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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de setembre a desembre de 2015 han llegit
el seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els
següents acadèmics:
17 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr.
Víctor Grifols Roura amb la lectura del discurs “Innovació i
regulació farmacèutica”. El presentà el Dr. Jorge Gallardo
Ballart.
30 de novembre. Ingrés com a acadèmica numeraria de la Dra.
Montserrat Baiget Bastús amb la lectura del discurs “La
farmacogenètica una nova disciplina farmacèutica”. Contestà
en nom de l’Acadèmia el Dr. Joan Sabater Tobella.
10 de desembre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr.
Aquilino J. García Perea amb la lectura del discurs “Test
nutrigenéticos en la oficina de farmacia. Una oportunidad
para el farmacéutico”. El presentà la Dra. Montserrat Rivero
Urgell.

Junta General Ordinària
El dia 21 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 els 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. També va informar sobre els actes ja
realitzats i pendents de l’any dedicat a l’aigua en les acadèmies
i que l’acte de cloenda es farà a la nostra acadèmia; de la
reunió amb els Presidents de secció i dels canvis telefònics i
informàtics, que suposen un estalvi econòmic important i una
millora en les tasques diàries. També va informar de la
adaptació del nom de la secció 7a a “Farmàcia assistencial”
Desprès, el Sr. Tresorer, Dr. Ramón Canela Arqués presentà el
pressupost de despeses i ingressos per l’any 2016 que va ser
aprovat per unanimitat. També va informar de les
modificacions finals fetes a la WEB, comunicant de la seva
disponibilitat a primers de l’any 2016. El Dr. Martí Pujol Forn
va fer un resum de l’informe sobre els fets més significatius
del Museu Cusí en l’any transcorregut. D’altra banda també
va fer una explicació de les accions fetes a la biblioteca de la
nostra seu.
La Junta General ordinària acordà atorgar el Premi de
l’Acadèmia 2015 a la candidatura proposada per la Junta de
Govern, d’APROFARM, per la seva labor desinteressada i
continuada en la promoció i defensa de la formulació magistral
i oficinal en l’àmbit de la farmàcia comunitària i hospitalària. El
Sr. Secretari va llegir les actes dels Jurats, aprovades per la
Junta de Govern, de concessió dels Premis 2015 “Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” i “Federació
Farmacèutica”, respectivament al Sr. Antoni Torres Vergara
de FEFAC i al Banco Farmacéutico.

31 de desembre de 2015

Conferència sobre “La importancia de la
inmunonutrición para la profesión farmacéutica”
El dia 4 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
conferència sobre “La importancia de la inmunonutrición para
la profesión farmacéutica”.
Va presentar i moderar l’acte la Dra. Montserrat Rivero Urgell,
presidenta de la Secció quarta. La conferència va ésser a càrrec
de la Dra. Ascensión Marcos Sánchez, professora
d’investigació del CSIC, del grup d’immunonutrició de
l’Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
Nutrición, ICTAN-CSIC i acadèmica corresponent de la nostra
Reial Acadèmia. La sessió va acabar amb un animat col·loqui.

Sessió sobre “Paper del farmacòleg en el
descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs
a la indústria”
El dia 23 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció sisena,
Farmacologia, se celebrà, en Sessió pública ordinària, un acte
molt interessant sobre el “Paper del farmacòleg en el
descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs a la
indústria”. Va presentar la sessió el Dr. Jordi Camarasa García,
i el ponent va ésser el Dr. Manel Merlos Roca, director del
departament de farmacologia dels Laboratoris Esteve. La
sessió, que va despertar molt interès, va ésser moderada pel
Dr. Josep Domènech Berrozpe.

