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Editorial
Tornem de vacances amb les piles recarregades i amb moltes ganes
d’emprendre noves actuacions. De moment, aquest mes de setembre està
prevista una excursió, organitzada per en Miquel Ylla-Català, en la que
tindrem una trobada a la Universitat de Montpellier i aprofitarem per donar
un volt per la Camargue. Més endavant, a l’octubre, participarem en
l`”Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia” que tindrà lloc a
Granada. I moltes altres activitats que trobareu a la secció “Properes
activitats”.
Amb goig us anunciem que el nostre President Dr. Jaume Casas ha estat
admès com a Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, l’acte de presa de possessió tindrà lloc el proper dia 1 d’octubre
a la seu de l’esmentada Acadèmia de Medicina.
Ha arribat l’hora d’ampliar el nombre d’acadèmics corresponents. Aquest
mes de setembre, tal i com s’informarà en la reunió de presidents de secció,
s’hauran de fer noves propostes d’acadèmics d’aquesta modalitat. Tal com
es va acordar a la junta general, aquesta proposta es farà a través de les
seccions i el primer signant (de la secció) haurà de fer de tutor,
responsabilitzant-se de tot el procés de l’aspirant fins al dia de la presa de
possessió.
Per fomentar la relació entre acadèmics, la Junta de Govern de l’Acadèmia
proposa fer un dinar o un sopar de “germanor”. Una opció és fer-ho el
proper 19 de novembre. El lloc i horari s’anunciarà més endavant.
També ens cal fer-vos saber la proposta del nous premis d’aquest any: el
XXIII Premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el VII Premi
del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya de la Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya i el VII Premi Federació Farmacèutica de la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Podeu trobar més informació
d’aquests premis a la pàgina web de l’Acadèmia.
Ens preocupa el fet de que la nostra Acadèmia sigui poc coneguda fins i tot
pels mateixos professionals. Per això, proposem, que els estudiants de
farmàcia visitin regularment la nostra seu.
Aprofitem l’avinentesa per recordar que s’ha aprovat que tots els
acadèmics que ho desitgin, puguin pertànyer a dues seccions de
l’Acadèmia.

En aquesta segona edició del “Butlletí de l’Acadèmia” li donarem un
format més ampli, amb la inclusió de material gràfic dels actes més
rellevants que han tingut lloc en aquest quadrimestre.

Noves acadèmiques
El passat dia 3 de juny, la Il·lustre Sra.
Dra. Roser Vila Casanovas ingressà com
acadèmica corresponent amb la lectura del
discurs: “Olis essencials i estat d’ànim”, la
presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excma.
Sra. Dra. Joana M.ª Planas Roselló.

El dia 12 de juny, la Il·lustre Sra. Dra. Margarita Arboix Arzo ingressà
com acadèmica corresponent amb la
lectura del discurs: “La resistència
antimicrobiana: Visió des del món de
la medicina veterinària”, la presentà,
en nom de l’Acadèmia, l’Excma. Sra.
Dra. Rosa Núria Aleixandre
Cerarols.

Sessions acadèmiques que han tingut lloc aquest
quadrimestre
Sessió Pública Ordinària
organitzada per la Secció
VII: El dia 6 de maig, a la
sala d’actes de la RAFC, es
va celebrar una taula rodona,
organitzada per la Secció
VII, Farmàcia Assistencial,
sobre “Exposición humana a
disruptores endocrinos y
como
evitar
sus
consecuencias”, moderada
per l’Excm. Sr. Dr. Alfons del Pozo Carrascosa, President d’aquesta secció.
Va actuar, com a ponent, el Professor Dr. Nicolás Olea Serrano, Catedràtic
de Radiologia i Medicina Física de la Universitat de Granada i Director
Científic del “Instituto de Investigaciones Sanitarias” de Granada.
Presentació
del
llibre
“Recomanacions”: El dia 13 de
maig, a la sala d’actes de la RAFC,
va tenir lloc, la presentació del
llibre de Recomanacions de
l’Acadèmia “La Biotecnologia:
Importància
terapèutica
i
socioeconòmica dels Medicaments
Biotecnològics”. Hi van participar
l’Excm. Sr. Dr. Jaume Piulats,
coordinador de l’estudi, que va introduir
el tema i exposà els objectius; el Dr.
Antoni Iborra del Servei de Cultius
Cel·lulars , Producció d’Anticossos i
Citometria de la UAB, que exposà el
tema: “Importància terapèutica dels
medicaments biotecnològics” i la Dra.

