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Inauguració del curs
El passat dia 15 de gener es va celebrar la Sessió Extraordinària
Inaugural del Curs de l’any 2018 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. Miquel
Salgot de Marçay, sobre el tema “Aigua, energia i
alimentació”. Seguidament es va procedir a lliurar el XXI Premi
de l’Acadèmia 2017 a la Fundació “La Marató de TV3”, el V
Premi “Federació Farmacèutica 2017” a la Fundació Carreras i
el V Premi “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya
2017” al Sr. Enrique Ordieres Sagarminaga.
En el mateix acte es va fer un reconeixement a les noves
acadèmiques emèrites, Dres. Teresa Pàmpols Ros i Elvira Bel
Prieto.
Per acabar l’acte hi va haver una actuació musical de Betty
Boada Soler.
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22 de març, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis
Catalans, la sessió de cloenda “El frau més gran de la historia.
Les conseqüències de l’agricultura per la humanitat i per al
medi ambient”, a càrrec del Dr. Joandomènec Ros, catedràtic
emèrit d’ecologia de la Universitat de Barcelona i president
de l’Institut d’Estudis Catalans.

Conferència sobre “Infecció per VIH: més enllà
del tractament antiretroviral”
El dia 28 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 “Infecció per VIH: més enllà del tractament
antiretroviral” impartida pel Dr. Pere Domingo Pedrol de la
Unitat de Malalties Infeccioses de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau de Barcelona. Moderà l’acte la Dra. Joana M.
Planas Rosselló, presidenta de la Secció segona.

Recepció de nou Acadèmic
Excursió a Vallbona de les Monges
Durant els mesos de gener a abril de 2018 tan sols un acadèmic
electe ha llegit el seu discurs d’ingrés en sessió pública
extraordinària del 5 de febrer, tal com s’indica:
Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. Antoni Buxadé
Viñas amb la lectura del discurs “Pere Viñas Dordal, un
farmacèutic innovador”. El presentà el Dr. Joan Uriach Marsal.

Activitats del cicle interacadèmic 2017-2018 “Els
aliments”
Com a activitats del cicle interacadèmic 2017-2018, “Els
aliments” s’han celebrat els següents actes:
29 de gener, al saló d’actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya, sessió científica sobre “Medicalització dels
aliments, aliments funcionals i complements” en el que
intervingueren els acadèmics numeraris de la nostra Reial
Acadèmia, Dra. Rosaura Farré Rovira, (“Medicalització dels
aliments i aliments funcionals” i el Dr. Xavier de Diego Navalón
(“Complements: actualitat i interès en Salut pública”).
27 de febrer, al saló d’actes de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya, una sessió sobre “Aliments, microbiota i salut”
en el que hi participaren el Dr. Bonaventura Clotet i Sala, cap
del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol i el Dr. Francesc Guarner i Aguilar, metge
investigador del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). La
presentació i moderació de l’acte va anar a càrrec del Dr.
Màrius Foz i Sala, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

El dia 17 de març, la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya organitzà una activitat lúdica per
acadèmics oberta també a familiars i coneguts. Es visità el
Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges que ha
estat objecte d’una profunda restauració arquitectònica. A
més a més, l’antiga farmàcia del monestir, que feia molts anys
que no es visitava, també s’ha beneficiat d’un notable treball
de museïtzació amb la col·laboració de la nostra Acadèmia. La
visita acabà amb un dinar-calçotada a Montblanc.

