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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de juliol a desembre de 2016 van llegir el seu discurs
d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents acadèmics:
19 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Enrique
Jó Cardoso amb la lectura del discurs “La calidad por el diseño en
desarrollo y producción farmacéutica”. El presentà el Dr. Josep
Domènech Berrozpe.
3 d’octubre. Ingrés com a acadèmica corresponent de la Dra. M. Rosa
Buhigas Cardó amb la lectura del discurs “La documentació a la indústria
farmacèutica”. La presentà el Dr. Ramon Canela Arqués.
21 de novembre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Carlos
Miravitlles Torras amb la lectura del discurs “L’èxit de la cristal·lografia
i les seves conseqüències”. El presentà el Dr. Josep Oriol Valls Planells.
28 de novembre. Ingrés com a acadèmica corresponent de la Dra.
Teresa Capell Capell amb la lectura del discurs “Producció i utilització
de les plantes transgèniques”. La presentà el Dr. Fausto García Hegardt.
L’acte tingué lloc a la Sala canonja del Turó de la Seu Vella de Lleida.

Juntes Generals ordinària i extraordinària del 13 de juliol
El dia 13 de juliol se celebrà, a la seu de l’Acadèmia, una Junta General
ordinària en el decurs de la qual el Sr. President, Dr. Josep Maria
Ventura Ferrero, va informar entre d’altres temes sobre el nombre
actual i la distribució dels acadèmics per categories; de la finalització
de tots els actes del programa dedicat a l’aigua i la propera publicació
d’un llibre que reculli les diverses intervencions en el programa; dels
diferents actes als que ha assistit com a president de l’Acadèmia o ha
estat representat pel Dr. Oriol Valls Planells com a Vicepresident i als
que també han assistit altres acadèmics, com el “V Encuentro de
Academias de Farmacia de España” o les sessions de la nostra Acadèmia
a Palma de Mallorca o a Andorra. També va informar sobre la
problemàtica de la seu de la nostra Acadèmia.
Desprès, el Sr. Tresorer, Dr. Ramón Canela Arqués presentà l’informe
de resultats de l’exercici 2015, que va ser aprovat per unanimitat.
També va informar de la situació dels discursos i altres documents ja
col·locats a la WEB.
La Junta General ordinària aprovà per unanimitat la modificació de
l’article 32 del Reglament referent a la Comissió d’admissions.
El mateix dia 13 de juliol 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 acadèmics corresponents dels Srs. José Manuel
de Saavedra Alías, Teresa Bassons Boncompte, Antoni Buxadé Viñas,
Cristina Campoy Folgoso, Carlos Ciudad Gómez, Francesca Niubó
Prats, Antònia Ribes Rubió, Joan Serra Manetes, Núria Torner Gracia,
Carlos Miravitlles Torras, Joan Vallés Xirau i M. Roser Vila Casanovas.
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Desprès, el Sr. Tresorer, Dr. Ramon Canela Arqués, presentà el
pressupost de despeses i ingressos per l’any 2017 que va ser aprovat
per unanimitat i l’estat de comptes a 30 de novembre de 2016. El Dr.
Martí Pujol Forn va fer un resum d’alguns canvis a la biblioteca, així
com presentà l’informe sobre els fets més significatius del Museu Cusí
en l’any transcorregut.
La Junta General ordinària acordà atorgar el XX Premi de l’Acadèmia
2016 a l’Obra Social La Caixa. El Sr. Secretari va llegir les actes dels
Jurats, aprovades per la Junta de Govern, de concessió dels Premis
2016 “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” i “Federació
Farmacèutica”, respectivament al Sr. Benet Fité Novellas i a la
Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Després es procedí a la votació sobre la modificació de l’article 19
(Cap III) paràgraf 5è sobre l’edat d’adquisició de la condició d’acadèmic
emèrit, proposta que no va ésser aprovada, per la qual cosa es manté
l’edat de passar a la condició d’acadèmic emèrit a 75 anys.
A continuació es va aprovar la proposta d’estudi de modificació de
l’article 25 referent a la vestimenta dels acadèmics en actes públics.
Després es va aprovar l’acceptació de la cessió de dues farmàcies
antigues de Barbadillo del Mercado (Burgos) i estudiar un projecte per
la seva ubicació.
El mateix dia 19 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 càrrecs estatutaris de la Junta de Govern,
del Vicepresident, Secretari i Bibliotecari i per renuncia al Tresorer. El
President va agrair la dedicació de les persones que havien ocupat els
diferents càrrecs i especialment al Dr. Ramon Canela Arqués com a
Tresorer. La Junta aprovà la proposta presentada pel President que va
recaure en les següents persones: Vicepresident Pere Berga Martí,
Secretari Jaume Casas Pla, Bibliotecari Martí Pujol Forn i Tresorer
Oriol Valls Planells.

