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Era l’any 1955 quan un grup de farmacèutics de la ciu-
tat de Barcelona amb dedicació professional a la do-
cència en la Facultat de Farmàcia i en altres activitats 
en diferents àmbits farmacèutics, decidiren fundar 
la “Real Academia de Farmacia de Barcelona”. Des de 

l’any 1944 estaven constituïts com a “Sección de Barcelona de la Real 
Academia de Farmacia del Instituto de España”. Assolir una perso-
nalitat pròpia era una conseqüència lògica que venia avalada per la 
importància de la farmàcia a Barcelona, tant en els camps docent i 
industrial com en el corporatiu.

Tanmateix, les inquietuds acadèmiques dels farmacèutics de la 
ciutat de Barcelona no eren pas una cosa nova. Ja en el segle 

XVIII, època d’inici de moltes d’aquestes institucions, els farma-
cèutics, sempre amb capacitat organitzativa i amb vocació cientí-
fica, havien participat activament en la nostra ciutat en la crea-
ció d’Acadèmies. I com a experiència més recent, no vindicable fa 
cinquanta anys, en el temps de la Generalitat de Catalunya 1931-
1939, havien fundat l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

L’experiència iniciada a la segona meitat del segle XX fou més 
reeixida i avui la nostra Institució, des de la seva seu en la que 

fou la farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona, pot 
presumir d’haver arribat als cinquanta anys de la seva existència i 
enorgullir-se d’encapçalar a casa nostra i arreu del món professional 
farmacèutic, al llarg d’aquest mig segle, un esforç continuat en el 
conreu i la difusió de les Ciències Farmacèutiques. L’any 1992, per 
voluntat unànime de tots els acadèmics la Institució, passa a ano-

Presentació
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menar-se Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Avui forma 
part del Consell Interacadèmic de Catalunya i té el reconeixement 
de les institucions arreu de l’Estat.

En aquesta avinentesa dels nostres primers cinquanta anys, li 
esqueia una revisió d’aquest període de la nostra història, per 

satisfacció pròpia, però també per poder donar a conèixer la labor 
d’aquelles persones que ens han precedit en la Institució i ajudar-
nos a realitzar una anàlisi crítica de la nostra trajectòria que ens por-
ti a cercar raons d’existència en present i alhora camins de futur.

La Junta que té com a manament de l’Acadèmia organitzar 
aquest esdeveniment commemoratiu, ha encarregat aquesta 

tasca al Dr. Xavier Sorní i Esteva, acadèmic numerari adscrit a la 
Secció 5a.: Història, Legislació i Deontologia Farmacèutiques, el 
qual, secundat pel també acadèmic Dr. Jaume Cases i Pla en la part 
d’il·lustracions, ha portat a terme una labor pacient i difícil que 
mereix el reconeixement de l’Acadèmia. 

El resultat ha estat un llibre, que com era de suposar està ple de 
dades i esdeveniments però també curull de records i enyoran-

ça, on sobresurten les imatges que ens obren el calaix de la memò-
ria, i ens inviten a la contemplació de l’esperit de generacions de 
farmacèutics que des d’una línia d’avantguarda de responsabilitats 
professionals i científiques han sabut mantenir alta l’ensenya de la 
Ciència Farmacèutica a casa nostra. 

Miquel Ylla-Català i Genís
President de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

Desembre de 2005
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Introducció

A mitjans de 2004, a les envistes de la celebració del 
cinquanta aniversari de la creació de la Real Academia 
de Farmacia de Barcelona, l’actual Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya, es formà una primera 
Comissió organitzadora per tal programar i d’iniciar 

amb prestesa la preparació d’aquelles activitats commemoratives 
que, per naturalesa, més temps de preparació havien de requerir. 
D’aquella Comissió, presidida per l’acadèmic numerari emèrit i 
expresident de l’Acadèmia Prof. Dr. Josep M. Suñé Arbussà, sorgí, 
amb el vist i plau de la Junta de Govern, la indicativa de publicació 
d’un llibre commemoratiu de l’efemèride i també l’acord que fos 
qui subscriu l’encarregat d’escriure’l i de dur-lo terme, comptant 
amb la col·laboració de l’acadèmic corresponent Dr. Jaume Casas 
Pla per a la selecció de les il·lustracions que havien d’acompanyar 
el text i per a la redacció dels peus respectius. L’acceptació fou 
amb satisfacció i sense objeccions, però no per això sense el ple 
convenciment que era una empresa força arriscada i gens fàcil de 
dur a terme. Els condicionats eren diversos.

En primer lloc, es veia molt difícil de plantejar una història 
dels 50 anys de l’Acadèmia havent de ser molts dels lectors els 

protagonistes principals de la mateixa, amb visions personals molt 
diferenciades, però amb una comprensió dels fets segurament molt 
més ajustada a la realitat que la interpretable extemporàniament a 
través de la documentació que es pogués emprar.

Per altra banda, havia de ser, per damunt de tot, un llibre 
commemoratiu, i, per tant, que, bàsicament, fes memòria 
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positiva de persones i de fets, encara que sense renunciar a mostrar 
la Corporació amb tota la seva complexitat.

Però la dificultat primordial era que bibliogràficament es 
partia gairebé de zero, puix que no es disposava d’estudis 

previs que facilitessin dades o que fessin de marxapeu. Aquesta 
circumstància, fos quin fos el plantejament, abocava a encetar 
una investigació en l’arxiu i en les publicacions de la pròpia 
Acadèmia per tal d’obtenir la informació bàsica, tasca que, atès 
el volum del fons, havia de ser prèviament limitada si no es volia 
córrer el risc de concloure el llibre més enllà de la celebració del 
cinquantenari.

S’optà, finalment, per emprar, com a fonts d’informació 
bàsiques, a més dels successius Estatuts i Reglaments que han 

regit l’Acadèmia, els Llibres d’Actes, tant de les Juntes de Govern 
com de les Juntes Generals, i les Memòries Anuals de Secretaria, 
sense defugir la consulta esporàdica d’altres fonts i, menys 
encara, les informacions facilitades o contrastades per alguns 
acadèmics numeraris. El buidatge dels Llibres d’Actes, així com 
de les Memòries Anuals de Secretaria, oferí una gran quantitat 
d’informació i una notable diversitat de temes o aspectes de 
possible tractament, però no sempre, atesa la naturalesa d’aquestes 
fonts, amb prou precisió i aprofundiment.

Per tots aquests condicionants, s’optà, finalment, per renunciar 
a una història dels 50 anys de l’Acadèmia, si més no en el sentit 

més acadèmic del terme història, per mirar de realitzar una obra 
útil per a una història de la Corporació, per brindar una feina feta 
per a futures aportacions o treballs, amb finalitat més analítica 
o critica, del que han estat els primers 50 anys de l’Acadèmia. 
Això, sense perdre de vista que es tractava, alhora, d’una obra 
commemorativa, és a dir, d’un llibre per a recordar.

El contingut de l’obra respon a tot un seguit de qüestions 
plantejades prèviament per donar resposta a què és l’Acadèmia, 

quin ha estat el seu funcionament, com i qui l’ha anat integrant 
i regint, com s’assolí i s’ha anat adequant la notabilíssima seu 
de què disposa, com s’ha format, s’ha mantingut i ha crescut el 
patrimoni museístic, bibliotecari i bibliogràfic, com s’ha expressat 
científicament i pública a través dels seus actes, i el seu paper com 
a òrgan consultiu de l’Administració i d’assessorament entitats 
diverses.
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L’obra, però, no s’inicia amb la creació de la Real Academia 
de Farmacia de Barcelona per Decret de 2 de desembre de 

1955, sinó uns 11 anys abans, amb la constitució, el 1944, de la 
Sección Barcelona de la Real Academia de Farmacia del Instituto de 
España, l’autèntic origen de l’actual Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya. A l’altre extrem temporal, la data convencional 31 
d’agost de 2005 posa límit al contingut del llibre.

Al final de tot, s’ofereix, en apèndix, la relació alfabètica de 
tots els acadèmics que fins l’expressada data han ingressat a 

l’Acadèmia, amb indicació de les dades més rellevants en relació 
amb la pròpia Corporació.

Dr. Xavier Sorní Esteva
Acadèmic numerari
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E
l Boletín Oficial del Estado de 27 de desembre de 1955 
(núm. 361) publicava el Decret de 2 de desembre de 
1955, d’aprovació dels Estatuts, pels quals es creava la 
Real Academia de Farmacia de Barcelona. En aquells 
moments era Ministro de Educación Nacional, Joaquín 

Ruíz-Giménez Cortés.
El preàmbul del Decret recordava que feia deu anys (en reali-

tat, més d’onze) que la Real Academia de Farmacia del Instituto de 
España, per precepte estatuari, havia creat una Secció a Barcelona 
constituïda pels seus acadèmics corresponents residents a la capi-
tal catalana, i que aquest organisme havia servit per iniciar unes 
activitats científiques indispensables per al desenvolupament de la 
ciència farmacèutica.

Reconeixia el Decret que, pel fet de ser una Secció, no po-
dia posseir la categoria oficial i social d’una Acadèmia normalment 
constituïda i també que els seus membres no podien gaudir de la 
condició d’acadèmics numeraris, que és la que els corresponia per 
prestigi científic. Tot això, junt amb la importància de Barcelona 
com a centre farmacèutic, la seva transcendència històrica, el pres-
tigi de la seva Facultat i el fet de ser seu d’importants indústries 
farmacèutiques, aconsellava la creació de la Real Academia de Far-
macia de Barcelona, amb igual categoria, àmbit i jurisdicció que les 
de Medicina, Belles Arts, Bones Lletres, Ciències i Arts, Jurispru-
dència i Ciències Econòmiques.

El Decret feia realitat l’aspiració dels membres de la Sección 
Barcelona de la Real Academia de Farmacia del Instituto de España 
de constituir a Barcelona una Reial Acadèmia de Farmàcia inde-
pendent.

1
Gestació i Creació

Logo Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya
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Guillermo Benavent Camps
C. F.* Vol. II (1944), núm. 5/6, p. 3.