Regina Múzquiz, Directora General de BioSim, Asociación Española de
Biosimilares, que exposà el tema: “Consideraciones socio-económicas de
los medicamentos biotecnológicos”. Va concloure l’acte el Dr. Piulats
exposant les conclusions i recomanacions finals de l’estudi. L’exemplar, en
format electrònic, s’enviarà a tots els acadèmics. Els interessats en tenir una
còpia en paper, podran recollir-lo a la seu de l’Acadèmia.
Sessió Pública Ordinària
organitzada per la Secció
V: El dia 15 de maig, a la
sala d’actes de la RAFC, se
celebrà una taula rodona,
organitzada per la Secció V
d’Història,
Legislació
i
Deontologia, sobre “Reptes
legals que planteja la venda
de productes per a la salut a
través d’Internet”. Presentà
l’acte l’Excma. Sra. Dra. Núria Casamitjana, Presidenta de la secció V i
van actuar com a ponents: la Sra. Ana Bayó, Directora Legal i de
Compliance d’Espanya i Llatinoamèrica de Menarini S.A.; la Sra. Maria
Sanchez Puy, Compliance i Data Protection Liaison de Menarini S.A.; i
l’Il·lustre Sr. Dr. Hector Jausas, Acadèmic Corresponent i soci de
Fieldfisher Jausàs.
Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció II: El dia 26 de juny,
a la sala d’actes de la RAFC, se
celebrà una taula rodona,
organitzada per la Secció II,
Biologia i Biotecnologia, sobre
“Microorganismes i patrimoni”.
Moderà l’acte l’Excma. Sra. Dra.
Joana M.ª Planas Roselló,
Presidenta de la secció II. Va
actuar com a ponent: l’Excma.
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres, catedràtica de Sanitat Animal i
Acadèmica Numeraria de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Junta General Ordinària i Extraordinària. El passat dia 1 de juliol, a la
sala d’actes de la RAFC, va tenir lloc la celebració de la Junta General
Ordinària d’acadèmics. En primer lloc l’ Excma. Sra. Secretaria va llegir
l’acta de la Junta anterior que es va aprovar. Tot seguit va prendre la
paraula l’Excm. Sr. President per emetre el informe reglamentari, exposant,
entre altres temes les tasques assignades als nous càrrecs que col·laboraran
amb els de la Junta de Govern, també va comentar el projecte de creació
del Museu de Farmàcia de Catalunya a l’Hospitalet. Tot seguit va prendre
la paraula l’Excm. Sr. Tresorer per explicar els avantatges dels nous
abonaments d’aparcament per als acadèmics en la cadena BSM. El
President, recuperà la paraula per comentar que va assistir a diversos actes
d’altres acadèmies i va destacar el de la creació de l’Acadèmia de Farmàcia
del País Valencià. Tot seguit va prendre la paraula el Excm. Sr.
Vicepresident Dr. Pere Berga, per comentar la seva assistència a la reunió
de les acadèmies adscrites al “Instituto de España”, fent palès que totes les
acadèmies tenen els mateixos problemes de caràcter econòmic. Recuperada
la paraula, el Sr. President va comentar els resultats de l’estudi engegat per
fer palesa la qüestió de si calien noves Facultats de Farmàcia a l’Estat
Español i es va concloure que no. També va comentar la reunió que va tenir
a la Conselleria de Cultura, amb les altres acadèmies que estan en el mateix
recinte (Medicina i IEC), per exposar l’estat deplorable en què es troba el
recinte de l’antic hospital de la Santa Creu (Vegeu més endavant). Altres
temes que va comentar són que s’ha demanat l’ISBN per tot el que es
publica a l’Acadèmia; que s’ha fet una gran neteja de papers i documents
antics de poc interès i d’altres que s’han traslladat al Museu Cusí; les
invitacions rebudes del Col·legi de Farmacèutics par assistir a Infarma; la
posada en marxa de les noves “Recomanacions” d’aquest any; els
problemes de finançament del llibre “l’any de l’aigua”: les normes sobre la
utilització de diapositives en els discursos d’ingrés de nous acadèmics;
l’obsequi del Dr. Ventura d’una pintura anomenada “Crist Farmacèutic”
que s’exposarà al Museu Cusí; la reunió del Consell Interacadèmic de
Catalunya on es va proposar el tema a tractar aquest any sobre “La vida i
l’època del Dr. Salvà Campillo” (El Dr. Oriol Valls se n’ocuparà
d’organitzar-ho a la nostra Acadèmia); les subvencions rebudes i pendents
per projectes de la “Fundació La Caixa”; l’informe “CoNprueba” emés per
les tres acadèmies sanitàries de Catalunya (Medicina, Farmàcia i
Veterinària) sobre teràpies alternatives o complementàries (veure més