Sessió sobre “La serialització: El gran canvi en la cadena
del medicament”
El dia 26 de setembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció tercera, Farmàcia industrial, se
celebrà, en Sessió pública ordinària, una ponència molt interessant
sobre el “La serialització: El gran canvi en la cadena del medicament”.
Va presentar i moderar la sessió el Dr. Josep Maria Suñé Negre, i el
ponent va ésser el Dr. Emili Esteve Sala, director del departament
tècnic de Farmaindustria. La sessió va acabar amb un animat col·loqui.

Jornada tècnica sobre “Aigües minero-medicinals i
establiments termals”

Totes les propostes van ser aprovades per una àmplia majoria.

Juntes Generals ordinària i extraordinària del 19 de
desembre
El dia 19 de desembre se celebrà, a la seu de l’Acadèmia, una Junta
General ordinària en el decurs de la qual el Sr. President, Dr. Josep
Maria Ventura Ferrero va informar, entre d’altres temes, sobre
l’activitat de l’Acadèmia realitzada fora de la nostra seu, a Lleida; la
visita de la nostra Acadèmia a l’Acadèmia de Santa María de la Región
de Murcia; la visita del Conseller de Cultura a la nostra seu; el projecte
de conveni de col·laboració amb el Monestir de Vallbona de les Monges;
les activitats de la Interacadèmica de Catalunya: l’estat dels dos propers
llibres de “Recomanacions”, la traducció del llibre “De Natura Oculorum”
i els diferents actes als que ha assistit com a president de l’Acadèmia o
ha estat representat pel Dr. Oriol Valls Planells com a Vicepresident i

El dia 5 d’octubre, en la sala d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
ADECAGUA i l’Institut de Recerca de l’Aigua de la Universitat de
Barcelona (IdRA); se celebrà una Jornada tècnica sobre “Aigües mineromedicinals i establiments termals”. Van presentar l’acte el Dr. Josep
Maria Ventura, president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya,
el Dr. Javier Martín Vide, director del IdRA i el Dr. Miquel Salgot,
vicepresident d’ ADECAGUA, que a més moderà l’interessant col·loqui
posterior. Van intervenir el Dr. Rafael Delgado de la Universidad de
Granada (“Curas balnearias: fangos y peloides”), la Dra. Amelia Díaz
de l’IdRA de la Universitat de Barcelona (“Economía de los municipios
termales”), el Dr. Antonio Borrell del Laboratori Dr. Oliver-Rodés,
(“Les aigües minero- medicinals: ancestres de les aigües envasades”) i
el Dr. Miquel Salgot de l’IdRA de la Universitat de Barcelona (“Les
aigües minero-medicinals: una eina de salut”).

als que també han assistit altres acadèmics.
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Sessió sobre “Deontologia farmacèutica, sovint en conflicte
amb la legislació”
El dia 2 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, en Sessió pública ordinària, un
acte sobre “Deontologia farmacèutica, sovint en conflicte amb la
legislació”. Va presentar la sessió la Dra. Núria Casamitjana Cucurella,
presidenta de la Secció cinquena i com a ponents van participar la Sra.
Carme Capdevila Prim, llicenciada en farmàcia i la Dra. Beatriz Artalejo
Ortega, acadèmica numerària de la nostra Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya.

Presentació del llibre”Colesterol”
El dia 9 de novembre, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció segona, Biologia i biotecnologia,
es va fer la presentació del llibre “Colesterol” a càrrec del Dr. Fausto
García Hegardt, catedràtic emèrit de Bioquímica i biologia molecular
de la Universitat de Barcelona, acadèmic numerari emèrit de la nostra
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i autor de l’esmentat llibre.
L’acte el moderà la Dra. Joana M. Planas Rosselló, presidenta de la
Secció segona.