Ramón San Martín Casamada
C. F.* Vol. II (1944), núm. 7, p. 5.

LA SECCIÓ BARCELONA

L’aprovació de la constitució de la Sección Barcelona... tingué 
lloc en la Junta de Govern de la Real Academia de Farmacia, ce-
lebrada el 28 d’abril de 1944. D’acord amb l’acta corresponent, 
fou l’ acadèmic delegat a Barcelona, Dr. Ramón San Martín Casa-
mada, qui havia demanat l’autorització per constituir a Barcelona 
una Secció de l’Acadèmia amb els acadèmics residents a la ciutat i 
aquells que en el futur hi poguessin ingressar.

En aquells moments els acadèmics corresponents residents a 
Barcelona eren quatre:

– Dr. Mariano Losa España
– Dr. Guillem de Benavent Camps
– Dr. Ramón San Martín Casamada
– Dr. Felipe Gracia Dorado

A més, hi havia un acadèmic electe, el Dr. Antoni Novellas 
Roig, elegit el 5 de febrer de 1944, que encara no havia llegit el 
treball reglamentari.

 La Junta acordà aprovar per unanimitat la constitució de la 
“Sección Barcelona de la Real Academia de Farmacia, y autorizarle 
para el nombramiento de Presidente y Secretario de dicha Sección, con 
la ulterior aprobación de la Junta de Gobierno”. En aquella mateixa 
Junta també s’aprovà per unanimitat l’admissió com a acadèmics 
corresponents dels Drs. Enric Puig Jofré i Joan Solanes Ponseti, 
residents també a Barcelona.

Molts pocs dies després, el 16 de maig de 1944, es constituïa 
a Barcelona la Sección Barcelona. En aquell acte hi assistiren sis per-
sones:

Tres, de ple dret (acadèmics corresponents efectius):

– Dr. Taurino Mariano Losa España
– Dr. Guillem de Benavent Camps
– Dr. Ramón San Martín Casamada

Tres, només amb dret a presència (acadèmics corresponents 
electes):

– Dr. Antoni Novellas Roig
– Dr. Enric Puig Jofré
– Dr. Joan Solanes Ponseti

Mariano Losa España
C. F.* Vol. III (1945), núm. 19, p. 3.

*  Circular Farmacéutica (Editada por el 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona).
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Faltava, com a acadèmic corresponent efectiu, el Dr. Felipe 
Gracia Dorado, que, tal com consta a l’acta, havia manifestat la 
seva ferma adhesió i havia excusat l’assistència atès que es trobava, 
en aquella data, absent de Barcelona per motius oficials del seu 
càrrec de catedràtic. De fet, el Dr. Gracia Dorado no assistiria en 
el futur a cap Junta de la Secció ja que va traslladar la residència a 
Madrid. És per tot això que no és considerat membre constituent 
de la Secció Barcelona.

Al cap de vuit mesos, l’11 de gener de 1945, se celebrava, a 
la Sala d’Actes del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província 
de Barcelona, la solemne Sessió Inaugural, sota la presidència del 
president de la Real Academia de Farmacia de Madrid, el Dr. José 
Casares Gil. L’acte tenia com a finalitat la presa de possessió dels 
càrrecs directius de la Secció i també l’ingrés de sis nous acadèmics 
corresponents.

Prengueren possessió dels càrrecs directius:

– President: Dr. Taurino Mariano Losa España
– Vicepresident: Dr. Ramón San Martín Casamada
– Secretari: Guillem de Benavent Camps

Ingressaren com a acadèmics corresponents els Doctores:

– Dr. Antoni Novellas Roig
– Dr. Enric Puig Jofré
– Dr. Joan Solanes Ponseti
– Dr. Joaquim Vellvé Cusidó
– Dr. Josep Amargós Anoro
– Dr. Arturo Mosqueira Toribio

Aquests primers vuit mesos de vida de la Secció (16 de maig 
de 1944 a 11 de gener de 1945) han estat especialment estudiats 
pel Dr. Jaume Casas Pla, que tingué l’encert de convertir l’estu-
di en el seu Discurs d’ingrés com a acadèmic corresponent de la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (12 de maig de 2003), 
amb el títol “De la Constitución a la Sesión inaugural de la Sección 
Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid” (Barcelona, 
2003).

La Secció es regiria per un Reglament. Una còpia mecanogra-
fiada del qual, datada el març de 1945, i que es troba en el Llibre 
d’Actes de la Secció (Arxiu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya), és interessant de transcriure per fer palès el caràcter, la 
dependència, el regiment i la finalitat científica:

Felipe Gracia Dorado
C. F.* Vol. III (1945), núm. 27, p. 1.

Antonio Novellas Roig
C. F.* Vol. II (1944), núm. 5/6, p. 4.

Enrique Puig Jofré
C. F.* Vol. III (1945), núm. 20, p. 4.
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Joaquin Vellvé Cusidó
C. F.* Vol. III (1945), núm. 17, p. 3.

José Amargós Anoro
C. F.* Vol. II (1944), núm. 8/9, p. 14.

Juan Solanes Ponseti
C. F.* Vol. III (1945), núm. 16, p. ?.

REGLAMENTO DE LA SECCION DE BARCELONA DE LA REAL 
ACADEMIA DE FARMACIA

Art. 1º.- La Sección de la Real Academia de Farmacia en 
Barcelona se considera Corporación Oficial cuyos fines 
serán los mismos por los que se inspira la Real Academia 
dentro del ámbito de la Región según el art. 3º de los 
Estatutos

Art. 2º.- Régimen económico: Los fondos de la Sección consisti-
rán en recursos propios, ordinarios e ingresos extraordi-
narios.

 Hasta tanto no se fijen cuotas a los Señores Académi-
cos y no exista ninguna dotación oficial, se entenderán 
como ingresos los extraordinarios, consistentes en dona-
tivos o donaciones-legados, subvenciones de entidades 
Científicas, Municipales, Provinciales, corporaciones, 
entidades particulares y los ingresos de los cursillos de 
orden especial que se organicen.

Art. 3º.- Los miembros de la Sección, serán los Académicos cor-
respondientes nombrados por la Real Academia de 
Madrid con el refrendo de la Junta Directiva de la Sec-
ción.

Art. 4º.- Ínterin el número de Académicos no cubran la cifra de 
30 miembros; la Junta Directiva estará constituida por 
un presidente, un vice-presidente y un Secretario que 
asumirán los derechos y deberes que se consignan en 
los Estatutos de la Real Academia y que tendrá carácter 
provisional.

Art. 5º.- El ingreso y recepción de los Académicos estará regula-
do según los trámites establecidos por los Estatutos de 
la Real Academia de Madrid.

 La recepción se hará en Barcelona previa autorización 
de la Junta de Gobierno de Madrid.

Art. 6º.- La Medalla (La de los Académicos correspondientes).
Art. 7º.- Registros, listas y domicilios, se regirán las mismas 

normas que la Real Academia de Madrid.
Art. 8º.- Junta de Gobierno la constituirá en la forma indicada en 

el art. 4º y se regirán por las normas de la Real Acade-
mia de Madrid. 

Art. 9º.- Juntas Generales: Serán ordinarias y extraordinarias.
 Las Juntas ordinarias se reunirán por lo menos una vez 

al año para cambio general de impresiones y estudio de 
las posibilidades económicas de la Sección. En ellas se 
dará a conocer las altas y bajas de los Académicos, así 
como los trabajos presentados, reuniones científicas ce-
lebradas, etc.

 Las Juntas Generales extraordinarias se reunirán por 
indicación del presidente de la Sección cuando existan 
asuntos que tratar que así lo requieran.
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Art. 10º.- Los votos de confianza y de censura a la Junta de Gobi-
erno de la Sección deberán ser firmados por cinco Aca-
démicos de la Sección y presentados en Junta General, 
pudiendo ser tomados en consideración o desechados 
en el acto y sin debate. En el caso de censura se nom-
brará por la academia una comisión especial compuesta 
de tres miembros no firmantes que emitirán su informe 
dentro de 48 horas, convocándose la Junta General Ex-
traordinaria, dentro de los 3 días siguientes y en ella el 
acuerdo será tomado por las 4/5 partes por lo menos de 
los Académicos asistentes sin que ninguno pueda abste-
nerse de votar siendo la votación nominal.

Art. 11º.- Régimen interior: La Junta de Gobierno dictará las me-
didas oportunas para el régimen interior de la Sección.

Art. 12º.- Labor científica: Requieren las normas establecidas en 
Madrid en lo que se refiere a conferencias, cursillos, pre-
mios, publicaciones, dictámenes y consultas, biblioteca, 
relaciones científicas y congresos. Capítulo II Art. 24.

-------
Todas las normas serán tomadas de los Estatutos de la Real 

Academia de Madrid.

Barcelona [   ] de marzo de 1945.

Arturo Mosqueira Toribio
C. F.* Vol. II (1944), núm. 8/9, p. 10.

Coberta del discurs d’ingrès com 
Acadèmic Corresponent del Dr. Jaume 
Casas Pla, el 12 de maig de 2003; 
basat en l’estudi del primers mesos 
de la Sección Barcelona de la Real 
Académia de Farmacia de Madrid.
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LES GESTIONS DE LA SECCIÓ BARCELONA PER A LA SEVA 
CONVERSIÓ EN ACADÈMIA

Es podria pensar que quan tot just començava a fer via la Sec-
ción Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, res era 
més lluny que la pretensió de la seva conversió conversió en Re-
ial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona. Però no era així, segons 
es desprèn de l’acta de la pròpia sessió inaugural (11 de gener de 
1945). El Dr. Losa España, després de prendre possessió del càrrec 
de president:

Reproducció del acte constitucional
de la Sección Barcelona. Full1.
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“... expuso la labor que la nueva Sección se propone desarrollar 
dentro de la Corporación para el desarrollo de la ciencia, expresando los 
deseos que los profesionales de esta Ciudad de que la Sección pueda con-
vertise más adelante en la Real Academia de Farmacia de Barcelona”.