endavant); l’excursió programada pel Dr. Ylla-Català per visitar la
Universitat de Montpellier i la “Jornada de portes obertes del Museu Cusí”
. També va fer algunes propostes com la de fer una sola sessió anyal “in
memoriam” reunint totes les defuncions de l’any (Es farà una excepció en
el cas del Dr. Josep Esteve, per haver estat president de l’Acadèmia, en què
tindrà lloc una sessió extraordinària conjuntament amb Medicina). També
va exposar que el conveni de col·laboració amb la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia, està llest per signar i que cal buscar un periodista
que doni ressò als actes que es fan a l’Acadèmia. També va transmetre els
acords de la Junta de Govern referent al fet que els acadèmics puguin estar
adscrits a dues seccions i que siguin les seccions les que proposin els nous
acadèmics corresponents. Finalment va proposar fer un dinar o un sopar de
germanor per una data tal com el 19 de novembre.
A continuació l’Excm. Sr. Tresorer Dr. Joan Permanyer va presentar els
resultats comptables de l’any 2018 que es van sotmetre a votació dels
assistents i es van aprovar per unanimitat, sense cap esmena.
En el torn obert de paraula va intervenir l’Excm. Sr. Dr. Joan Sabater que
va demanar que el canvi del nom de l’Acadèmia pel de “Acadèmia de
Farmàcia Nacional de Catalunya”.
Tot seguit es va celebrar la Junta General Extraordinària per procedir a
la votació i elecció de les noves acadèmiques numeràries que van sortir
elegides per àmplia majoria: La Dra. Rosa Mª Buhigas Cardó amb 27 vots
a favor i 4 en contra, i la Dra. Teresa Capell Capell amb 28 vots a favor i 3
en contra.

Altres activitats i noticies
Diversos acadèmics han rebut premis i distincions: l’Excm. Sr. Dr. Josep
M.ª Ventura Ferrero ha estat anomenat Acadèmic d’Honor de la “Academia
Iberoamericana de Farmàcia”. L’Excm. Sr. Dr. Oriol Valls Planells ha estat
anomenat Acadèmic Corresponent de la “Academia de Farmacia de la
Comunidad Valenciana”. L’Excm. Sr. Dr. Salvador Cañigueral Folcarà, ha
estat elegit Vicepresident de la “Farmacopea Europea”.
A instàncies de l’organització #coNprueba, de l’Estat Espanyol, les tres
acadèmies sanitàries de Catalunya (Medicina, Farmàcia i Veterinària) han
emès, conjuntament, un informe sobre una llista de 139 de les anomenades
teràpies alternatives o complementàries. Per part de la nostra Acadèmia, hi
han participat els Excms. Srs. Drs. Pere Berga i Núria Casamitjana. Aquest
informe s’enviarà a tots els acadèmics numeraris perquè, si s’escau, el
referendin en una propera Junta General.
El Sr. President va assistir a una reunió a la Conselleria de Cultura, amb
presència dels presidents de les acadèmies de Medicina de Catalunya i del
Institut d’Estudis Catalans, per tractar del mal estat en que es troba l’edifici
de l’Antic Hospital de la Santa Creu. El regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona Sr. Subirats, va declinar la seva presència perquè el tema “no
era del seu interès”. Es va informar que encara no estava previst quan
començarien les obres.
El dia 25 de maig va tenir lloc al Museu Cusí, la tradicional Jornada de
portes obertes, amb gran assistència de visitants.
El dia 10 de juliol l’Excm. Sr President, assistí, en representació de
l’Acadèmia a una reunió del Consell General de Col·legis de Farmacèutics
de Catalunya que va tenir lloc a la seu de Col·legi de Farmacèutics de
Barcelona, per parlar de l’absorció de la Fundació Concòrdia per part del
Consell.
Els presidents de l’Institut d’Estudis Catalans Excm. Sr. Joandomenech
Ros, de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya Excm. Sr. Josep
Antoni Bombí i de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya Excm. Sr.
Jaume Casas han enviat una carta a l’Hble. Consellera de Cultura de la
Generalitat de Catalunya Dra. Mª Àngela Vilallonga, per fer-li palesa la
seva inquietud pel mal estat i la degradació accelerada que pateixen els
equipaments i, en concret, les institucions que presideixen, ubicades en el
recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu.

