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Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de juliol a desembre de 2017 van llegir el seu discurs
d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents acadèmics:
27 de setembre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Jordi de
Dalmases Balañà amb la lectura del discurs “La segona evolució de la
farmàcia”. El presentà el Dr. Jaume Casas Pla.
4 d’octubre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Claude
Monneret amb la lectura del discurs “Les perturbateurs endocriniens:
Quels risques pour la santé?”. El presentà el Dr. Miquel Ylla-Català i
Genís.
25 d’octubre. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Joan Bech
Rustullet amb la lectura del discurs “La radiació solar ultraviolada:
climatologia de l’índex ultraviolat (UVI) a Barcelona”. El presentà el
Dr. Cèsar Blanché Vergés.
27 de novembre. Ingrés com a acadèmica numerària de la Dra. M.
Luisa García López amb la lectura del discurs “Los sistemas
nanoestructurados en el tratamiento de las enfermedades
neurodegenerativas”. La contestà en nom de l’Acadèmia el Dr. Oriol
Valls Planells.
11 de desembre. Ingrés com a acadèmica corresponent de la Dra. Núria
Torner Gràcia amb la lectura del discurs “Un nou èxit de la vacunació
a punt d’aconseguir-se l’eradicació de la poliomielitis”. La presentà la
Dra. Àngela Domínguez García.

Juntes generals ordinària i extraordinària del 18
de desembre
El dia 18 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 la
situació del llibre sobre les “aigües”, pendent del pròleg del Conseller i
de la subvenció de la Conselleria de Justícia; la col·laboració amb
l’Ajuntament i Museu de Sant Feliu de Guíxols per estudiar la possibilitat
de fer un jardí botànic en aquesta localitat; el VII Encuentro de
Academias Iberoamericanas de Farmacia celebrat a Paraguai, al que
assistiren el Sr. President i el Dr. Jaume Piulats Xancó i de la decisió de
fer el proper a Espanya (Granada o Sevilla); el conveni de col·laboració
amb el Monestir de Vallbona de les Monges i l’ajornament de la
inauguració de la restauració de la farmàcia per la situació a Catalunya;
reunions amb el Parc Científic de la UB per crear un museu de la
farmàcia en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics, la UB i
l’Ajuntament de Barcelona; la propera presentació del llibre
“Recomanacions” sobre interaccions aliments/medicaments i del llibre
“Natura Oculorum”; assistència al lliurament del Premios Panorama i
de les Medallas del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos de España.
Desprès, el Sr. Tresorer, Dr. Oriol Valls Planells, presentà el pressupost
de despeses i ingressos per l’any 2018 que va ser aprovat per unanimitat.
El Dr. Ramón Canela Arqués presentà un informe molt detallat sobre
els documents ja digitalitzats i penjats a la WEB de l’Acadèmia. El Dr.
Martí Pujol Forn va fer un resum indicant alguns canvis a la biblioteca,
així com presentà l’informe sobre els fets més significatius del Museu
Cusí, citant, entre d’altres, els dies de portes obertes, l’estat de la WEB
i les donacions rebudes..
La Junta general ordinària acordà atorgar el XXI Premi de l’Acadèmia,
2017, a la Fundació la Marató de TV3. El Sr. Secretari va llegir les
actes dels Jurats, aprovades per la Junta de Govern, de concessió dels
Premis 2017 “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” i
“Federació Farmacèutica”, respectivament al Sr. Enrique Ordieres
Sagarminaga i a la Fundació Josep Carreras.
Després es procedí a la votació sobre la modificació dels articles 13,
16 i 25 del Reglament sobre la vestimenta dels acadèmics en actes
públics i inclusió de l’estola.
El mateix dia 18 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 nous acadèmics numeraris.
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Els candidats sotmesos a votació eren per la medalla número 40, el Dr.
Santiago Grau Cerato; per la medalla número 13 el Dr. Miquel Carreras
Coma i per la medalla número 19 el Dr. Francesc Tresserra Casas. Les
votacions van ésser en tots els casos positives per gran majoria, per la
qual cosa, un cop confirmat pel Sr. President que reunien els requisits
exigits en els Estatuts i Reglament van ser declarats acadèmics
numeraris electes.