Però les primeres gestions, a tenor de les pròpies actes de la 
Secció, no es realitzaren fins al cap de poc més de set anys. En la 
reunió de la Secció del dia 10 de maig de 1952, el Dr. de Ben-
avent Camps i el Dr. San Martín Casamada informaven de les ges-
tions fetes pel secretari perpetu de la Real Academia de Farmacia de 

Reproducció del acte constitucional
de la Sección Barcelona. Full 2.
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Madrid “para la concesión de la autonomía é independencia de esta 
Sección...”, i s’acordà, per unanimitat, fer les gestions i la instància 
que demanava la Junta de Govern de la Real Academia de Farmacia 
de Madrid.

En aquells moments, la Junta de Govern de la Secció, nome-
nada per la Real Academia de Farmacia de Madrid el 24 de gener de 
1951, estava formada per:

– President: Dr. Taurino Mariano Losa España
– Vicepresident: Dr. Ramón San Martín Casamada
– Secretari: Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz
– Tresorer: Dr. Guillem de Benavent Camps

A la reunió següent, el 20 de gener de 1953, es donà compte 
de l’ofici rebut de la presidència de la Real Academia de Farmacia 
de Madrid pel qual, de conformitat amb l’acord pres per la pròpia 
Secció, quedava nomenada la següent Junta Directiva:

– President: Dr. Guillem de Benavent Camps
– Vicepresident: Dr. Antoni Esteve Subirana
– Vocal: Dr. Taurino Mariano Losa España
– Tresorer: Dr. Ramón San Martín Casamada
– Secretari: Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz

El president electe, Dr. de Benavent Camps, exposà “que se 
han tramitado gestiones encaminadas para la consecución de que la 
Sección Barcelonesa llegue a ser academia independiente para alcanzar 
el esplendior que corresponde a la docta corporación que con ello se verá 
parangoneada a las Reales academias de Ciéncias y Medicina de tanto 
prestigio en nuestra ciudad”.

D’acord amb l’acta d’aquesta Sessió, el Dr. de Benavent havia 
anat, feia poc, a Madrid per fer les gestions pertinents prop del 
subsecretari del Ministerio de Educación Nacional, D. Segismundo 
Royo-Vilanova, i també per parlar amb els acadèmics de Madrid. 
El resultat degué ser força satisfactori. Segurament, comptà amb 
el ple suport del Dr. Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, secretari 
perpetu de la Real Academia de Farmacia (des de 1939), per a qui 
demanà als assistents a la Sessió un vot de gràcies pel seu “desvelo en 
pró de nuestras aspiraciones”.

També fou molt satisfactòria una nova anada del president 
de Benavent Camps a Madrid per “conseguir la independencia de la 
Sección de Barcelona”, tant que, de retorn, en la Reunió de la Secció 
celebrada el 25 de febrer de 1954, després d’informar de les gesti-
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ons fetes i de la bona impressió que tenia respecte a la consecució, 
s’acordà que la futura Acadèmia portés per nom Real Academia de 
Farmacia de Barcelona.

A finals d’any, el Dr. de Benavent, en la reunió de la Secció 
del 6 de novembre de 1954, indicava que ja només faltava la firma 
del Ministre, i en la del 18 de maig de 1955, llegia una carta del 
sotssecretari del Ministerio de Educación Nacional, D. Segismundo 
Royo-Vilanova, on li comunicava que l’assumpte estava en espera 
de ser portat al Consell de Ministres.

De tota manera, a mitjans de 1955, encara hi havia bastant 
per fer, tal com es desprèn de l’acta de la Sessió celebrada el 24 
de novembre. El Dr. de Benavent i el vicepresident, Dr. Esteve 
Subirana, hagueren d’anar a Madrid. També, per indicació del 
Dr. Zúñiga Sánchez-Cerrudo, s’hagué de reunir la Junta Direc-

Dr. Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, 
Secretari Perpétuo de la Real 
Academia de Farmacia de Madrid;  
un dels personatges que més afavori la 
creació de la “Academia de Farmacia 
de Barcelona”.
(Foto estrete del llibre “História de la Real 
Academia de Farmacia”).
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tiva de la Secció “para redactar un boceto del decreto de creación 
de la Real Academia de Farmacia de Barcelona en su preámbulo y 
articulado”. Precisament, aquest text fou llegit pel secretari en l’es-
mentada Sessió del 24 de novembre de 1955, i va merèixer, amb 
lleugeres modificacions, la conformitat dels membres de la Secció 
assistents. Fou, doncs, aquesta Sessió molt important, a la qual, 
per aquest motiu, foren invitats el degà de la Facultat de Farmàcia, 
el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el delegat 
provincial de Farmàcia i diversos representants de les indústries 
farmacèutiques.

DE L’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ACADÈMIA A LA FI 
DE LA SECCIÓ

L’obertura del curs 1955-1956 seria la darrera de la Secció 
Barcelona. Se celebrà el 13 de desembre de 1955 a la sala d’actes del 
Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona. Després de la 
lectura del discurs d’ingrés com a acadèmic corresponent de la Real 
Academia de Farmacia de Madrid del Dr. Francesc Casanovas Puig, 
i del consegüent discurs de contestació del Dr. Ramón San Martín 
Casamada, el president, Dr. de Benavent, comunicà “a los asisten-
tes la satisfacción que le produce poder dar cuenta de que ya han sido 
aprobados por el Consejo de Ministros los Estatutos de la Real Academia 
de Farmacia” (2 de desembre de 1955). Tot seguit, expressà l’agraï-
ment “al Jefe del Estado, el Exmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, 
para los Sres. Presidente y Secretario de la Real Academia de Farmacia 
de Madrid por su interés en favor de la Academia, Dn. José Casares Gil 
y Dn. Toribio Zúñiga Cerrudo y al Sr. Fraga, Secretario general del Mi-
nisterio de Educación Nacional...” (Acta de la Sessió Extraordinària 
del 13 de desembre de 1955). En aquells moments, el Decret encara 
no havia estat publicat en el Boletín Oficial del Estado.

Fou en el Boletín Oficial del Estado número 361, de 27 de de-
sembre, on es feu públic el Decret. La Disposició transitòria final 
establia que:

“Los actuales Académicos Correspondientes de la Real Academia 
de Farmacia adscritos a la Sección Barcelona quedarán automática-
ment inscritos en la clase de Número de la Real Academia de Farmacia 
de Barcelona, con la respectiva antigüedad”.

Conseqüentment, la Real Academia de Farmacia de Barcelona 
naixia amb 16 acadèmics de número. Els següents (l’ordre de la 
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relació és el d’ingrés com a acadèmics corresponents de la Real Aca-
demia de Farmacia de Madrid):

– Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz
– Dr. Taurino Mariano Losa España
– Dr. Ramón San Martín Casamada
– Dr. Guillem de Benavent Camps
– Dr. Juan Solanes Ponseti
– Dr. Josep Amargós Anoro
– Dr. Arturo Mosqueira Toribio
– Dr. Antoni Esteve Subirana
– Sr.  Isidre Bultó Blajot
– Dr. Salvador Brosa Rabassa
– Dr. Benet Oliver Suñé
– Dr. Francisco Hernández Gutiérrez
– Dr. Jesús Isamat Vila
– Dr. Santiago Pagès Maruny
– Dr. Alfonso del Pozo Ojeda
– Dr. Francesc Casanovas Puig

Val a dir que no pogueren arribar a ser acadèmics numeraris 
de la Real Academia de Farmacia de Barcelona, sis acadèmics cor-
responents de la Real Academia de Farmacia de Madrid que havien 
format part de la Secció de Barcelona, alguns per defunció i d’altres 
per canvi de residència:

– Dr. Enric Puig Jofré
 (ingressà l’11 de gener 1945 i morí el 5 de maig del mateix 

any).
– Dr. Enric Soler Batlle
 (ingressà el 1946 i morí el 21 de gener de 1951).
– Dr. Antoni Novellas Roig
 (ingressà el 1945 i morí el 22 de desembre de 1951).
– Dr. Joaquim Vellvé Cusidó
 (ingressà el 1945 i morí el 19 de desembre de 1954).
– Dr. Antonio Eleizegui López
 (ingressà el 1945 i causà baixa de la Secció el 1949 per tras-

llat a Santiago de Compostel·la).
– Dr. Jesús Larralde Berrio
 (ingressà el 1949 i causà baixa de la Secció el 1949 per tras-

llat a Santiago de Compostel·la per fer-se càrrec de la Cà-
tedra de Fisiologia Animal; posteriorment, el 1956, seria 
elegit acadèmic corresponent).
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La següent reunió es realitzà el 25 de gener de 1956, essent ja, 
doncs, plenament oficial la creació de la Real Academia de Farmacia 
de Barcelona, tal com ho manifestà el president Dr. de Benavent. 
De fet, però, la reunió era encara de la Secció, no de l’Acadèmia, 
com ho serien també les celebrades el 6 i el 9 de febrer de 1956.

Foren uns dies de gran activitat, puix que calia acordar i resol-
dre diverses qüestions prèvies, entre les quals, l’elaboració i aprova-
ció del Reglament de l’Acadèmia i l’elecció de la primera Junta.

Fou el propi president, Dr. de Benavent, qui, en la Junta Ge-
neral de 25 de gener, demanà la formació d’una comissió presidida 
pel Dr. San Martín Casamada per a la redacció del Reglament, 
d’acord amb l’article 34 dels Estatuts. En aquella mateixa Sessió, la 
Comissió quedà constituïda, essent integrada pels Drs. San Martín 
Casamada, Esteve Subirana, del Pozo Ojeda i Gastón de Iriarte 
Sanchíz.

La reunió del 6 de febrer fou només dels membres de la Jun-
ta de Govern de la Secció: Dr. de Benavent Camps, Dr. Esteve 
Subirana, Dr. Losa España, Dr. San Martín Casamada i Dr. Gastón 
de Iriarte Sanchíz. Es pot dir que fou una sessió preparatòria de la 
següent Junta General. El Dr. San Martín i el Dr. Gastón de Iriarte, 
com a membres de la Comissió del Reglament, sotmeteren l’avant-
projecte a consideració de la Junta de Govern, com a pas previ a 
la presentació a la Junta General. Tot seguit, el Dr. de Benavent 
exposà que considerava acabada la seva actuació com a president, a 
la qual cosa s’afegiren tots els demés membres de Junta, acordant-se 
finalment que el Dr. de Benavent fes totes les gestions necessàries 
perquè una Junta General de tots els acadèmics donés compliment 
a allò que determinaven els articles 9 i 18 dels Estatuts de la nova 
Acadèmia.

