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Inauguració del curs
El passat dia 13 de gener va tenir lloc la Sessió
Extraordinària Inaugural del Curs de l’any 2014 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 per la Dra. Esther
Marín Parés, sobre el tema “Colquicina i dioxina: realitat
i expectatives, al segle XXI”. Seguidament es va procedir
a lliurar el Premi de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya de l’any 2013 que va recaure en l’empresa
Grífols S.A, per la seva contribució de forma destacada
i la seva trajectòria perseverant en l’ennobliment de la
farmàcia tan a Catalunya com a la resta de l’Estat
espanyol i a nivell internacional.
També es van lliurar el Premi de la Federació
Farmacèutica 2013 a l’associació “Farmacèutics Mundi”
per la seva missió d’assegurar el dret universal a la salut
mitjançant actuacions humanitàries i de cooperació al
desenvolupament per donar suport a poblacions
vulnerables de països empobrits i molt especialment en
l’àmbit de la distribució de medicaments; i el del Consell
de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 2013 al Dr.
Joan Esteva de Sagrera per la seva contribució a
potenciar el nom i el prestigi professional de la farmàcia
mitjançant les seves publicacions.
En el mateix acte es va fer un reconeixement als nous
acadèmics emèrits, Drs. Joan Bladé Piqué, Joan Barceló
Coll i Francesc Jané Carrencà
Al finalitzar l’acte va tenir lloc un concert a càrrec de la
coral de la “Federació Farmacèutica”.
Recepció de nous Acadèmics
Durant els mesos de gener a abril de 2014 han llegit el
seu discurs d’ingrés en sessió pública extraordinària els
següents acadèmics:
27 de gener. Ingrés com a acadèmica corresponent de
la Dra. Carlota Dobaño Lázaro amb la lectura del discurs
“Vacunació contra la malària. Perspectiva històrica,
immunogenicitat i reptes de futur”. La presentà el Dr.
Angel Lázaro Porta.
10 de febrer. Ingrés com a acadèmica corresponent de
la Dra. Silvia Sánchez González amb la lectura del
discurs “Models experimentals per a l’avaluació de
l’efecte analgèsic: de 1941 a 2013". La presentà el Dr.
Jordi Camarasa García.

3 de març. Ingrés com a acadèmica numeraria de la
Dra. Rosaura Farré Rovira amb la lectura del discurs
“Declaracions de salut dels aliments: interès, legislació,
verificació i importància pel consumidor”. Contestà en
nom de l’Acadèmia el Dr. Miquel Ylla-Català i Genís.
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31 de març. Ingrés com a acadèmica numeraria de la
Dra. Núria Casamitjana Cucurella amb la lectura del
discurs “Usos no mèdics dels fàrmacs”. Contestà en
nom de l’Acadèmia el Dr. Jaume Casas Pla.
7 d’abril. Ingrés com a acadèmic numerari del Dr. Antoni
Esteve Cruella amb la lectura del discurs “La innovació
farmacèutica: més enllà dels models clàssics de R+D+i”.
Contestà en nom de l’Acadèmia el Dr. Josep Maria Suñé
Negre.
29 d’abril. Ingrés com a acadèmic corresponent del Dr.
Francisco de A. Mateo del Pozo amb la lectura del
discurs “L’associació de farmacèutics rurals de
Catalunya (AFRUC). Creació d’una cartera de serveis,
resultat de la coordinació a diferents nivells sanitaris”.
El presentà el Dr. Miquel Ylla-Català i Genís. L’acte se
celebrà al saló d’actes del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Tarragona.
Presentació treball “Les recomanacions de
l’Acadèmia”
El dia 20 de gener, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la Comissió
Científica, el Dr. Jaume Piulats presentà el treball que
sota la denominació genèrica de “Les recomanacions
de l’Acadèmia” ha estudiat el tema “Aplicacions de la
farmacogenètica en la prevenció d’efectes adversos i
en l’optimització i millora de l’eficàcia terapèutica”. Es
va entregar a tots els assistents un exemplar d’aquesta
important publicació que també es pot trobar a la pàgina
web de l’Acadèmia.
Conferència sobre “Los retos de la salud global”
del Dr. Pedro Luis Alonso
El dia 26 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, se celebrà una sessió pública
ordinària, en la que el Dr. Pedro Luis Alonso, director
de ISGLOBAL, director del CRESIB, cap de servei de
salut internacional i medicina tropical de l’Hospital Clínic
de Barcelona, catedràtic de la Universitat de Barcelona
i president de la Fundació Manhiça de Moçambic
pronuncià una conferència sobre “Los retos de la salud
global”.
Sessió científica sobre “Coordinació d’estructures
farmacèutiques en l’abordatge de la cronicitat”
El dia 10 de març, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la Secció
setena, Ciència i professió farmacèutiques, en sessió
pública ordinària se celebrà una sessió científica sobre
“Coordinació d’estructures farmacèutiques en
l’abordatge de la cronicitat”.
