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Inauguració del curs
El passat dia 16 de gener va tenir lloc la Sessió Extraordinària
Inaugural del Curs de l’any 2017 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. Àngel
Lázaro Porta, sobre el tema “La ràbia: problemàtica actual”.
Seguidament es va procedir a lliurar el XX Premi de l’Acadèmia
2016 a l’Obra Social La Caixa, el Premi “Federació Farmacèutica
2016” a la Fundació de l’Hospital Sant Joan de Déu i el Premi
“Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 2016” al
Sr. Benet Fité Novellas.
En el mateix acte es va fer un reconeixement al nou acadèmic
emèrit, Dr. Jorge Gallardo Ballart.
Al finalitzar l’acte, na Rosa Fabregat Armengol, acadèmica
emèrita de la nostra Acadèmia, llegí unes precioses poesies
seves, que significaren una magnífica cloenda cultural a l’acte
inaugural.

Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de gener a abril de 2017 han llegit el seu
discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents
acadèmics:
27 de febrer. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr. Tomàs
Pumarola Suñé amb la lectura del discurs “Reflexions a
propòsit del futur de la microbiologia clínica”. El contestà en
nom de l’Acadèmia, la Dra. Àngela Domínguez García.
20 de març. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Héctor
Jausàs Farré amb la lectura del discurs “Una aproximació a la
responsabilitat legal del farmacèutic al segle XXI”. El presentà
el Dr. Antoni Esteve Cruella.
26 d’abril. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Rafael
Beaus Romero amb la lectura del discurs “Problemas
tecnológicos en la fabricación de formas farmacéuticas
estériles líquidas”. El presentà el Dr. Ramón Salazar Macián.

Sessió científica sobre “Adherència terapèutica:
Paper del farmacèutic assistencial”
El dia 11 de gener, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció setena, Farmàcia
assistencial, se celebrà una sessió científica, pública i ordinària
sobre “Adherència terapèutica: Paper del farmacèutic
assistencial”. L’acte fou presentat pel Dr. Alfonso del Pozo
Carrascosa, president de la Secció setena, moderat pel Dr.
Eugeni Sedano Monasterio, acadèmic numerari de la nostra
Acadèmia i hi van participar la Sra. Francisca Moreno,
farmacèutica comunitària i presidenta de la SEFAC-Catalunya,
la Dra. Ester Amado, farmacèutica d’atenció primària, de l’Àrea
del Medicament i Servei de Farmàcia de l’Àmbit d’Atenció
Primària de Barcelona Ciutat; Institut Català de la Salut i el Dr.
Carles Codina, cap del servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic
de Barcelona.
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Conferència sobre “Cribratge del càncer
colorectal: Situació actual i perspectives de futur”
El dia 20 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció segona, Biologia i
biotecnologia, en sessió pública ordinària se celebrà una
conferència sobre “Cribratge del càncer colorectal: Situació
actual i perspectives de futur” impartida pel Dr. Antoni
Castells, especialista en Gastroenterologia, director mèdic de
l’Hospital Clínic de Barcelona i professor associat de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona. Moderà l’acte la
Dra. Joana M. Planas Rosselló, presidenta de la Secció segona.

Presentació estudi “Els antibiòtics o l’exemple de
com no s’han de fer servir els fàrmacs” com a
part de “Les recomanacions de l’Acadèmia”
El dia 5 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Comissió científica, es va
presentar el treball “Els antibiòtics o l’exemple de com no
s’han de fer servir els fàrmacs” en el marc de “Les
recomanacions de l’Acadèmia”. Va presentar el llibre el Dr.
Jaume Piulats Xancó, president de la Comissió científica de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i van ser ponents el
Dr. Santiago Grau Cerrato, membre de la Comissió científica
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i del servei de
farmàcia de l’Hospital del Mar de Barcelona, el Dr. Francisco
Álvarez Lerma del servei de medicina intensiva de l’Hospital
del Mar de Barcelona i el Dr. Antoni Martínez-Roig, assessor
d’infectologia del servei de pediatria de l’Hospital del Mar i la
Fundació Hospital de Nens de Barcelona. 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.

Sessió científica sobre “Vacunació antigripal dels
professionals sanitaris”
El dia 19 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció quarta, Salut pública,
alimentació i ambient, se celebrà una sessió científica, pública
i ordinària sobre “Vacunació antigripal dels professionals
sanitaris”. A l’acte hi van participar el Sr. Lluis Urbiztondo,
del servei de medicina preventiva de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya (“Vacunació antigripal dels
professionals sanitaris”), la Sra. Núria Torner, de la subdirecció
general de vigilància i resposta a emergències de salut pública
del departament de Medicina de la Universitat de Barcelona,
CIBERESP i del Instituto de Salud Carlos III (“Vacuna antigripal:
Estudi multicèntric sobre coneixements i actituds dels metges
i infermeres d’atenció primària”) i el Sr. Rafel Guayta-Escolies,
de la direcció de projectes professionals i recerca, Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya (“Coneixements i actituds
dels farmacèutics de Catalunya en front a la vacunació
antigripal”). Moderà l’acte la Dra. Àngela Domínguez García,
acadèmica numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.
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Presentació del llibre “Els orígens de la industria
dietètica catalana (1880-1935). Farmacèutics i
metges”

Creu de Sant Jordi pels Drs. Víctor Grífols Roura i
Rosa Fabregat Armengol

El dia 27 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, es va fer la presentació del llibre “Els orígens de
la industria dietètica catalana (1880-1935). Farmacèutics i
metges” a càrrec del Dr. Josep Boatella Riera, catedràtic de
Nutrició i bromatologia de la Universitat de Barcelona,
acadèmic numerari de la nostra Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya i autor de l’esmentat llibre i del Sr. Jordi Viader,
periodista. L’acte el presentà el Dr. Joan Esteva de Sagrera,
degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de
la Universitat de Barcelona.

La Generalitat de Catalunya ha concedit la Creu de Sant Jordi
2017 als nostres acadèmics, Drs. Víctor Grífols Roura i Rosa
Fabregat Armengol. Des d’aquestes línies volem felicitar als
guardonats per aquesta merescuda distinció.

Traspàs del Drs. Eduard Albors Yoldi, Benet Oliver
Rodés i Josep Cemeli Pons
El passat 19 de gener es va produir el traspàs del Dr. Benet
Oliver Rodés, i el 16 de febrer el del Dr. Josep Cemeli Pons,
ambdós acadèmics numeraris emèrits d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Des d’aquestes línies
fem arribar el condol a les seves famílies.
En el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia, se celebraren
els actes “in memoriam”; el 6 de febrer del Dr. Eduard Albors
Yoldi, sent la laudatio a càrrec del Dr. Miquel Ylla-Català i
Genís; el 13 de març pel Dr. Benet Oliver Rodés, a càrrec del
Dr. Miquel Salgot de Marçay i el 15 de maig pel Dr. Josep
Cemeli Pons, a càrrec del Dr. Miquel Ylla-Català i Genís. La
cloenda dels tres actes fou a càrrec del Dr. Josep M. Ventura
Ferrero, president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.
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Medalla d’or de la Facultat de Farmàcia al Dr.
Ramón Salazar Macián
La Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona concedí
la Medalla d’or de la Facultat al nostre acadèmic emèrit Dr. Ramon
Salazar Macián. Des d’aquestes línies volem felicitar al
guardonat per aquesta merescuda distinció
(aquesta notícia corresponia al anterior Full Informatiu però per
un error no es va publicar)

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

