REIAL ACADÈMIA
DE FARMÀCIA
DE CATALUNYA
CARRER DE L'HOSPITAL, 56
08001-BARCELONA

Circular interna
FULL
Núm. 58
INFORMATIU
Pàg. 1/2
Tel. 93 443 00 88. Fax 93 3295204
E-mail: academia@rafc.cat

31 d'agost de 2018

Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de maig a agost de 2018 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària
els següents acadèmics:
7 de maig. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr.
Francesc Tresserra Casas amb la lectura del discurs
“Contribución del estudio citológico a la epidemiología
del cáncer de cérvix uterino, una visión histórica”. El
contestà en nom de l’Acadèmia el Dr. Tomàs Pumarola
Suñé.
4 de juny. Ingrés com a acadèmica corresponent de la
Dra. Concepció Amat Miralles amb la lectura del
discurs “El pla d’estudis de l’ensenyament de farmàcia
dels continguts a les competències”. La presentà la Dra.
Joana M. Planas Rosselló.
11 de juny. Ingrés com a acadèmica corresponent de
la Sra. Maria Teresa Bassons Boncompte amb la lectura
del discurs “La transformació digital de la farmàcia:
estratègia i innovació”. La presentà el Dr. Jaume Casas
Pla.
Juntes Generals ordinària i extraordinària
El dia 25 de juny 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”, la visita col·lectiva que l’Acadèmia va
fer al monestir de Vallbona de les Monges on
l’Acadèmia ha col·laborat en la restauració de l’antiga
farmàcia, l’edició del llibre “De Natura Oculorum”, la
presentació del llibre de “Recomanacions” de
l’Acadèmia sobre “Interaccions aliments/medicaments
en població geriàtrica” i dels treballs per les properes
recomanacions “Importància terapèutica i
socioeconòmica dels medicaments biotecnològics”, i
l’estat de les voltes del claustre situat al costat de la
nostra seu.
El Dr. Oriol Valls Planells, Tresorer, presentà la
liquidació del pressupost del 2017 que va ésser
aprovada per unanimitat.

El mateix dia 25 de juny i a continuació de la Junta
General ordinària va tenir lloc a la seu de l’Acadèmia
una Junta General extraordinària sota la presidència del
Dr. Josep M. Ventura Ferrero amb l’únic punt a l’ordre
del dia, “Nomenament, si s’escau, dels acadèmics
corresponents segons la convocatòria del mes de març
de 2018". Després de la votació, resultaren elegits per
àmplia majoria els següents candidats com a acadèmics
corresponents residents a Catalunya: Margarida Arboix
Arzo, Xavier Bonafont Pujol, Mercé Bonfill Baldrich,
Maria Izquierdo Pulido, Ramón Mangues Bafalluy,
Concha Marzo Carpio, Joan Muntané Bartra, Emilia
Juan Olivé i M. Carmen Vidal Carou. Com a acadèmics
corresponents procedents d’altres Acadèmies de
Farmàcia de l’estat espanyol, foren elegits per àmplia
majoria els següents candidats: Ángel Concheiro Nine
i Manuel Puga Pereira (Academia de Galicia), Daría
Bermejo Ramos (Academia de Aragón), Stella Moreno
Grau (Academia de Murcia), Antonio M. Rabasco
Álvarez (Academia Iberoamericana) i Juan José
Badimón Maestro (Academia Nacional).
Sessió sobre “Passat, present i futur de la
investigació genòmica en el diagnòstic i
tractament de les malalties rares”
El dia 16 de maig, en el saló d’actes d’aquesta
Acadèmia, i organitzada per la secció sisena,
Farmacologia, se celebrà una sessió, pública i ordinària
amb una conferència sobre “Passat, present i futur de
la investigació genòmica en el diagnòstic i tractament
de les malalties rares” a càrrec del Dr. Lluis Armengol
Dulcet, director i co-fundador de “qGenomics”. L’acte
fou presentat i moderat pel Dr. Julià Garcia Rafanell,
acadèmic numerari de la nostra Acadèmia.
Sessió sobre “Aportació de la farmacogenètica a
l’establiment de terapèutiques personalitzades”
El dia 23 de maig, en el saló d’actes d’aquesta
Acadèmia, i organitzada per la Secció setena, Farmàcia
assistencial comunitària, se celebrà una sessió, pública
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i ordinària sobre “Aportació de la farmacogenètica a
l’establiment de terapèutiques personalitzades”. L’acte
fou presentat i moderat pel Dr. Alfons del Pozo
Carrascosa, acadèmic numerari de la nostra Acadèmia
i la sessió va ésser impartida pel Dr. Joan Sabater
Tobella, president d’honor i per la Dra. Montserrat
Baiget Bastús, acadèmica numerària, ambdós de la
nostra Acadèmia.
Sessió sobre “Los datos: La receta para la
inteligencia operacional”
El dia 18 de juny, en el saló d’actes d’aquesta
Acadèmia, i organitzada per la Secció tercera, Farmàcia
industrial, se celebrà una sessió, pública i ordinària
sobre “Los datos: La receta para la inteligencia
operacional”. L’acte fou moderat pel Dr. Enric Jo
Cardoso, director de planta de Laboratoris Reig Jofre
i acadèmic corresponent de la nostra Acadèmia, i hi
van participar la Sra. Raquel Mateos Tejada, enginyer
químic i MBA industrial i El Sr. Marc Olivé Torralba,
enginyer senior de sistemes d’AG Solution Group.
Sessió sobre “Helicicultura”
El dia 27 de juny, en el saló d’actes d’aquesta
Acadèmia, i organitzada per la Secció segona, Biologia
i biotecnologia, se celebrà una sessió, pública i ordinària
sobre “Helicicultura”. L’acte fou moderat per la Dra.
Joana M. Planas Rosselló, presidenta de la Secció
segona de l’Acadèmia, i hi van participar els Srs. José
Antonio Marcelo Santillana, president d’ANCEC i
Agustín Calvo, director tècnic d’Interhélix,
“Características y fases productivas. Actualidad y
futuro” i la Dra. M. Àngels Calvo Torras, acadèmica
numerària de la nostra Acadèmia, “Aspectos sanitarios
e incidencia en la salud”.

31 d'agost de 2018

Convocatòries de Premis de l’any 2018
S’han convocat per part de l’Acadèmia els següents
premis corresponents a l’any 2018: “XXII Premi de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”, “VI Premi
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya”,”VI
Premi Federació Farmacèutica” i “III Premi Cooperativa
d’Apotecaris de les Illes Balears”. El termini de
presentació de les candidatures finalitza el 30 d’octubre
de 2018. Per a més informació cal consultar la web de
l’Acadèmia (http://www.rafc.cat/) o la pròpia secretaria.
Sessió In Memoriam del Dr. Josep M. Suñé
Arbussà
El dia 13 de juny, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia, se celebrà en sessió pública extraordinària,
l’acte “in memoriam” pel Dr. Josep M. Suñé Arbussà,
que fou acadèmic numerari i president de l’Acadèmia,
traspassat el 26 de novembre de 2017, sent la “laudatio”
a càrrec del Dr. José Luis Valverde López, acadèmic
corresponent de la nostra Acadèmia. La presentació i
cloenda de l’acte fou a càrrec del Dr. Josep M. Ventura
Ferrero, president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.

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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