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31 de desembre de 2018

Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de setembre a desembre de 2018 van llegir el seu
discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els següents acadèmics:
8 d’octubre. Com a acadèmic numerari el Dr. Josep Ramón Ticó Grau
amb la lectura del discurs “L’excipient”. El contestà en nom de
l’Acadèmia el Dr. Josep M. Suñé Negre.
5 de novembre. Com a acadèmica corresponent la Dra. Cristina Campoy
Folgoso amb la lectura del discurs “Importancia de la programación
precoz del crecimiento y desarrollo infantil: Interés médico y
farmacéutico”. La presentà la Dra. Montserrat Rivero Urgell.
14 de novembre. Com a acadèmic corresponent el Dr. Joan Serra
Manetas amb la lectura del discurs “La crònica de la prestació
farmacèutica a les pàgines de La Vanguardia i l’ABC (1966 a 1977)”.
El presentà el Dr. Eugeni Sedano Monasterio.

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 el
llibre “L’any de l’aigua a les Acadèmies Catalanes”, ja finalitzat i
que s’entregarà als assistents a la sessió inaugural del mes de gener;
de l’assistència a la trobada interacadèmica Iberoamericana
d’Acadèmies de Farmàcia celebrada a Salamanca, coincidint amb la
celebració del 800 aniversari de la fundació d’aquella Universitat i a
altres actes com la inauguració de la restauració de la farmàcia al
monestir de Vallbona de les Monges; del conveni signat amb Sternalia
per organitzar visites guiades a la nostra Acadèmia; de l’estat de la
nova publicació de “Recomanacions”; de les gestions fetes per
millorar l’accés a la nostra seu i de les accions que du a terme
l’acadèmic delegat de la nostra Acadèmia a les Illes Balears, Miquel
Aguiló Juanola, a Medicina, Jurisprudència, Belles Arts i diferents
institucions acadèmiques.
Desprès, el Sr. Tresorer, Dr. Oriol Valls Planells, presentà el
pressupost de despeses i ingressos per l’any 2019 que va ser aprovat
per unanimitat. El Dr. Ramón Canela Arqués presentà un informe
sobre l’actualització ja finalitzada de les dades de la pàgina WEB de
l’Acadèmia. El Dr. Martí Pujol Forn va fer un resum indicant alguns
canvis a la biblioteca i l’estat del trasllat de gran part dels llibres al
Museu Cusí, així com presentà l’informe sobre els fets més
significatius del Museu Cusí en el darrer any, citant, entre d’altres,
l’estat de les feines de restauració i catalogació dels àlbums d’exlibris i de fotografies històriques, els dies de portes obertes, l’estat
de la WEB i les donacions rebudes.
La Junta General ordinària acordà atorgar el XXII Premi de
l’Acadèmia, 2018, al Dr. Joan Guinovart Cirera, pel seus abundants
mèrits acadèmics, destacant en el camp de la bioquímica espanyola,
posant sempre de relleu la seva formació farmacèutica i fent que
aquesta ciència hagi tingut un impuls important en el país. El Sr.
Secretari va llegir les actes dels Jurats, aprovades per la Junta de
Govern, de concessió dels Premis 2018 “Consell de Col·legis de
Farmacèutics de Catalunya” i “Federació Farmacèutica”,
respectivament al Sr. Ricard Troiano Gomà per la seva contribució
a potenciar el nom i el prestigi professional de la Farmàcia i a la
tasca realitzada com president de Farmacéuticos Mundi, i a la Dra.
Marina Geli Fàbregas per la seva aportació a la salut i la seva visió
integradora dels professionals farmacèutics, especialment com a
Consellera de salut de la Generalitat de Catalunya.
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 ratificar la
proposta d’anomenar al Dr. Joan Uriach Marsal acadèmic d’honor
de la nostra Reial Acadèmia. Fou aprovada per unanimitat i el
president el proclamà acadèmic d’honor.

A continuació es va procedir a sotmetre a l’aprovació de la Junta la
candidatura a president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya presentada pel Dr. Jaume Casas Pla, que fou acceptada
per amplíssima majoria. També es va votar afirmativament i per
unanimitat la resta de càrrecs de la Junta de Govern, proposats pel
Dr. Jaume Casas Pla, que foren la Dra. Rosaura Farré Rovira com a
secretària, el Dr. Joan Permanyer Fàbregas com a tresorer, la Dra.
Núria Casamitjana Cucurella com a vice-secretària i la Dra. Rosa
Núria Aleixandre Cerarols com a interventora.

Sessió sobre “Principis actius i la seva regulació”
El dia 17 de setembre, en la sala d’actes d’aquesta Acadèmia i
organitzada per la Secció primera, Física, química i geologia, se
celebrà una Sessió pública ordinària sobre “Principis actius i la seva
regulació”. Va presentar i moderar la sessió la Dra. Beatriz Artalejo
Ortega, acadèmica numerària de la nostra Reial Acadèmia i
Pharmaceutical Scientific Officer i Technical Director de IQS Tech.
Els ponents van ésser el Dr. Salvador Cassany i Pou, cap de servei
de control farmacèutic i productes sanitaris, Subdirecció General
d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, Direcció
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, Departament de
Salut, Generalitat de Catalunya i la Dra. Georgina Pujals Naranjo,
cap de secció de control de fabricació i distribució de medicaments,
productes sanitaris i cosmètics, Serveis de Control Farmacèutic i
Productes Sanitaris, Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques, Direcció d’Ordenació Professional i
Regulació Sanitària, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
(“Control dels fabricants i distribuïdors de principis actius a
Catalunya”) i la Sra. Gemma Colomer Travé, Life Sciences Jausàs,
(“La regulació europea i nacional dels principis actius. Especial
menció a les obligacions de les parts pel que fa al control dels
principis actius”).

