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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de maig a agost de 2017 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:
8 de maig. Ingrés com a acadèmica corresponent de la
Dra. Francesca Niubó Prats amb la lectura del discurs
“El departament de control biològic d’una indústria
farmacèutica i la seva evolució”. La presentà el Dr.
Martí Pujol Forn.
24 de maig. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr.
Rafael De la Torre Fornell amb la lectura del discurs
“Extractes de te verd i beneficis per a la salut. Millora
del rendiment cognitiu en la síndrome de Down”. El
contestà en nom de l’Acadèmia la Dra. Montserrat
Rivero Urgell.
12 de juny. Ingrés com a acadèmica numerària de la
Dra. Beatriz Artalejo Ortega amb la lectura del discurs
“Evolució dels criteris de caracterització dels principis
actius”. La contestà en nom de l’Acadèmia el Dr. Oriol
Valls Planells.
10 de juliol. Ingrés com a acadèmic corresponent del
Dr. Manuel Merlos Roca amb la lectura del discurs “El
receptor sigma: De la Ventafocs a una prometedora
diana en dolor”. El presentà el Dr. Julià García Rafanell.
Junta General Ordinària
El dia 3 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’estat de la
publicació del llibre corresponent a “l’any de l’aigua a
les Acadèmies”, el trasllat dels llibres de l’Acadèmia al
Museu Cusí, la remodelació dels serveis d’homes de
l’Acadèmia, els actes a Palma de Mallorca, la signatura
d’un conveni de col·laboració amb el monestir de
Vallbona de les Monges per ajudar a organitzar el museu
farmacèutic monàstic, la pròxima publicació del llibre
“De Natura Oculorum”, i l’acte de suport al trasllat de
l’Agència Europea del Medicament a Barcelona.
El Sr. Secretari, Dr. Jaume Casas Pla presentà una
proposta sobre la possibilitat de substituir el jaqué per
una estola ens els actes de l’Acadèmia, proposta que
va ésser aprovada i que s’aplicarà l’any vinent.
El Dr. Oriol Valls Planells, Tresorer, presentà la
liquidació del pressupost del 2016 que va ésser
aprovada per unanimitat.

31 d'agost de 2017

Sessió sobre “Reglamentos europeos de
Productos Sanitarios: Un marco legal renovado
acorde con el impacto y la innovación del sector”
El dia 10 de maig, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per les seccions
tercera i cinquena, Farmàcia industrial i Història,
legislació i deontologia, se celebrà una sessió, pública i
ordinària sobre “Reglamentos europeos de Productos
Sanitarios: Un marco legal renovado acorde con el
impacto y la innovación del sector”. L’acte fou presentat
i moderat per la Dra. Mercè Camps Miró, acadèmica
corresponent de la nostra Acadèmia i va ésser impartit
per la Dra. Mª Carmen Abad Luna, cap del
departament de Productos Sanitarios de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS).
Sessió sobre “Els medicaments en el Sistema
Nacional de Salut de Catalunya: situació actual i
perspectives”
El dia 17 de maig, en el saló d’actes d’aquesta
Acadèmia, i organitzada per la Secció sisena,
Farmacologia, se celebrà una sessió, pública i ordinària
sobre “Els medicaments en el Sistema Nacional de Salut
de Catalunya: situació actual i perspectives”. L’acte fou
presentat i moderat pel Dr. Francesc Jané Carrencà,
acadèmic numerari emèrit de la nostra Acadèmia i va
ésser impartit pel Dr. Antoni Gilabert Perramon, director
de Farmàcia i del Medicament al Consorci de Salut
Social de Catalunya.
Sessió científica sobre “(-)-UB006: Una nova
molècula sintetitzada a la UB, que és un inhibidor
de l’àcid gras sintasa, amb propietats citotòxiques
molt rellevants”
El dia 31 de maig, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la Secció
segona, Biologia i biotecnologia, se celebrà una sessió,
pública i ordinària sobre “(-)-UB006: Una nova
molècula sintetitzada a la UB, que és un inhibidor de
l’àcid gras sintasa, amb propietats citotòxiques molt
rellevants”. L’acte fou moderat per la Dra. Joana Maria
Planas Rosselló, acadèmica numerària de la nostra
Acadèmia i hi van participar el Dr. Fausto Garcia
Hegardt acadèmic numerari emèrit de la nostra
Acadèmia, “Estado de la cuestión: Bloqueo de la
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actividad metabólica de los tumores por bloqueo de la
síntesis de lípidos”; el Dr. Jordi García Gómez, catedràtic
de química de la Facultat de Químiques de la UB,
“Estratègia de síntesi dels dos enantiòmers de la
molècula UB006” i la Dra. Dolors Serra Cucurull,
professora agregada de bioquímica i biologia molecular
de la Facultat de Farmàcia de la UB, CIBER-OBN,
Instituto de Salud Carlos III, “Propietats citotòxiques
de la molècula UB006”.