Presentació del “Libro Blanco de la Nutrición
Infantil en España”
El dia 26 de novembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Càtedra Ordesa de
Nutrició Infantil de la Universidad de Zaragoza, es va fer la
presentació del “Libro Blanco de la Nutrición Infantil en
España” a càrrec del Dr. Luis Moreno Aznar, catedràtic de la
Universidad de Zaragoza i director de la càtedra esmentada.
La conferència inaugural va ésser a càrrec de la Dra. Teresa
Robledo de Dios, directora executiva de la AECOSAN i
desprès van tenir lloc dues taules rodones sobre
“Alimentación infantil y salud en el adulto. Patologías
asociadas a la nutrición” i “Alimentación, educación y estilos
de vida en el niño. Investigación en nutrición infantil” a càrrec
de diferents autors i coordinadors de capítols del llibre.
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Sessió sobre “Plantas medicinales
quimioterapia: Condenados a entenderse”

y

El dia 14 de desembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia i organitzada per la Secció setena,
Farmàcia assistencial i comunitària, se celebrà, en Sessió
pública ordinària, un acte molt interessant sobre “Plantas
medicinales y quimioterapia: Condenados a entenderse”. Va
presentar la sessió el Dr. Miquel Carreras Coma, secretari de
la Secció setena i el ponent va ésser la Dra. María Estela
Moreno Martínez, farmacèutica adjunta del servei de farmàcia
de l’Hospital de Sant Pau i responsable de l’atenció
farmacèutica al pacient oncohematològic. La sessió, va ser
de gran interès i va ésser moderada per la Dra. Maria Antònia
Mangues Bafalluy, cap de servei de farmàcia de l’Hospital de
Sant Pau.

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.
Sessions sobre “L’any de l’aigua a les acadèmies
catalanes 2015-2016"
Com a continuació de “L’any de l’aigua a les acadèmies
catalanes 2015-2016", es celebraren les sessions següents:
28 d’octubre.- “L’aigua una visió interdisciplinar” a la Reial
Acadèmia de Doctors
11 de novembre.- “Aigua i salut” a l’Associació Catalana de
Ciències de l’Alimentació
19 de novembre.- “Llum i desinfecció de l’aigua” a la Reial
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
24 de novembre.- “Medicina i aigua” a la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya
9 de desembre.- “La reutilización del agua como opción
estratégica en la gestión de los recursos” a l’Acadèmia de
Ciències Veterinàries de Catalunya

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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Viatge a Saragossa
Els dies 24 al 27 de setembre es va realitzar un viatge organitzat
pel Dr. Miquel Ylla-Català i Genís a Saragossa. El dia 25, es va
fer una visita a la seu de l’Academia de Farmacia Reino de
Aragón, a l’Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de
Saragossa i posteriorment, en la commemoració del Dia Mundial
del Farmacèutic, se celebrà en el Paranimf de la universitat, una
sessió científica conjunta amb el Colegio Oficial de
Farmacèuticos de Saragossa, la Academia de Farmacia Reino
de Aragón i la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Van
actuar de ponents el Dr. Miquel Ylla-Català i Genís (“Las
Academias de Farmacia, instituciones seculares en marcos
históricos”) i el Dr. Ignacio Andrés Arribas, secretari de la
Academia Reino de Aragón i Cap de farmàcia de l’Hospital
Provincial (“La sede de la Academia de Farmacia Reino de
Aragón: la historia de una idea de futuro”). El viatge, a més, va
incloure visites a la Basílica del Pilar i al casc antic de la ciutat,
a la catedral de la Seo, a la Aljafería i a diferents museus dedicats
a Goya i la seva obra. La organització del viatge va ésser un èxit,
com és costum del Dr. Miquel Ylla-Català.

Nomenaments i distincions a diferents acadèmics
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Dr. Josep Maria Ventura Ferrero i Dr. Miquel Ylla-Català i Genís,
acadèmics corresponents de la Academia de Farmacia de Castilla
y León.
Sr. Miquel Carles Aguiló Juanola, acadèmic corresponent de la
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
Sr. Rafael Beaus Codés, acadèmic corresponent electe de la
Academia de Farmacia de Castilla y León.
Dr. Joan Uriach Marsal, premi José Carracido de la Real Academia
Nacional de Farmacia.
Des d’aquestes línies els fem arribar la més cordial felicitació
per aquestes distincions.

Traspàs del Dr. Eusebi Carreras Ginjaume
El passat 16 de desembre es va produir el traspàs del Dr. Eusebi
Carreras Ginjaume, acadèmic corresponent d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Des d’aquestes línies fem
arribar el condol a la seva família.