Sessió sobre “Els llibres antics de la Universitat
de Barcelona: una col·lecció per descobrir”
El dia 24 d’octubre, en la sala d’actes d’aquesta Acadèmia i
organitzada per la Secció cinquena, Història, legislació i deontologia
farmacèutiques, se celebrà una Sessió pública ordinària sobre “Els
llibres antics de la Universitat de Barcelona: una col·lecció per
descobrir”. Va presentar i moderar la sessió la Dra. Núria Casamitjana
Cucurella, presidenta de la Secció cinquena i la xerrada va ésser
impartida per la Sra. Neus Verger Arce, responsable del CRAI
Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona.

Sessió sobre “Abordatge de l’insomni a les
persones grans. Estratègies naturals com
tractament coadjuvant”
El dia 12 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Acadèmia i
organitzada per la Secció setena, Farmàcia assistencial comunitària,
se celebrà, en Sessió pública ordinària, un acte sobre “Abordatge de
l’insomni a les persones grans. Estratègies naturals com tractament
coadjuvant”. Com a ponents van participar el Dr. Francisco Marín
Jiménez, metge d’atenció primària, màster en fitoteràpia clínica i
expert en nutrició clínica i la Dra. María José Alonso Osorio,
farmacèutica, especialista en farmàcia industrial i galènica, membre
de l’Associació Espanyola de Fitoteràpia i acadèmica corresponent
de la nostra Reial Acadèmia. Moderà l’acte el Dr. Alfons Del Pozo
Carrascosa, president de la Secció setena.
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Sessió sobre “Genèrics i biosimilars: diferències
i aplicacions “

Nomenaments a diferents acadèmics de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

El dia 21 de novembre, en la sala d’actes d’aquesta Acadèmia i
organitzada per la Secció sisena, Farmacologia, se celebrà, en Sessió
pública ordinària, un acte sobre “Genèrics i biosimilars: diferències
i aplicacions “. L’acte va ésser presentat i moderat pel Dr. Josep
Domènech Berrozpe, president de la Secció sisena i la presentació
va ésser impartida pel Dr. Carlos Nieto Abad, director científic de
Laboratoris Reig Jofré.

Dra. Àngela Domínguez García, acadèmica corresponent de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Dr. Oriol Valls Planells, acadèmic corresponent de la Academia de
Farmacia del Reino de Aragón.
Dr. Tomás Pumarola Suñé, acadèmic numerari de la Reial Academia
de Medicina de Catalunya.
Dr. Sebastià Crespí Rotger, acadèmic numerari de la Reial Academia
de Medicina de les Illes Balears i d’Honor de l’Academia
Iberoamericana de Farmacia.
Dr. Santiago Cuéllar Rodriguez, acadèmic corresponent de la Real
Academia Nacional de Farmacia.
Des d’aquestes línies els fem arribar la més cordial felicitació per
aquestes distincions.

Presentació del llibre “PA DE PESSIC.
Aproximació a les memòries d’un apotecari de
Vic”
El dia 12 de desembre, en la sala d’actes d’aquesta Acadèmia i
organitzada per la Secció segona, Biologia i biotecnologia, se celebrà,
en Sessió pública ordinària, la presentació del llibre “PA DE PESSIC.
Aproximació a les memòries d’un apotecari de Vic”. Presentà i moderà
la sessió, la Dra. Joana Maria Planas i Rosselló, presidenta de la
Secció segona i com a ponents van participar el Dr. Miquel YllaCatalà i Genís, autor del llibre, acadèmic numerari emèrit i expresident
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el Dr. Francesc
Vilanova Vila Abadal de la Universitat Autònoma de Barcelona i el
Dr. Jordi Cervera i Valls, de la Facultat de Teologia de Catalunya.

Visita a València
Dins el programa per donar a conèixer la nostra Institució, la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya va fer, del 20 al 24 de setembre
de 2018, una visita a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
València, incloent una visita a la ciutat de València incloent la “Ciutat
de les Arts i les Ciències” i una excursió al Parc natural i llac de
l’Albufera. La organització del viatge va ésser un èxit, com és costum
en tots els que organitza el Dr. Miquel Ylla-Català.
La trobada amb la Facultat de Farmàcia va consistir en un acte
institucional acadèmic, que se celebrà al Col·legi Major Rector Peset,
en el que varen intervenir com a ponents la Dra. Núria Casamitjana
Cucurella i el Dr. Santiago Mas Coma.
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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Traspàs del Dr. Ramon Parés i Farràs
El 30 de setembre es va produir el traspàs del Dr. Ramon Parés i
Farràs, acadèmic numerari emèrit d’aquesta Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya. Des d’aquestes línies fem arribar el condol
a la seva família.