Sessió sobre “Boticas monásticas y antiguas
boticas españolas”
El dia 16 d’octubre, en la sala d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció cinquena, Història, legislació i
deontologia farmacèutiques, se celebrà, una Sessió pública ordinària
molt interessant sobre les “Boticas monàsticas”. Va presentar i moderar
la sessió la Dra. Núria Casamitjana Cucurella, presidenta de la Secció
cinquena, i els ponents van ésser el Dr. José de Vicente González,
farmacèutic, veterinari, historiador i acadèmic de diferents Acadèmies
d’Espanya (“Boticas monásticas”); la Dra. Stella Moreno Grau,
farmacèutica, secretària general de l’Academia de Farmacia de Santa
María de España de la Región de Murcia i catedràtica de la la Escuela
superior de Ingenieros Industriales de Cartagena (“El catálogo de
antiguas boticas españolas: De una ilusión a una realidad”) i el Dr.
Miquel Ylla-Català i Genís, acadèmic numerari emèrit de la nostra
Reial Acadèmia, (“La Farmàcia del Monestir de Santa María de Vallbona,
un nou espai monàstic”).

Activitats del cicle interacadèmic 2017-2018 “Els
aliments”
Com a activitats del cicle interacadèmic 2017-2018, “Els aliments”
s’han celebrat els següents actes:
19 d’octubre, en la sala d’actes del Palau Requesens, seu de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Catalunya i organitzada per aquesta
mateixa acadèmia, se celebrà una conferència a càrrec del Dr. Jordi
Maluquer de Motes (“Territori i alimentació a la història: una relació”).
23 d’octubre, en la sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) i organitzada per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició
se celebrà un acte amb la participació del seus acadèmics Montserrat
Folch (“Els falsos mites dels aliments”) i Josep Buján (“Un gastroviatge
per l’enopaisatge”).
31 d’octubre, en la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) i organitzada per l’Associació Catalana de Ciències de
l’Alimentació (ACCA), se celebrà la Jornada sobre “Menjar amb por?:
Trencant mites”. El Dr. Joandomènec Ros Aragonès, president de
l’IEC va donar la benvinguda als assistents i la Dra. Montserrat Rivero
Urgell, presidenta de l’ACCA va fer la presentació de la Jornada. El Dr.
Josep Miquel Mulet Salort, investigador de l’Institut de biologia
molecular i cel·lular de plantes de la Universitat de València, va fer la
introducció al debat (“Percepció i comunicació”). A continuació tingué
lloc una taula rodona en la que intervingueren el mateix Dr. Josep
Miquel Mulet Salort, el Dr. Abel Mariné Font catedràtic emèrit de la
UB i membre emèrit de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC, la
Dra. M. Carme Vidal Carou, catedràtica de la Universitat de Barcelona
i el Dr. José Juan Rodríguez Jérez, professor titular de la Universitat
Autònoma de Barcelona. La jornada finalitzà amb un col·loqui molt
interessant.
8 de novembre, la sessió prevista per fer-se en la sala d’actes de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i organitzada per la nostra
Reial Acadèmia, sobre “Medicalització dels aliments, aliments
funcionals i complements” va quedar ajornada per la convocatòria de
vaga general, i se celebrarà el dia 29 de gener de 2018.
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Visita a la Universidad de Navarra
29 de novembre, en la sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) i organitzada per la Institució Catalana d’Estudis Agraris
(ICEA) i l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA),
se celebrà la IV Jornada d’un dia complert sobre “Mengem sa?: “dietes
o modes?” en la que diferents ponents desenvoluparen set taules
rodones sobre els temes “Carn o peix?”, “Les dietes en etapes de
creixement. Avantatges i riscos”, “Al·lèrgies i intoleràncies”, “Dietes
i divulgació científica”, “Dietes per aprimar-se” i “Dietes en els mitjans
de comunicació: Excés d’informació, confusió i percepció social” i
“Alarmes alimentàries i mitjans de comunicació”.
12 de desembre, en l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya,
en la cloenda del curs 2017, conferència a càrrec de la Dra. M. Àngels
Calvo Torras, també acadèmica numerària de la nostra Reial Acadèmia
sobre “Producció de proteïna destinada a alimentació animal a partir
de microorganismes”.

