció sisena,
Farmacologia, se celebrà, en sessió pública ordinària,
amb el títol “L’hepatologia, una disciplina discreta a
primera plana”.
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Van intervenir com a presentador el Dr. Josep
Domènech Berrozpe, president de la secció sisena i
com a ponent el Dr. Pere Ginés Gibert, cap del servei
d’hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona,
professor de la Facultat de Medicina de la UB, director
de la unitat de transplantament de fetge i director del
grup de recerca IDIBAPS i CIBEReHD. El Dr. Julià
García Rafanell va actuar com a moderador de la sessió
i de l’interessant col·loqui posterior.
Jornada de portes obertes del Museu Cusí de
Farmàcia
El dissabte 24 de maig se celebrà una Jornada de portes
obertes del Museu Cusí de Farmàcia al Masnou amb
molta assistència de públic en general i d’alguns
membres de la nostra Acadèmia.
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Per part de l’Acadèmia van intervenir el Dr. Josep M.
Ventura Ferrero com a president, el Dr. Jaume Piulats
Xancó com a president de la Comissió científica i el Dr.
Tomàs Pumarola Suñé com a coautor de l’obra. Van
assistir molts mitjans de comunicació tan escrits com
audiovisuals, que van publicar en dies posteriors les
ressenyes corresponents.
Presentació del llibre “La numismàtica moderna y
las Ciencias de la Salud”
El dia 1 de juliol, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la secció
cinquena, se celebrà, en sessió pública ordinària la
presentació del llibre “La numismàtica moderna y las
Ciencias de la Salud” a càrrec del seu autor, el Dr. Jaume
Casas Pla, qui fou presentat pel Dr. Xavier Sorní Esteva.

Presentació del llibre “Formulario cirujíco para uso
del Hospital Militar de Mahón”
El dia 27 de maig, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Fundació
Uriach 1838, es va fer la presentació del llibre
“Formulario cirujíco para uso del Hospital Militar de
Mahón” del Dr. Manuel Rodriguez y Caramazana, a
càrrec de la Dra. Anna M. Carmona i Cornet,
catedràtica d’història de la farmàcia de la Universitat
de Barcelona.

Convocatòries de Premis de l’any 2015
S’han convocat per part de l’Acadèmia els següents
premis corresponents a l’any 2015: “XIX Premi de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”, “III Premi
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” i
“III Premi Federació Farmacèutica”. El termini de
presentació de les candidatures finalitza el 30 d’octubre
de 2015. Per a més informació cal consultar la web de
l’Acadèmia (http://www.rafc.cat/) o la pròpia secretaria.

Roda de premsa sobre l’estudi “Vacunacions i
salut pública”
El dia 18 de juny, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia se celebrà una roda de premsa
per presentar l’estudi “Vacunacions i salut pública”
dintre de “Les recomanacions de l’Acadèmia” i explicar
la posició de l’Acadèmia en la situació actual de debat
sobre les vacunes.

Inauguració Acadèmia Estudis Aranesos i reunió
Interacadèmica
El dia 10 de juliol, el president Dr. Josep Maria Ventura
Ferrero assistí a la inauguració de l’Acadèmia de Estudis
Aranesos a la Vall d’Aran i coincidint amb aquesta
inauguració se celebrà una reunió de la Interacadèmica
on s’informà de la creació d’una subvenció de 200.000
euros per totes les Acadèmies, fruit de la col·laboració
entre la Conselleria de Justícia i la Fundació La Caixa.

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

Traspassos dels Drs. Tomàs Vilarroya Ponsirenas i
Climent Garau Arbona
Els passats 7 de maig i 29 d’agost es van produir el
traspassos del Dr. Tomàs Vilarroya Ponsirenas a
Barcelona i del Dr. Climent Garau Arbona a Palma de
Mallorca, ambdòs acadèmics corresponents d’aquesta
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Des
d’aquestes línies fem arribar el condol a les seves famílies.