La Junta General se celebrà tres dies després, el 9 de febrer. Hi 
assistiren, a més dels cinc membres de Junta, el Sr. Isidre Bultó Bla-
jot, el Dr. Santiago Pagès Maruny, el Dr. Benet Oliver Suñé, el Dr. 
Alfonso del Pozo Ojeda, el Dr. Jesús Isamat Vila, el Dr. Francesc 
Casanovas Puig, el Dr. Josep Amargós Anoro i el Dr. Francisco 
Hernández Gutiérrez. Es tractaren diversos temes de gran impor-
tància de cara el futur de l’Acadèmia, com la seu, el finançament 
i la revista, però el més important de la Sessió fou l’aprovació del 
Reglament, la dimissió de la Junta de Govern de la Secció, la fi de la 
pròpia Secció i l’elecció de la Junta de Govern de la Real Academia 
de Farmacia de Barcelona.

L’aprovació del Reglament era una qüestió bàsica per posar rà-
pidament en funcionament l’Acadèmia. A més, la seva aprovació era 
un precepte marcat pels propis Estatuts, ja que l’article 34 deia tex-
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tualment “La Academia presentará el Reglamento que desarrolle y apli-
que el presente Estatuto, para su publicación por Orden Ministerial”.

Segurament, hi havia certa por per part de la Junta Direc-
tiva que en aquella Junta General no s’aprovés el Reglament per 
l’oposició d’alguns acadèmics, amb l’argument que no havien tin-
gut l’oportunitat d’estudiar-lo prèviament. Hi havia molta pressa. 
Fins i tot, d’acord amb l’acta de la sessió, quan el Dr. San Martín 
Casmada, com a representant de la Comissió, es disposava a fer la 
proposta d’aprovació, el propi president, Dr. de Benavent, i varis 
acadèmics exposaren l’opinió que es tardaria massa temps en fer-ne 
la lectura. La rèplica del Dr. Gastón de Iriarte Sanchíz fou que la 
lectura no duraria més d’un quart d’hora, i que només en el cas que 
algun dels acadèmics no estigués conforme amb determinats arti-
cles i que no s’arribés a un acord, seria aconsellable deixar l’apro-
vació per a una altra Sessió. Argumentà que, si no s’aprovava en 
aquella Junta General, es podrien paralitzar les gestions necessàries 
per posar en marxa l’Acadèmia abans del període de vacances, ja 
que, després, aquest Reglament havia de ser tramés a Madrid per a 
la seva aprovació. El Reglament fou llegit i aprovat per unanimitat, 
prèvia acceptació d’esmenes.

Tot seguit, el Dr. de Benavent i la resta de membres de la 
Junta de la Secció presentaren la dimissió, essent pregat el Dr. de 
Benavent “siga actuando como presidente interino en tanto que, fuera 
de la sesión, se acordaba la propuesta de la nueva Junta, dando por 
terminado en este acto la vida de la hasta la fecha, Sección Barcelonesa 
de la Real Academia de Farmacia de Madrid, levantándose la sesión 
durante 15 minutos”.

Junta de la Real Academia de 
Farmacia de Madrid, en l’época de 
la creació de la Real Academia de 
Farmacia de Barcelona.
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Era, doncs, la fi de la Sección Barcelona, per donar formal-
ment pas a la Real Academia de Farmacia de Barcelona.

Represa la Sessió, per aclamació es demanà al Dr. de Benavent 
que acceptés la presidència de la Junta de Govern de la Real Acade-
mia de Farmacia de Barcelona. Era el reconeixent dels seus mèrits i 
treballs en la consecució de la creació de l’Acadèmia.

Seguidament, després d’una deliberació entre tots els assistents 
i d’haver declinat, tant el Dr. Losa España com el Dr. San Martín 
Casamada, ocupar un càrrec directiu, es procedí a proposar la com-
posició de la primera Junta de Govern de la Real Academia:

– President: Dr. Guillem de Benavent Camps
– Vicepresident: Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz
– Tresorer: Dr. Salvador Brosa Rabassa
– Bibliotecari: Dr. Jesús Isamat Vila
– Interventor: Dr. Alfonso del Pozo Ojeda
– Censor: Dr. Antoni Esteve Subirana
– Secretari: Dr. Francisco Hernández Gutiérrez
– Vicesecretari: Dr. Francesc Casanovas Puig

Com s’ha dit, aquesta reunió del 9 de febrer de 1956, posà fi 
a la Sección Barcelona, per donar pas a la Real Academia de Far-
macia de Barcelona. Molt significativament, l’acta corresponent 
d’aquesta Sessió fou escrita i signada dues vegades: una per cloure 
el Llibre d’Actes de la Secció, i l’altra per obrir el Llibre d’Actes de 
Juntes de la Reial Acadèmia.

BREU BALANÇ DE LA SECCIÓ

En els onze anys i pràcticament nou mesos transcorreguts des 
de la constitució (16 de maig de 1944) fins a la fi de la Secció 
Barcelona per convertir-se en Acadèmia (9 de febrer de 1956), se 
celebraren 30 Juntes, amb un total de 279 assistències, en els locals 
cedits pel Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona i la 
Facultat de Farmàcia. També vàries sessions solemnes públiques en 
els Salons del Col·legi i a l’Aula Magna de la Universitat.

Foren presentades a discussió 29 comunicacions en altres tan-
tes sessions científiques, que foren publicades en els “Anales de la 
Real Academia de Farmacia” de Madrid. S’organitzaren vàries con-
ferències extraordinàries a càrrec de destacades figures del món far-
macèutic, essent molt notables la del professor Dr. José Casares Gil 
sobre “La Química en los tiempos de mi profesorado en la Univeridad 
de Barcelona”, la del Dr. Bustinza, “Química y síntesis de las penici-



G E S T A C I Ó  I  C R E A C I Ó

31R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

Mesa presidencial de l’acte de la Sessió 
Inaugural celebrat al saló d’actes del 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Presideix el Dr. José Casares Gil, 
President de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia; a la seva dreta, el Dr. 
Enrique Soler Batlle, Degà de la 
Facultat de Farmàcia; i a l’esquerra el 
Dr. Jaime Roselló Guiscafré, President 
Accidental del Col·legi.

linas”, i la del Professor Pietro Mascherpa, “El cobalto en los reinos 
animal y vegetal”.

La Secció col·laborà activament en diversos cursets organitzats 
pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, l’Hermandad de los San-
tos Cosme y Damian i l’Institut Químic Farmacèutic. També col-
laborà amb la Real Academia de Farmacia de Madrid en relació amb 
la participació farmacèutica en la redacció de la Farmacopea, en 
l’especialitat professional dels analistes, en l’organització del Con-
greso Luso-Español de Farmacia (1946) i en els homenatges a Ferran, 
Soler Batlle, Casares Gil, Oliver Rodés i Fernández Rodríguez. Tot 
això a banda de la participació de membres de la Secció en diversos 
congressos, tant nacionals com internacionals.

A més, com es veurà, la seu de la Reial Acadèmia fou una con-
secució de la Secció.
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2
Definició i

Funcionament
de l’Acadèmia

L
es realitzacions, consecucions i manifestacions de 
l’Acadèmia en els seus 50 anys d’existència són, indub-
tablement, els aspectes de major interès i els que, al cap 
i a la fi, han de comptar si es vol fer balanç. Aquests 
aspectes, però, han estat possibilitats i condicionats per 

altres, que també formen part de la història, i que són els que han 
anat definint, atorgant cos, reglamentant i fixant objectius, i que 
són també bàsics per comprendre què és l’Acadèmia i com ha anat 
evolucionant.

ASPECTES ESSENCIALS

L’Acadèmia ha estat i és un cos d’acadèmics, amb uns òrgans 
de gestió i d’actuació. L’Acadèmia, però, no seria tal, sense uns Es-
tatuts, un Reglament, una denominació, un caràcter jurídic, un 
àmbit i uns fins primordials, que han anat canviant en el temps. 
Per això, prèviament a la composició i el regiment intern de l’Aca-
dèmia, cal observar aquests aspectes essencials.

ESTATUTS, REGLAMENTS I CANVIS DE DENOMINACIÓ

Des del Decret de 2 de desembre de 1955, d’aprovació dels 
Estatuts, pels quals es creava la Real Academia de Farmacia de 
Barcelona (BOE de 27 de desembre de 1955), fins l’Ordre minis-
terial d’aprovació del Reglament consegüent, contemplat a l’article 
34, transcorregueren quatre mesos i mig. L’Ordre, de 17 d’abril 
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de 1956, fou publicada en el BOE del 22 de juliol (Núm. 204 de 
1956).

Els primers Estatuts perduraren sense modificació pràctica-
ment 21 anys i mig, concretament, fins al Reial decret 1220/1977, 
de 23 d’abril, publicat en el BOE de l’1 de juny, i que va entrar 
en vigor l’endemà mateix. Conseqüentment a la modificació d’Es-

Reproducció de l’inici del Real 
Decreto de 2 de desembre de 1955, 
de creació de la Real Academia de 

Farmacia de Barcelona (BOE, 27 de 
desembre de 1955).
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tatuts, es modificà també aquell primer Reglament (Ordre de 17 
d’abril de 1956, BOE de 22 de juliol), que fou aprovat per l’Ordre 
de 22 de març de 1978 i publicat en el BOE de 25 d’abril.