Sessió sobre “Nuevos avances en el estudio de la microbiota
intestinal y de la aplicación de los probióticos”
El dia 14 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció quarta, Salut pública, alimentació
i ambient; se celebrà, en Sessió pública ordinària, un acte molt interessant
sobre “Nuevos avances en el estudio de la microbiota intestinal y de la
aplicación de los probióticos”. Va presentar la sessió la Dra. Montserrat
Rivero Urgell, presidenta de la Secció quarta i com a ponents van
participar el Dr. Francisco Guarner Aguilar, de la unitat d’investigació
de l’aparell digestiu, Vall d’Hebrón Institut de recerca (VHIR);
(“Microbiota intestinal y disbiosis”) i el Dr. Guillermo ÁlvarezCalatayud, de la secció de gastroenterologia i nutrició pediàtrica de
l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid, (“Aplicaciones clínicas de
probióticos y prebióticos”). Va moderar la sessió la Dra. Ascensión
Marcos Sánchez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Probióticos
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Visita a l’Academia de Farmacia de Santa María de España de
la Región de Murcia
Els dies 22 al 25 de setembre es va realitzar un viatge, organitzat pel Dr.
Miquel Ylla-Català i Genís, a Cartagena. El dia 22, se celebrà un acte
acadèmic de les dues entitats en el saló d’actes de CIM. Presidiren l’acte
els presidents de les dues acadèmies, Dra. Isabel Tovar Zapata i Dr. Josep
Maria Ventura Ferrero. Van actuar de ponents La Dra. Rosaura Farré
Rovira (“El papel de las legumbres en la dieta actual”) i el Dr. Salvador
Zamora Navarro (“Alimentos funcionales y salud”). El viatge, a més, va
incloure un recorregut molt detallat per la ciutat de Cartagena i una
excursió a la Manga del Mar Menor. La organització del viatge va ésser
un èxit, com és costum en el que organitza el Dr. Miquel Ylla-Català.

Nomenaments i distincions a diferents acadèmics de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Dr. Josep Maria Ventura Ferrero i Sr. Jordi de Dalmases Balañà, Membres
d’honor de l’Institut Medico-Farmacèutic de Catalunya
Drs. Josep Esteve Soler, Rosa Fabregat Armengol, Antoni Vila Casas,
Benet Oliver-Rodés Clapés, Joan Uriach Marsal, Medalles d’or de l’Institut
Medico-Farmacèutic de Catalunya
Dr. Josep Maria Ventura Ferrero, premi Fundamed
Dra. Montserrat Rivero Urgell, Medalla del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
Dr. Salvador Cañigueral Folcarà, president del Grup d’Experts 13è
(Fitoquímica) de la Farmacopea Europea
Dr. Pere Berga Martí, membre del Comitè Assessor d’Experts en
investigació de la Fundació Bancària La Caixa
Des d’aquestes línies els fem arribar la més cordial felicitació per aquestes
distincions.

Traspàs dels Drs. José Manuel Arias de Saavedra Alías i Eduard
Albors Yoldi
El 11 de setembre es va produir el traspàs del Dr. José Manuel Arias de
Saavedra Alías, acadèmic corresponent electe i el 7 de novembre el del
Dr. Eduard Albors Yoldi, acadèmic d’honor electe, ambdós d’aquesta
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Des d’aquestes línies fem
arribar el condol a les seves famílies.

y Prebióticos (SEPyP) i professora d’investigació del CSIC

Sessió sobre “L’obesitat i la problemàtica del seu tractament
farmacològic”
El dia 30 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció sexta, Farmacologia, se celebrà,
en Sessió pública ordinària, un acte molt interessant sobre “L’obesitat
i la problemàtica del seu tractament farmacològic”. Va presentar la
sessió el Dr. Josep Domènech Berrozpe, president de la Secció sexta i
com a ponent va participar el Dr. Josep Vidal Cortada, director de
l’Institut clínic de malalties digestives i metabolisme de l’Hospital
Clínic de Barcelona (ICMDM)

INSTITUCIONS I ENTITATS QUE PATROCINEN LES ACTIVITATS DE
L'ACADÈMIA:
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