Sessió sobre “Canvi climàtic i salut pública”
El dia 23 d’octubre, 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 sobre “Canvi
climàtic i salut pública”. Com a ponents van participar el Dr. Javier
Martin-Vide de l’Institut de recerca de l’aigua (IDRA) de la Universitat
de Barcelona (“Los efectos del cambio climático en la salud humana
en Barcelona”) i el Dr. Josep Mas Pla de la Universitat de Girona
(“Efectes del canvi climàtic en els recursos hídrics a Catalunya”).
Moderà l’acte el Dr. Miquel Salgot de Marçay, acadèmic numerari de la
nostra Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Sessió sobre “Què aporta al pacient i al sistema
l’atenció centrada en la persona?”
El dia 20 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia i organitzada per la Secció setena, Farmàcia assistencial, se
celebrà, en Sessió pública ordinària, un acte molt interessant sobre
“Què aporta al pacient i al sistema l’atenció centrada en la persona?”.
L’acte va ésser moderat pel Dr. Alfons del Pozo Carrascosa, president
de la Secció setena i com a ponents van participar el Dr. Carles Codina
Jané, del servei de farmàcia de l’Hospital Clínic de Barcelona (“El
pacient crònic polimedicat, un tema pendent de resoldre”), el Dr.
Daniel Sevilla Sánchez, del servei de farmàcia del Consorci Hospitalari
de Vic (“Model de prescripció centrat en la persona com abordatge de
la polifarmàcia: model teòric i resultats”) i el Dr. Javier González
Bueno del servei de farmàcia del Consorci Hospitalari de Vic (“Model
de prescripció centrat en la persona per a millorar l’adherència
terapèutica en pacients amb multimorbilitat”).

Conferència sobre “L’Alzheimer: l’art de (NO)
perdre”
El dia 29 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, una conferència molt interessant sobre
“L’Alzheimer: l’art de (NO) perdre” a càrrec de la Dra. Mercè Boada,
neuròloga i directora mèdica de la Fundació ACE. El Dr. Josep
Domènech Berrozpe, president de la Secció sisena, presentà a la
conferenciant i moderà l’acte.

Dins el programa per donar a conèixer la nostra Institució, la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya va fer, del 5 al 9 d’octubre de 2017,
una visita a la Universidad de Navarra, a la ciutat de Pamplona i una
excursió a les valls de Salazar i del Roncal viatge organitzat pel Dr.
Miquel Ylla-Català i Genís
Aquesta activitat va tenir una bona acollida dels acadèmics corresponents
que hi ha a Navarra i vàrem poder conèixer millor el reconegut prestigi
de la seva Universitat i de la Facultat de Farmàcia. La trobada va consistir
en una detallada visita a les seves dependències i en un acte Acadèmic,
amb una presentació de les Recomanacions publicades per la nostra
Acadèmia. Varen intervenir com a ponents els doctors Julian Garcia
Rafanell i Gabriel Reina. Prèviament es va fer una visita als Laboratorios
Cinfa, on fórem acollits pels seus directius i ens donaren l’oportunitat de
conèixer les seves modernes instal·lacions. La resta de les Jornades varen
incloure una visita detallada a la ciutat i una excursió a les valls de Salazar
i del Roncal. 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 Dr. Jaume Casas Pla, acadèmics
corresponents de l’Academia de Santa María de España de la Región de
Murcia.
Dra. Anna M. Carmona Cornet i Dr. Joan Bosch Cartés, medalles Facultat
de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.
Dr. Joan Uriach Marsal, medalla d’or de la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona.
Des d’aquestes línies els fem arribar la més cordial felicitació per aquestes
distincions.

Traspàs del Dr. Josep Maria Suñé i Arbussà
El 26 de novembre es va produir el traspàs del Dr. Josep Maria Suñé i
Arbussà, acadèmic numerari emèrit i ex-president d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya. Des d’aquestes línies fem arribar el condol a la
seva família. Properament es celebrarà una sessió homenatge “in
memoriam”a la seu de la nostra Acadèmia.
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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