El 16 de febrer de 1989, en Ple extraordinari, la Reial Aca-
dèmia aprovava uns nous Estatuts. Obeïen, bàsicament, al fet que 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 120/1987, de 9 
d’abril, havia assumit les competències exclusives en matèria d’aca-
dèmies amb seu central a Catalunya. El Diari Oficial de la Gene-
ralitat del 29 de maig de 1989 (Núm. 1.148), publicava els nous 
Estatuts a continuació de la Resolució del Departament de Justícia, 
de 2 de maig, en què declarava llur adequació a la legalitat i en 
disposava la inscripció en el Registre d’Acadèmies. Aquests Estatuts 
eren els primers en català, i l’Acadèmia, doncs, passava de denomi-
nar-se oficialment Real Academia de Farmacia de Barcelona a Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona.

El Reglament consegüent no s’arribà a enllestir, malgrat la cre-
ació de comissions específiques. Per tant, el Reglament de 1978, en 
tot allò no contrari amb el nou text estatutari, continuà aplicant-se 
fins al 1997, en què fou aprovat el Reglament consegüent a la mo-
dificació global d’Estatuts de 1996.

El Diari Oficial de la Generalitat de 24 d’agost de 1992 pu-
blicava la Resolució de Departament de Justícia, de 24 de juliol de 
1992, de modificació dels Estatuts de la Reial Acadèmia de Farmà-
cia de Barcelona. Es tractava d’una simple, però molt importat mo-
dificació, el canvi de nom, passant a denominar-se Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya. 

El 1996 tingué lloc una modificació global dels Estatuts. Fou 
aprovada en la Junta General Extraordinària de 20 de juny. Aquesta 
modificació fou inscrita en el Registre d’Acadèmies mitjançant la 
Resolució de 27 de novembre de 1996, publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat del 30 de desembre de 1996 (Núm. 2299). 
L’Assemblea General Ordinària del 10 de juliol de 1997 aprovà el 
Reglament consegüent. La Junta de Govern es comprometé a fer 
una edició conjunta dels Estatuts i del Reglament.

La Junta General Extraordinària de 21 desembre de 1999 
aprovava una nova modificació global dels Estatuts. Aquesta mo-
dificació fou inscrita en el Registre d’Acadèmies mitjançant la Re-
solució de 22 de maig de 2000, publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat del 26 de maig de 2000 (Núm. 3148). Conseqüent-
ment, es modificà també el Reglament.

Finalment, la Junta General Extraordinària de l’1 de juliol de 
2002 aprovava una nova modificació global dels Estatuts. Aquesta 
modificació fou inscrita en el Registre d’Acadèmies mitjançant la 
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Resolució de 25 de novembre de 2002, publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat del 29 de novembre de 2002 (Núm. 3772). 
Són els Estatuts actuals.

En síntesi, l’Acadèmia s’ha regit per cinc diferents Estatuts 
(1955, 1977, 1989, 1996, 2000 i 2002), sense comptar la modifi-
cació de 1992 atès que afectà únicament el canvi de denominació. 
L’Acadèmia nasqué el 1955 amb el nom Real Academia de Far-
macia de Barcelona, essent oficialment catalanitzat el 1989, Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, i modificat el 1992 per pren-
dre la denominació Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, 
que és l’actual.

CARÀCTER

D’acord amb l’article primer dels Estatuts fundacionals (1955) 
i també dels de 1977, la Real Academia de Farmacia de Barcelona 
constituïa un organisme oficial de caràcter consultiu afecte a l’Ad-
ministració Pública. 

Passatge inicial de la publicació en 
el BOE de 22 de juliol de 1956 de 
la Real Academia de Farmacia de 

Barcelona.
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En els Estatuts de 1989, els primers aprovats per l’adminis-
tració autonòmica catalana i publicats en català, la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Barcelona és definida com una corporació de dret 
públic integrada per totes aquelles persones que hagin obtingut 
l’ingrés reglamentari d’acord amb els Estatuts, amb plena capacitat 
jurídica per complir els seus fins, per adquirir, alienar béns, per 
exercir tota classe de drets i accions que siguin pertinents d’acord 
amb el seu règim jurídic. La modificació d’Estatuts de 1992, la 
corresponent al canvi de denominació Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Barcelona per Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, man-
tingué aquesta definició, a l’igual que les successives modificacions 
(1996, 2000 i 2002).

ÀMBIT

Els Estatuts fundacionals (1955) i els de 1977, sense definir 
explícitament l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, en precisar que per 
a ser elegit acadèmic de número, i també per mantenir la plaça, era 
preceptiva la residència en el Districte Universitari de Barcelona, 
venien a delimitar-lo en aquella demarcació.

A partir dels Estatuts de 1989, l’àmbit d’actuació de l’Aca-
dèmia correspon principalment a la Comunitat Autònoma de 
Catalunya.

FINS PRIMORDIALS

D’acord amb l’article primer dels Estatuts fundacionals (1955) 
i també dels Estatuts de 1977, l’Acadèmia tenia les següents come-
ses primordials:

– la investigació i estudi de les ciències farmacèutiques i les 
seves afins

– el seu foment i cultiu 
– l’assessorament als organismes oficials a sol·licitud d’aquests.

Els Estatuts de 1989 reduïren a dos els fins prioritaris:

– promoure l’estudi i la investigació de les ciències farmacèu-
tiques i afins

– actuar com a òrgan consultiu de l’Administració en els te-
mes de la seva competència.
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Significava, si més no a nivell estatutari, que l’Acadèmia ja no 
tenia per finalitat directa la investigació i l’estudi, sinó només la 
promoció.

Els Estatuts posteriors (1992, 1996, 2000 i 2002), mantingue-
ren aquests mateixos fins prioritaris, que són, doncs, els actuals.

FINS ESPECÍFICS

Tant els Estatuts de 1955 com els de 1977 es limitaven a in-
dicar quins eren els fins primordials (Article primer), essent en els 
Reglaments corresponents (1956 i 1978) on es precisava, mitjan-
çant nou punts d’actuació, com havien de fer-se realitat (Capítol 
primer):

a) Cooperant amb els poders públics mitjançant informes, 
sempre que l’Acadèmia fos requerida.

b)  Celebrant sessions científiques i conferències.
c) Organitzant cursos d’especialització, certàmens científics, 

congressos i exposicions.
d) Compilant documentalment les transformacions i progres-

sos de la ciència farmacèutica.
e) Fomentant l’estudi i l’aprofitament de les riqueses naturals 

de la “nación” en benefici de les indústries quimicofarma-
cèutiques.

f ) Formant un herbari espanyol de plantes medicinals, especi-
alment de Catalunya i Balears, i un museu farmacèutic.

g) Publicant obres d’autors antics i moderns de mèrit relle-
vant.

h) Editant la publicació pròpia, titulada «Revista de la Real 
Academia de Farmacia de Barcelona».

i) Investigant i recollint materials per a compondre la Història 
Crítica de la Farmàcia Espanyola, i d’una manera especial, 
la del seu Districte Universitari (“la de su región”, en el Re-
glament de 1978).

Els punts d’actuació, és a dir, les activitats a dur a terme per 
tal de satisfer els fins primordials, el 1989, pujaren de categoria en 
ser inclosos directament en els Estatuts (els primers aprovats per la 
Generalitat). Ara eren 10 en lloc de 9:

a) Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacio-
nats amb les ciències farmacèutiques.
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b) Cooperar amb els poders públics mitjançant informes, as-
sessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles oca-
sions en què se li demani i per iniciativa pròpia quan ho 
estimi oportú la Junta de Govern.

c) Celebrar sessions científiques i conferències, i també fomen-
tar la col·laboració científica i l’assistència interprofessional 
a escala nacional, estatal i internacional.

d) Organitzar cursos d’especialització, certàmens científics, 
congressos i exposicions.

e) Compilar documentalment els progressos de les ciències 
farmacèutiques.

f ) Fomentar l’estudi i l’aprofitament de les riqueses del país en 
benefici de les indústries quimicofarmacèutiques.

g) Publicar les obres d’autors antics o moderns que jutgi de 
mèrit rellevant.

h) Editar la publicació titulada Revista de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Barcelona.

i) Investigar i recollir la documentació necessària per crear un 
fons documental per contribuir al coneixement de la histò-
ria de la farmàcia del país.

Cobertes de les edicions dels Estatuts i 
Reglaments dels anys 1955 i 1978.del 
Reglament de 1956.
Per acord de la Junta General de 15 
d’octubre de 1956, l’impressió del 
exemplar de 1956 fou de 200 unitats.
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j) Exercir les funcions consultives, representatives i electorals 
reconegudes per l’ordenament jurídic.

Se n’hi afegiren dos (a i j), que en certa manera eren una 
extensió dels fins primordials, i se n’eliminà un, la formació d’un 
herbari espanyol de plantes medicinals, especialment de Catalunya 
i Balears (no s’arribà a fer mai), i d’un museu farmacèutic (f). A 
banda, en algunes de les que es mantingueren, es feren alguns re-
tocs, com ara la substitució de la paraula nació per país (e de 1956 
i 1977, f de 1989), també algunes addicions, com ara el foment 
de la col·laboració científica i l’assistència interprofessional a escala 
nacional, estatal i internacional, en el punt relatiu a la celebració 
de sessions científiques i conferències (b de 1956 i 1977, c de 
1989).

La modificació dels Estatuts de 1992, que tenia per finalitat el 
canvi de denominació de Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona 
per Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, afectà també un 
dels punts, el referent a l’edició de la Revista de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Barcelona (punt h), que passava a ser titulada Revista 
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

En la modificació d’Estatuts de 1996 es mantingueren, enca-
ra que amb algunes variacions i ampliacions, tots deu punts, i se 
n’afegí un onzè: Fomentar les relacions i la col·laboració amb altres 
Acadèmies de Farmàcia i les Reials Acadèmies de Catalunya (punt 
k). Es modificà el punt relatiu al foment de l’estudi i l’aprofitament 
de les riqueses del país; ara ja no era en benefici de les indústries 
quimicofarmacèutiques, sinó en l’àmbit de la salut i en la lluita 
contra la malaltia (punt f). El punt relatiu a la creació d’un fons do-
cumental fou ampliat per tal que servís, no solament per contribuir 
al coneixement de la història de la farmàcia del país, sinó també al 
de la professió farmacèutica (punt i).