Sessió científica sobre “Els aspectes ètics i
normatius de les proves genètiques”
El dia 7 de juny, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia, i organitzada per la Secció setena, Farmàcia
assistencial, se celebrà una sessió, pública i ordinària
sobre “Els aspectes ètics i normatius de les proves
genètiques”. L’acte fou moderat pel Dr. Alfons del Pozo
Carrascosa, president de la Secció setena de
l’Acadèmia, i hi van participar la Dra. Teresa Pàmpols
Ros, acadèmica numerària i presidenta de la Comissió
d’Ètica de la Asociación Española de Genética Humana,
“Concepte de prova genètica, el respecte pels drets
humans i els principis de la bioètica i la seva
incorporació a la legislació” i el Dr. Ignasi Blanco, cap
del servei de Genètica Clínica de l’Hospital Trias i Pujol
i vicepresident de la Asociación Española de Genética
Humana, “La prescripció de proves genètiques i el
consell genètic associat”.

31 d'agost de 2017

Jornada de portes obertes del Museu Cusí de
Farmàcia
El dissabte 20 de maig se celebrà una Jornada de portes
obertes del Museu Cusí de Farmàcia al Masno,u amb
molta assistència de públic en general i d’alguns membres
de la nostra Acadèmia.
Convocatòries de Premis de l’any 2017
S’han convocat per part de l’Acadèmia els següents
premis corresponents a l’any 2017: “XXI Premi de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”, “V Premi
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” i
“V Premi Federació Farmacèutica”. El termini de
presentació de les candidatures finalitza el 30 d’octubre
de 2017. Per a més informació cal consultar la web de
l’Acadèmia (http://www.rafc.cat/) o la pròpia secretaria.
Museu del Monestir de Vallbona de les Monges
El passat 19 d’agost estava prevista la inauguració oficial
del museu del Monestir de Vallbona de les Monges. Tal
com ja es va informar en la Junta General Ordinària del 3
de juliol, la nostra institució havia signat un conveni amb
el monestir per col·laborar en l’organització de la part
corresponent a la farmàcia monacal. Les desgraciades
circumstàncies que va viure Barcelona dos dies abans
no van permetre a les autoritats fer la inauguració oficial,
però ens comuniquen que el Museu ja es pot visitar.

Sessió científica a Palma de Mallorca
El 15 de juny hi va haver una Sessió científica de
l’Acadèmia a Palma de Mallorca, en el saló d’actes de
la Conselleria de Salut, en el decurs de la qual el Dr.
Santiago Grau Cerrato, farmacèutic de l’Hospital del
Mar de Barcelona i professor agregat de la Facultat de
Medicina de la UAB, va pronunciar una interessant
conferència sobre “Nous antibiòtics”. Durant l’acte es
va lliurar el II Premi Cooperativa d’Apotecaris de la
RAFC als Drs. Do Pazo, Rodriguez i Santandreu pel
projecte “Estudio piloto: análisis de la efectividad,
factibilidad y aceptabilidad de un programa de atención
farmacéutica en farmacia comunitaria en la adherencia
al tratamiento hormonal adyuvante en pacientes de
cáncer de mama”.

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
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