Properes activitats
Calendari d’activitats previstes. Rebreu informació més detallada
properament.
9 de setembre: Sessió “in memoriam”, conjuntament amb la Reial
Acadèmia de Medicina de Cataluña, dedicada a l’Excm. Sr.
Dr. Josep Esteve Soler.
16 de setembre: Recepció de l’acadèmic numerari Il·lustre Sr. Dr. Santiago
Grau Cerrató, amb el discurs titulat: “Pasado, presente y
futuro de la antibioterapia”. Contestarà en nom de
l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Jaume Piulats Xancó.
23 a 26 de setembre: Sortida a Montpellier organitzada per l’Excm. Sr. Dr.
Miquel Ylla-Català.
1 d’octubre: Recepció com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia
de Medecina de Catalunya de l’Excm. Sr. Dr. Jaume Casas
Pla, amb el discurs titulat: “Les Ciències de la Salut en
l'humor gràfic a la fi del segle XX”. L’acte tindrà lloc a la seu
de l’Acadèmia de Medicina.
7 d’octubre: Recepció de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Vallès
Xirau, amb el discurs titulat: “La botànica als estudis de
Farmàcia a Catalunya: Una disciplina en perill d’extinció.
Algunes reflexions i dues reivindicacions”. Contestarà en
nom de l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Salvador Cañigueral
Folcarà.
10 d’octubre: Sessió científica conjunta de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya i la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears a Palma de Mallorca.
14-16 d’octubre: Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia.
Granada.
21 d’octubre: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. Juan
José Badimon Maestro, amb el discurs titulat: “Papel de los
lípidos en la enfermedad arteriosclerótica y su control
terapéutico.”. El presentarà en nom de l’Acadèmia l’Excm.
Sr. Dr. Joan Guinovart Cirera.
28 d’octubre: Recepció de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Carles
Ciudad Gòmez, amb el discurs titulat: “Pinces de polipurina:
Un nou tipus d’oligonucleòtid per teràpia gènica”. Contestarà
en nom de l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Jaume Piulats Xancó.

11 de novembre: Sessió “in memoriam” dedicada als acadèmics finats:
Il·lustres Srs. Drs. Ramon Parés, Josep M.ª Castelló i
Fernando Quevedo.

Institucions i entitats que patrocinen les activitats de l’Acadèmia:
Almirall, S.A.; Antoni Vila Casas; Associació Espanyola de Farmacèutics
de la Indústria (A.E.F.I.); Consejo General de Colegios de Farmacéuticos;
Consell Català de Col·legis Farmacèutics; Conselleries de Justícia i Salut
de la Generalitat de Catalunya; Dr. Esteve; Federació Farmacèutica Soc.
Coop. C.L.; Grífols Movaco S.A.; J. Uriach y Compañía, S.A.; Laboratoris
Angelini Farmacèutica S.A.; Laboratori Viñas; Laboratoris Ferrer
Internacional; Laboratoris Ordesa S.L.; Novartis Farmacèutica S.A.
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56. 08001 Barcelona.
Tel. 934430088. Fax 933295204. E-mail: academia@rafc.cat Web: http://www.rafc.cat