Aquest 11 punts dels Estatuts de 1996 foren “complemen-
tats” amb tres més en el Reglament consegüent (1997). Textu-
alment:

a) Mantenir la biblioteca, en la qual es guardaran les publica-
cions pròpies de l’Acadèmia i les fetes pels acadèmics.

b) Custodiar en condicions idònies la farmàcia de l’antic Hos-
pital de Santa Creu instal·lada al seu lloc original, la qual 
constituirà el conjunt inicial d’un museu farmacèutic.

c) Altres activitats que l’Acadèmia consideri adients i d’una 
manera especial la custòdia i manteniment de tots els béns 
propietat de l’Acadèmia.
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La modificació d’Estatuts de 2000 no introduí cap canvi en els 
onze punts dels Estatuts de 1996, però se n’hi afegí un dotzè: Re-
conèixer aquelles persones i institucions que destaquin per la seva 
contribució al progrés de les ciències i la professió farmacèutica 
(punt l). El Reglament corresponent mantingué els mateixos tres 
punts complementaris del Reglament de 1997.

En els Estatuts i Reglament actuals (2002) no s’introduïren 
canvis respecte als de 2000.

COMPOSICIÓ DE L’ACADÈMIA

Fins el 1989, l’Acadèmia estigué formada tres classes d’acadè-
mics: acadèmics numeraris, acadèmics corresponents i acadèmics 
d’honor. Els Estatuts de 1989 n’introduïren dues més: acadèmics 
numeraris emèrits i acadèmics supernumeraris. 

ACADÈMICS NUMERARIS

Mai, ni els Estatuts ni els Reglaments consegüents han fet defi-
nició expressa de la figura de l’acadèmic numerari (tampoc de la de 
l’acadèmic corresponent). El concepte clàssic d’Acadèmia la fa supèr-
flua, essent, per altra banda, els drets reconeguts estatutàriament els 
que converteixen aquesta classe o categoria en el cos privatiu de ges-
tió i actuació acadèmica, tot i que, com es veurà, en els darrers anys, 
l’acadèmic corresponent ha assolit dret de vot en algunes sessions, a 
causa d’una política acadèmica de major participació i integració.

Prestatgeria amb las caixes dels 
expedients dels Acadèmics Numeraris, 
actualment, en dependències de la 
biblioteca de l’Institució.
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Nombre màxim i requisits

Inicialment, el nombre màxim d’acadèmics de número era de 
35, dels quals:

– 30 havien de ser doctors o llicenciats en Farmàcia
– 2 doctors o llicenciats en Medicina
– 1 doctor o llicenciat en Ciències Químiques
– 1 doctor o llicenciat en Ciències Naturals
– 1 doctor o llicenciat en Veterinària

Les condicions per a poder ser elegit eren:

– Ser espanyol
– Tenir el grau de doctor o llicenciat en les matèries indicades 

anteriorment
– Haver-se distingit de manera destacada en la investigació i 

estudi de les ciències que integren la Farmàcia
– Observar una conducta pública digna i moral, d’acord amb 

el prestigi de l’Acadèmia i l’honor del càrrec
– Residir en el Districte Universitari de Barcelona.

Els Estatuts de 1977 ampliaren el nombre d’acadèmics de nú-
mero a 40, dels quals,

– 30 havien de ser doctors o llicenciats en Farmàcia
– 3 doctors o llicenciats en Medicina
– 1 doctor o llicenciat en Ciències Químiques
– 1 doctor o llicenciat en Ciències Físiques
– 1 doctor o llicenciat en Ciències Biològiques
– 1 doctor o llicenciat en Ciències Geològiques
– 1 doctor o llicenciat en Veterinària
– 1 doctor o enginyer industrial
– 1 doctor o llicenciat en Dret

Les condicions per a poder ser elegit no es modificaren. Úni-
cament, s’hi afegí que també aquells que s’havien distingit en ser-
veis a la Farmàcia.

Tant el nombre, la distribució, com les condicions, es mantin-
gueren fins a l’entrada en vigor dels següents Estatuts, els de 1989. 
El nombre d’acadèmics de número novament s’augmentà, de 40 es 
passà a 48, i també s’augmentà l’exigència respecte al grau univer-
sitari (tots doctors).
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L’estructura de l’escut de l’Acadèmia no ha estat mai definida pels Estatuts. El seu disseny general està inspirat en l’emblema de 
la Real Academia de Farmacia de Madrid. En el centre hi figura la Copa de Higeia, símbol de la Farmàcia, envoltada per dues  
branques de fulles  nuades per la base. A la part inferior hi ha una cinta irregular que conté un lema. A la part superior, una 
corona reial. És de destacar l’absència del nom de la Corporació.
El lema està basat en un passatge del final del revers del foli III de l’obra de l’apotecari barceloní Pere Benet Mateu, “Liber in 
Examen Apothecariorum”, acabada d’escriure el 1497 i impresa a Barcelona el 1521, que diu textualment, “Suplendum est 
per artem in quo natura defuerit”. El lema original de l’Acadèmia fou “Suplendum est per artem in quo natura non fecit”. 
Posteriorment, el “non fecit” fou substituït per “non fuerit”. És de notar que cap de les dues versions correspon  exactament al text 
original.
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– 38 havien de ser doctors en Farmàcia
– els 10 restants doctors en ciències afins.

Respecte a les condicions per a ser poder ser elegit, a més de fer 
extensiva la condició de ser doctor a tots els acadèmics, es modificà 
la referent a la residència, que, en lloc del Districte Universitari de 
Barcelona, passà a ser Catalunya.

La modificació de 1996 no alterà el nombre d’acadèmics de 
número, quaranta-vuit, però els doctors en Farmàcia passaren de 
38 a 40, en detriment de dos doctors en altres ciències. 

La modificació d’Estatuts del 2000 tampoc no n’alterà el 
nombre, que continuava sent de 48, i tampoc el de doctors en Far-
màcia, que continuava sent de 40, però sí que afectà l’exigència de 
ser doctor dels 8 restants. Deien els Estatuts que no era requisit el 
grau acadèmic de doctor en el cas de compliment excepcional “per 
part del candidat” que s’hagués distingit de manera destacada en 
la investigació de les ciències farmacèutiques o afins, o en serveis a 
aquestes.

En la darrera modificació d’Estatuts (2002), el nombre d’aca-
dèmics de número s’augmentà a 50, mantenint en 40 el nombre 
de farmacèutics (sense cap indicació que forçosament haguessin de 
ser doctors).

Les condicions necessàries per a ser elegit acadèmic de número 
(Article 5), són actualment les següents:

a) Ser espanyol.
b) Residir a Catalunya.
c) Tenir el grau acadèmic de doctor. No es requereix aquesta 

condició en el cas de compliment excepcional per part del 
candidat de l’apartat d).

d) Haver-se distingit de manera destacada en la investigació de 
les ciències farmacèutiques o afins, o en serveis a aquestes.

e) Observar una conducta pública digna i una ètica professional 
adient amb el prestigi de l’Acadèmia i amb l’honor al càrrec.

Drets

Els Estatuts fundacionals (1955) establien un dret general per 
a tots els acadèmics i també drets específics per als acadèmics de 
número.

Era dret general l’ús del títol d’acadèmic en els escrits i obres 
que publiquessin, amb l’obligació d’expressar la classe pertanyent. 
Aquest dret s’ha mantingut sempre.
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En quant als específics, els Estatuts de 1955 contemplaven 
cinc drets dels acadèmics de número:

– Tractament de Molt Il·lustre en actes i comunicacions ofici-
als. Deixà de figurar en els Estatuts de 1977, però per a pas-
sar a ser reconegut en el Reglament consegüent, de 1978. 
Tornà a nivell d’Estatuts el 1989 (Molt Il·lustre Senyor), i 
ha perdurat així fins a l’actualitat.

– Veu i vot en les sessions i juntes. Continuà reconegut en els 
successius Estatuts.

– Elegibilitat per a tots els càrrecs de l’Acadèmia. Continuà 
reconegut en els successius Estatuts.

– Ús de la Medalla de l’Acadèmia. Continuà reconegut en els 
successius Estatuts.

– Ús de l’uniforme acadèmic que s’estableixi. Els Estatuts de 
1977 deixaren de contemplar-ho, sense que constés tampoc 
en el Reglament consegüent (1978). Mai no s’arribà a esta-
blir un uniforme acadèmic.

Obligacions

Els Estatuts fundacionals (1955) establien també obligacions 
generals per a tots els acadèmics i també d’específiques per als aca-
dèmics numeraris.

Pel fet de prendre possessió reglamentària, tots els acadèmics 
adquirien l’obligació de:

– Lliurar a la Biblioteca de l’Acadèmia un exemplar dels tre-
balls científics o literaris dels quals en fossin autors o traduc-
tors,

– Participar a l’Acadèmia totes les dades que poguessin enri-
quir l’expedient personal, custodiat a Secretaria.

Els Estatuts de 1977 en res modificaren aquestes obligacions 
generals. Tampoc les modificaren substancialment els Estatuts pos-
teriors.

Pel que fa als deures específics dels acadèmics de número, els 
Estatuts fundacionals (1955) n’establien vuit:

Reproducció de la pàgina del DOC 1636 de 24 d’agost de 1992 amb 
la Resolució del Departament de Justícia del canvi de denominació de 

“Real Academia de Farmacia de Barcelona” a “Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya.
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– Complir els Estatuts, els Reglaments i els acords de la Cor-
poració. S’ha mantingut en els Estatuts posteriors.

– Contribuir al progrés de la ciència que cultiven. S’ha man-
tingut en els Estatuts posteriors.

– Vetllar pel prestigi de l’Acadèmia. S’ha mantingut en els Es-
tatuts posteriors.

– Emetre informes. S’ha mantingut en els Estatuts posteriors 
(a partir dels Estatuts de 1996, amb la precisió “que li en-
carregui l’Acadèmia”)

– Acomplir comissions. A partir dels Estatuts de 1989, aques-
ta obligació fou redactada amb una orientació diferent, i, al-
hora, ampliada: “assistir a les reunions de la secció i comissions 
a què pertanyi”.