Presentació del “25è aniversari de les Campanyes
farmacèutiques sobre salut i alimentació Plenufar”
El dia 9 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció quarta, Salut pública,
alimentació i ambient, en sessió pública ordinària se celebrà
la presentació del “25è aniversari de les Campanyes
farmacèutiques sobre salut i alimentació Plenufar” en la que
intervingueren la Dra. Montserrat Rivero Urgell, presidenta
de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació i
acadèmica numerària de la nostra Reial Acadèmia (“Història,
objectius i èxits dels Plenufar”), el Dr. Aquilino García Perea,
Vocal Nacional de Alimentación del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España i acadèmic
corresponent de la nostra Reial Acadèmia (“Alimentación y
actividad física. Resultados del Plenufar 6”) i la Dra. Anna
Bach Faig, vocal d’alimentació del Col·legi oficial de
farmacèutics de Barcelona i professora dels Estudis de Salut
de la Universitat Oberta de Catalunya, (“Intervención
alimentaria para prevenir la sarcopenia y promocionar la
actividad física en los mayores de 65 años”).
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Presentació del facsímil “De Natura Oculorum” i
del “Nou Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) i l’impacte en el sector
farmacèutic”
El dia 25 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció cinquena, Història,
legislació i deontologia farmacèutiques, en sessió pública
ordinària se celebrà la presentació del facsímil del “De Natura
Oculorum” de Giorgio Valla de Piacenza a càrrec del Dr. Martí
Pujol i Forn, acadèmic numerari de la nostra Reial Acadèmia i
del “Nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i
l’impacte en el sector farmacèutic”, en el que participaren la
Sra. Ana Bayó, Legal & Compliance Director i el Sr. Manuel
Alonso, soci TMT Jausàs. Moderà l’acte el Sr. Hèctor Jausàs
Farré, soci de Jausàs i acadèmic corresponent de la nostra
Reial Acadèmia.

Sessió científica sobre “Avenços rellevants en
nutrició”
El dia 5 de març, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la nostra institució,
conjuntament amb l’Associació Catalana de Ciències de
l’Alimentació (ACCA); en sessió pública ordinària se celebrà
una sessió científica sobre “Avenços més rellevants en
nutrició” com a resum del IUNS-ICN 21st International
Congress of Nutrition (“From Science to Nutrition Security”),
celebrat a Buenos Aires. A l’acte hi van participar la Dra.
Ascensión Marcos Sánchez, investigadora del CSIC,
presidenta de la FESNAD i acadèmica corresponent de la
nostra Reial Acadèmia; el Dr. Alfredo Martínez Hernández,
catedràtic de Nutrició i bromatologia de la Universitat de
Navarra, president de la IUNS i acadèmic corresponent de la
nostra Reial Acadèmia; el Dr. Gregorio Varela Moreiras,
catedràtic de Nutrició i bromatologia de la Universitat de San
Pablo (CEU) de Madrid i President de la FEN i la Dra.
Montserrat Rivero Urgell, presidenta de l’ACCA i acadèmica
numerària de la nostra Reial Acadèmia. Es tractaren temes
com la nutrició de precisió, els desafiaments de l’obesitat, els
estils de vida i les seves conseqüències metabòliques, les
interaccions de les defenses de l’individu i la microbiòtica,
les llums i ombres de l’alimentació de l’adult, la hidratació i
com ajudar des de la farmàcia comunitària, com innovar en
educació nutricional, la infotoxicitat i d’altres.
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Presentació del llibre “Energia vital”
El dia 19 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la Secció primera, Física, química
i geologia, en sessió pública ordinària es va fer la presentació
del llibre “Energia vital” a càrrec del Dr. Oriol Valls Planells,
acadèmic numerari de la nostra Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya i autor de l’esmentat llibre. L’acte el presentà la
Dra. Assumpció Alsina Esteller, presidenta de la Secció primera.

Presentació del llibre de Recomanacions de
l’Acadèmia “Interaccions aliments-medicaments
en la població geriàtrica”
El dia 21 de març, en el saló d’actes d’aquesta Reial Acadèmia
de Farmàcia, i organitzada per la seva comissió científica es
presentà el nou llibre de Recomanacions de l’Acadèmia,
“Interaccions aliments-medicaments en la població geriàtrica”.
Com a presentador i moderadora intervingueren
respectivament el Dr. Jaume Piulats Xancó, president de la
comissió científica i la Dra. Rosaura Farré Rovira, acadèmica
numerària; i com a ponents la Dra. Gloria Arbonés Vilà, del
Col·legi Oficial de farmacèutics de Lleida i la Dra. M. Carmen
Vidal Carou, catedràtica de Nutrició i bromatologia de la
Universitat de Barcelona.

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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