ADREÇA PLANA WEB: http://www.rafc.cat
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A l’acte hi van participar la Sra. Paqui Moreno, presidenta
a Catalunya de la Sociedad Española de Farmacéuticos
Comunitarios (SEFAC), la Sra. Ester Amado,
vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos
de Atención Primaria (SEFAP) y el Sr. Carles Codina,
representant de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH). La sessió va concloure amb un
interessant col·loqui moderat pel Dr. Eugeni Sedano
Monasterio, secretari de la secció setena de l’ Acadèmia.
Actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya a Ciutat de Mallorca
El dia 14 de març, en el saló d’actes de la Conselleria de
salut, família i benestar social de Ciutat de Mallorca, la
Dra. Montserrat Baiget, directora del servei de Genètica
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona i
acadèmica numerària electa de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya pronuncià una interessant
conferència sobre “Farmacogenètica: nova disciplina
farmacèutica”.
A continuació es presentà el nou Premi Cooperativa
d’Apotecaris de la Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya. Aquests actes van ésser molt concorreguts i
van assistir-hi tots el acadèmics de les Illes Balears.
Taula rodona sobre “Bioexencions als estudis de
bioequivalència”
El dia 2 d’abril, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia, i organitzada per la Secció sisena,
Ciències farmacològiques, se celebrà, en sessió pública
ordinària, una taula rodona sobre “Bioexencions als
estudis de bioequivalència”.A l’acte hi va participar el
Sr. Carlos Nieto Abad, director d’estratègia R+D dels
laboratoris Reig Jofre i va ésser moderat pel Dr. José
Domènech Berrozpe, president de la Secció sisena. Al
final de la sessió va tenir lloc un animat col·loqui.
Presentació del llibre “Els animals a la Bíblia”
El dia 24 de febrer, en el saló d’actes d’aquesta Reial
Acadèmia de farmàcia, i organitzada per la Secció
segona, Ciències biològiques i biotecnologia es presentà
el llibre “Els animals a la Bíblia”, escrit pel Dr. Miquel
Ylla-Català i Genís. A l’acte hi van participar la Dra.
Maria Àngels Calvo, acadèmica numerària, el Sr.
Frederic Raurell, caputxí autor del pròleg, la Sra. Mònica
Estruch de l’editorial Mediterrània i el Dr. Miquel YllaCatalà, acadèmic emèrit i autor del llibre. Va moderar la
reunió la Dra. Montserrat Rivero Urgell, presidenta de
la Secció segona.
Horari de l'Acadèmia , de dilluns a dijous, de les 4 a les 8 de la tarda,
Secretaria i Biblioteca resten obertes a disposició dels Srs. acadèmics.
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Junta General Extraordinària
La Junta General Extraordinària del dia 10 d’abril no es
va poder celebrar per falta de quòrum. Es va convocar
de nou pel dia 24 d’abril, i havent-hi prou quòrum se
celebrà, per a la discussió de les esmenes presentades al
Reglament de l’Acadèmia. Les esmenes van ésser
votades i les acceptades es van incloure al Reglament
que en una propera data s’enviarà a tots els Srs.
Acadèmics.
Assistència de membres de l’Acadèmia a diferents
actes
8 de gener a Paris amb motiu de la sessió inaugural del
curs 2014 de l’Académie Nationale de Pharmacie. Hi
van assistir el president i el Dr. Miquel Ylla-Català.
16 de gener a Madrid amb motiu de l’Apertura del Curso
Académico 2014 de la Real Academia Nacional de
Farmacia. Hi van assistir el president i el vicepresident
21 de gener a Sevilla amb motiu de la inauguració del
Curs 2014 de l’Academia Iberoamericana de Farmacia,
i, el dia 7 de febrer a Salamanca, a la inauguració del
curs 2014 de l’Academia de Farmacia de Castilla y León.
A ambdós actes va assistir-hi el president.
6 de febrer: Inauguració d’una exposició sobre “La vida
quotidiana a Catalunya al voltant de 1714” que tingué
lloc a la Biblioteca de Catalunya amb l’assistència del
Conseller de Cultura. A l’acte hi van assistir el president,
el vicepresident, el secretari i el Dr. Ylla-Català.
Reconeixement al Prof. Dr. Josep M. Suñé Arbussà
L’Ajuntament de Mollet del Vallés va nomenar “molletà
il·lustre” al Professor Dr. Josep Maria Suñé Arbussà.
L’acte va ésser molt emotiu i des d’aquestes línies enviem
una cordial felicitació al Dr. Suñé. A l’acte hi van assistir
el president i molts acadèmics.
Traspàs del Dr. Gerard Vergés Príncep
El passat 25 d’abril es va produir el traspàs del Dr. Gerard
Vergés Príncep, acadèmic corresponent d’aquesta Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i eminent escriptor
i poeta. Des d’aquestes línies fem arribar el condol a tota
la seva família.

INSTITUCIONS I ENTITATS QUE PATROCINEN LES ACTIVITATS DE
L'ACADÈMIA:
Ministerio de Educación y Cultura,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 Casas,Jausàs,Laboratoris Alcon