Anvers de la medalla de l’Acadèmia, 
que és reproducció de l’escut de 
l’Acadèmia. El disseny ha estat 

invariable en el curs dels anys. La ceca 
ha sigut desde el seus inicis la joyeria 

Villanueve i Laiseca de Madrid.
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Reversos de les medalles dels 
Acadèmics. A l’esquerra, la medalla 
nº. 1 de Acadèmic Numerari (a la 
part inferior està grabat el nùmero), 
corresponen a la primera etapa 
d’encunyament on la denominació 
de la Corporació era Real Academia 
de Farmacia de Barcelona. A la 
dreta, la última, nº. 50 (l’Acadèmia 
té actualment 50 places d’Acadèmics 
Numeraris) de l’etapa com Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 
En la de les medalles de Acadèmics 
Corresponents la placa inferior està en 
blanc.
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– Efectuar els treballs científics que se’ls confiï. S’ha mantin-
gut en els Estatuts posteriors (a partir dels Estatuts de 1996, 
amb la precisió “que l’Acadèmia els confiï).

– Assistir a les juntes i sessions. A partir dels Estatuts de 1989, 
quedà precisat que les juntes eren les generals i es deixà d’in-
dicar en l’apartat d’obligacions que també era obligada l’as-
sistència a les sessions.

– Acceptar els càrrecs per als què haguessin estat elegits, de no 
impedir-ho causa plenament justificada. S’ha mantingut en 
els Estatuts posteriors.

A partir dels Estatuts de 1989 es tipificà una altra obligació, la 
de llegir el discurs d’inauguració del curs acadèmic l’any que, per 
ordre d’antiguitat, li correspongui. La tipificació d’aquesta obliga-
ció no era a causa de la introducció en la vida acadèmica del discurs 
inaugural de curs. Aquest ja estava previst en el Reglament de 1956 
(també en el de 1978), com un dels punts de l’ordre del dia de la 
sessió inaugural de curs.

ACADÈMICS CORRESPONENTS

D’acord amb els Estatuts de 1955 i de 1977, “El título de Aca-
démico correspondiente podrá concederlo la Academia a los españoles 
o extranjeros que juzgue acreedores a esta distinción...”. Es tractava, 
tal com es desprèn del redactat, d’un títol concedit, que passaria 
a ser una elecció a partir de la modificació d’Estatuts de 1989, la 
primera aprovada per l’administració catalana, “Podran ser elegits 
acadèmics corresponents els espanyols o estrangers que es jutgin merei-
xedors d’aquesta distinció...”.

Nombre

Els Estatuts fundacionals (1955) establien que el nombre mà-
xim d’acadèmics corresponents, entre nacionals i estrangers, havia 
de ser de 100, sense indicació del nombre d’uns i d’altres. En la 
reforma d’Estatuts de l’any 1977 es mantingué el nombre, però es 
precisà que havien de ser: 55 “nacionales” i 45 estrangers.

Els Estatuts de 1989 augmentaren el màxim a 150, sense indi-
cació de quants nacionals i estrangers. La no indicació en els Esta-
tuts de la distribució de les 150 places entre nacionals i estrangers 
degué obeir al criteri de tipificar-ho en el Reglament consegüent, 
però que no es va arribar a aprovar.
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Les modificacions posteriors d’Estatuts (1996, 2000 i 2002) 
no ho alteraren, i la distribució va recaure sobre els Reglaments.

El Reglament de 1996 reservà 50 places per a estrangers, res-
tant-ne, doncs, 100 per a espanyols.

El Reglament de 2000, conseqüent a la modificació d’Estatuts 
del mateix any, anà més enllà, reservant:

– 60 places per a residents a Catalunya, de les quals, com a 
mínim 5 places eren per a residents en cadascuna de les 
quatre circumscripcions farmacèutiques de Catalunya.

– 40 per a residents fora de Catalunya
– 50 per a estrangers

Revers de la medalla presidencial.
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En el Reglament vigent, de 2002, la distribució de les 150 
places és idèntica.

Drets

A part del dret general de tots els acadèmics d’usar el títol 
d’acadèmic en els escrits i obres que publiquessin (amb indicació de 
la classe), els Estatuts de 1955, i també els de 1977, reconeixien als 
acadèmics corresponents, conjuntament amb els d’honor, el dret a:

– Assistir i participar amb veu a les sessions públiques, ocu-
pant lloc a l’estrada.

 Els Estatuts de 1989, clarament redactats per afavorir una 
major integració dels acadèmics corresponents en la vida 
acadèmica, els conferia el dret a assistir i participar (amb 
veu, però sense vot), no solament en les sessions públiques, 
sinó també en les privades, i també a col·laborar en totes les 
activitats de l’Acadèmia.

 La modificació d’Estatuts de 1996 no solament respectà 
aquest dret, sinó que feu extensiva l’assistència i participació 
en les reunions de la Secció de què formessin part.

 En els Estatuts de 2000 es donà un pas més en deixar de 
consignar que l’assistència i participació era amb veu, però 
sense vot: “Els acadèmics corresponents tenen dret a assistir 
i participar a les sessions públiques i privades i a les reunions 
de les seccions de què formin part i a col·laborar en totes les 
activitats de l’Acadèmia”. Aquest mateix redactat figura en 
els Estatuts vigents (2002).

– Presentar treballs científics. Deixà de tipificar-se a partir 
dels Estatuts de 1989, segurament per sobreentès, atesa la 
major integració.

– Utilitzar la biblioteca. També deixà de tipificar-se a partir 
dels Estatuts de 1989.

– Ostentar la medalla. Dret sempre reconegut.

Obligacions

Des de bon principi, els acadèmics corresponents, a més de 
tenir les obligacions, ja citades anteriorment, generals per a tots 
els acadèmics, estan obligats a acceptar i executar les comissions i 
encàrrecs que se’ls confiï, dins les funciones de l’Acadèmia. Des dels 
Estatuts de 2000, “en complir 75 anys, els acadèmics corresponents 
queden rellevats d’aquestes obligacions”.
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ACADÈMICS D’HONOR

Per a poder ser nomenat acadèmic d’honor, d’acord amb els 
Estatuts fundacionals, el requisit era haver obtingut un prestigi ci-
entífic rellevant pels seus treballs en l’àmbit de les ciències farma-
cèutiques o afins. La modificació d’Estatuts del 1978 no afectà a 
aquest apunt. Si, en canvi, fou modificat el 1989, bàsicament per 
substituir la paraula “treballs” per “serveis eminents”. Les modi-
ficacions posteriors d’Estatuts no alteraren substancialment el re-
dactat de l’article corresponent, que, literalment, consta així en els 
Estatuts vigents (de 2002); “Podran ser elegits acadèmics d’honor les 
personalitats que, pels serveis eminents a les ciències farmacèutiques o 
afins, hagin aconseguit un prestigi rellevant”.

Els Estatuts de 1955 indicaven que el nombre màxim d’aca-
dèmics d’honor havia de ser de deu entre nacionals i estrangers. La 
reforma d’Estatuts de 1977 no afectà el nombre, però es tipificà 
que, d’aquests 10, 6 havien de ser nacionals. Els Estatuts posteriors 
(a partir de 1989) respectaren el nombre de deu, però deixaren 
d’indicar quants d’aquests deu havien de ser nacionals o estrangers. 
Tampoc els Reglaments consegüents ho fixaren.

ACADÈMICS NUMERARIS EMÈRITS

Es contemplen per primer cop en els Estatuts de 1989: “Adqui-
riran automàticament la condició d’acadèmics emèrits els de número 

Cordills trenats de les medalles de 
l’Acadèmia. Els de l’esquerra, en 
morat i or, correspon als Acadèmics 
Numeraris; el del mig, només morat, 
als Acadèmics Corresponents; i el de la 
dreta, dorat, a la medalla presidencial.
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que hagin complert 75 anys i els que ho sol·licitin per motius justificats 
a partir dels 70 anys. Podran utilitzar el títol d’acadèmic numerari 
emèrit”. En la modificació d’Estatuts de 1996 s’afegí “...i quedarà 
vacant la seva plaça d’acadèmic numerari”. Les modificacions d’Es-
tatuts de 2000 i 2002 no afectaren aquest punt concret.

Amb els Estatuts de 1989, la funció dins l’Acadèmia dels 
acadèmics emèrits quedava extraordinàriament reduïda. Fins i tot 
estaven privats del dret de vot que havien tingut com a acadèmics 
numeraris. L’article 12.1 era molt definitiu en aquest sentit: “Els 
acadèmics corresponents, d’honor i emèrits tenen el dret a assis-
tir i participar amb veu però sense vot a les sessions públiques i 
privades i col·laborar en totes les activitats de l’Acadèmia”. Per 
altra banda, perdien el dret a l’ús de la medalla numerada (pro-
pietat de l’Acadèmia): “Els acadèmics emèrits i d’honor podran 
usar una medalla idèntica a la dels numeraris, però sense número, 
i que haurà de ser costejada per cada acadèmic, que la tindrà en 
propietat”.

Els següents Estatuts, de 1996, revaloraren en gran mane-
ra la figura de l’acadèmic numerari emèrit estipulant els següents 
drets:

– Tractament de Molt Il·lustre Senyor (no contemplat ex-
plícitament en els de 1989, segurament per donar-se per 
entès).

– Ús com a distintiu una medalla de l’Acadèmia amb el nú-
mero que li correspongui, que se li regalarà en passar a aca-
dèmic numerari emèrit.

– Assistència amb veu i vot a les sessions públiques i privades, 
a les reunions de les seccions i comissions de què formin 
part i també a les juntes generals ordinàries.

En els Estatuts de 2000 es mantingueren els mateixos drets, i 
en els de 2002, els actuals, l’assistència amb veu a les juntes generals 
es deixà de limitar a les ordinàries, amb la qual cosa, també a les 
convocades amb caràcter extraordinari.

La introducció, el 1989, de la categoria d’acadèmic numerari 
emèrit amb prerrogatives tan minses, fou en part interpretat com 
una marginació d’acadèmics numeraris per raó d’edat, a partir dels 
75 anys. La problemàtica en el si de l’Acadèmia generada per aques-
ta qüestió afectà fins i tot la confecció del Reglament corresponent, 
que mai no s’arribà a dur a terme.

El Reglament consegüent als Estatuts de 1996 precisava que 
“el pas a acadèmic numerari emèrit és un honor, que l’Acadèmia re-
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coneix i ho farà lliurant-los, en la sessió extraordinària inaugural de 
curs, una medalla idèntica a la que i corresponia com a numerari, 
que podran usar indefinidament”. A més, aclaria que “els acadèmics 
numeraris emèrits quedaran exempts de l’obligació d’assistir als actes de 
l’Acadèmia”. Aquestes consideracions s’han mantingut en els Regla-
ments posteriors (2000 i 2002).

ACADÈMICS SUPERNUMERARIS

La categoria d’acadèmic supernumerari fou explícitament ti-
pificada com a tal, per primer cop, en els Estatuts de 1989 (amb 
anterioritat, sense la utilització d’aquesta expressió, els Reglaments 
ja contemplaven les situacions que originaven la condició):

“Adquiriran la condició de supernumeraris, i quedarà vacant la 
seva plaça, els acadèmics de número que:
a) no compleixin sistemàticament, de forma no justificada, les 

obligacions acadèmiques. La Junta de Govern trametrà una 
advertència escrita a l’interessat, i si persisteix i no justifica 
degudament els motius de la seva actitud, es podrà acordar 
que passi a acadèmic supernumerari, decisió que, si és el cas, 
s’adoptarà per un acord de la Junta General Ordinària a pro-
posta de la Junta de Govern, mitjançant votació secreta i amb 
la conformitat d’almenys la meitat més un dels vots emesos.

b) A petició pròpia”.

En les modificacions d’Estatuts posteriors, si bé es feren alguns 
retocs en el redactat, es respectà totalment el contingut. L’acadèmic 
supernumerari no té ni veu ni vot, ni pot utilitzar cap distintiu de 
l’Acadèmia.

Pasador del cordó de les medalles. 
El de l’esquerra correspon a l’etapa 
com a Real Academia de Farmacia 
de Barcelona. A la dreta, a partir 
de 1997, el pasador amb l’escut 
de Catalunya correspon a l’etapa 
de l’Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya.
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Sota el primer supòsit, mai l’Acadèmia no ha tingut un super-
numeri. Sota el segon, un sol cas i encara transitori.

A banda, s’ha donat, i es podria donar, una situació ja con-
templada en el primer Reglament, i que passà a nivell d’Estatuts el 
1989. És el cas de l’acadèmic numerari que fixa la seva residència 
fora de l’àmbit territorial de l’Acadèmia (primerament el Districte 
Universitari de Barcelona; a partir de 1989, Catalunya). D’acord 
amb els primers Reglaments, si es donava el cas, quedava en situa-
ció d’excedent sense plaça, i es declarava la vacant corresponent. Si 
retornava, podia ocupar la primera vacant produïda dins la mateixa 
Secció. És el que estableixen els Estatuts actuals: “els acadèmics de 
número que traslladin la seva residència fora de Catalunya quedaran 
en situació d’excedència i la seva plaça serà vacant. En cas de residir de 
nou a Catalunya, tindran dret a ocupar automàticament la primera 
vacant que es produeixi”.

En tota la història de l’Acadèmia s’han donat només tres casos 
d’acadèmics numeraris en excedència, que, en tots tres, seria defi-
nitiva:

– Dr. Arturo Mosqueira Toribio, 
un dels 16 fundadors (Ex. 4 de març de 1957).

– Dr. Arsenio Fraile Ovejero 
(Ex. 1 de gener de 1968).

– Dr. Eliseo Gastón de Iriarte  
Ex. 1969).

REGIMENT

En l’ordre científic, l’Acadèmia està dividida en seccions, ini-
cialment, cinc, i, actualment, set, a les quals s’adscriuen els acadè-
mics segons les disciplines que són objecte del seu estudi i dedi-
cació.

L’Acadèmia ha estat sempre regida per una Junta de Govern 
i, com a òrgan suprem, per la Junta General, convocable amb ca-
ràcter ordinari o extraordinari, i integrada per tots els acadèmics 
numeraris. Cinc comissions permanents vetllen i col·laboren en el 
control i efectivitat de les tasques de govern. 

Amb la periodicitat necessària, l’Acadèmia fa les seves reuni-
ons, que poden ser de dues classes, públiques i privades.
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LES SECCIONS

Els Estatuts fundacionals (1955) establien la divisió de l’Aca-
dèmia en seccions, la funció de les quals era la d’informar els as-
sumptes que la Junta de Govern els remetés, actuar de jurats de 
qualificació en els concursos de premis i contribuir amb els seus 
treballs al fi primordial de l’Acadèmia. Era, i és encara, una divisió 
a efectes d’organització del treball científic.

En concret, eren 5 les seccions establertes pels Estatuts de 
1955:

1a. Ciències Físiques i Químiques
2a. Ciències Biològiques
3a. Indústries Quimicofarmacèutiques
4a. Higiene i Sanitat
5a. Història, Bibliografia i Deontologia

Cada Secció havia de tenir set vocals acadèmics de número, els 
quals havien d’elegir el seu president i secretari per períodes de tres 
anys. En total, doncs, entre totes les seccions, eren 35 acadèmics, 
xifra que, no casualment, correspon amb el nombre màxim d’aca-
dèmics de número contemplat en els propis Estatuts.

Els acadèmics pertanyents a les seccions havien de ser, d’acord 
amb el Reglament (1956), especialistes en les matèries que les cons-
tituïen. Per això, el propi Reglament assignava directament secció a 
aquells 5, dels 35 acadèmics, que no havien de ser doctors o llicen-
ciats en Farmàcia:

– A la Secció 1a, el doctor o llicenciat en Ciències Quími-
ques.

– A la Secció 2a, un dels dos doctors o llicenciats en Medicina 
i el doctor o llicenciat en Ciències Naturals.

– A la Secció 4a, l’altre doctor o llicenciat en Medicina i el 
doctor o llicenciat en Veterinària.

En la modificació d’Estatuts de 1977, la Secció 1a, de Ciències 
Físiques i Químiques, passà a ser de Ciències Físiques, Químiques i 
Geològiques, i la Secció 5a, d’Història, Bibliografia i Deontologia, 
passà a ser d’Història de la Farmàcia, Legislació i Formació Pro-
fessional. A la vegada, totes 5 seccions veien augmentat en un el 
nombre de vocals, passant, de 7 a 8. Així, entre totes les seccions es 
totalitzaven 40 acadèmics, nombre corresponent al nombre màxim 
d’acadèmics de número contemplat en els propis Estatuts.
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El Reglament consegüent (1978), distribuïa els acadèmics per 
seccions de la següent manera:

– Secció 1a, de Ciències Físiques, Químiques i Geològiques: 
cinc doctors o llicenciats en Farmàcia, un en 
Químiques, un en Físiques i un en Geològiques.

– Secció 2a, Ciències Biològiques: cinc doctors o llicenciats en 
Farmàcia, dos en Medicina i un en Biològiques.

– Secció 3a, Indústries Quimicofarmacèutiques: Set doctors 
o llicenciats en Farmàcia i un enginyer indus-
trial.

– Secció 4a, Higiene i Sanitat: sis doctors o llicenciats en Far-
màcia, un en Medicina i un en Veterinària.

– Secció 5a, d’Història de la Farmàcia, Legislació i Formació 
Professional: set doctors o llicenciats en Farmà-
cia i un en Dret.

L’augment de 8 acadèmics de número (de 40 a 48) introduït 
pels Estatuts de 1989 guardava també relació directa amb el nom-
bre de membres per secció, puix que de 5 seccions es passà a 6, 
mantenint en 8 el nombre d’acadèmics:

– Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques.
– Secció 2a, Ciències Biològiques i biotecnologia.
– Secció 3a, Indústries farmacèutiques.
– Secció 4a, Higiene i Sanitat.
– Secció 5a, Història de la Farmàcia, Legislació i exercici pro-

fessional
– Secció 6a, Ciències farmacològiques.

La modificació d’Estatuts de 1996 no alterà ni el nombre de 
seccions ni el nombre de vocals de número de cadascuna, de la 
mateixa manera que tampoc no alterà el nombre total d’acadèmics 
numeraris (48 en total, 6 per Secció).

El Reglament consegüent (1997), redactat en plena política 
d’una major participació dels acadèmics corresponents a les tasques 
de l’Acadèmia, i també d’una política de no exclusió dels acadè-
mics numeraris emèrits, precisava que “L’acadèmia es dividirà en les 
sis seccions que figuren en l’art. 29 dels Estatuts, constituïdes per vuit 
acadèmics de número, els acadèmics emèrits, i tots els corresponents que 
s’hi adscriguin”. Els corresponents, però, de moment, sols amb veu 
a les reunions.

En realitat, la integració dels corresponents a les seccions, si bé 
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fou una novetat a nivell de Reglament, de fet no ho era. En la Junta 
de Govern de 28 d’octubre de 1993, ja s’acordà revitalitzar les sec-
cions amb la integració dels acadèmics corresponents. En aquells 
moments eren vigents els Estatuts de 1989 i no es disposava, mal-
grat els treballs de la comissió creada, del corresponent Reglament. 
Es tractava simplement d’integrar els corresponents a nivell d’acti-
vitat, tot respectant els aspectes constituents fixats pels Estatuts (8 
acadèmics de número per secció). Però aquesta integració no signi-
ficava que per primera vegada els corresponents guardessin relació 
amb les seccions. En aquest sentit es pot parlar d’una fase prèvia 
d’adhesió o adscripció. En la Junta General de 13 de febrer de 1979 
s’acordà que els corresponents fossin avisats i informats de la neces-
sitat d’adherir-se a les seccions per tal d’una actuació més activa en 
la vida de l’Acadèmia, i en la Junta de Govern de 23 de novembre 
de 1982 se n’acordà l’adscripció.

Els Estatuts de 2000 modificaren el nom d’algunes seccions i 
n’introduïren una de nova, la Setena, en part, a costa de la Secció 
Cinquena, la qual, a alhora, es feia càrrec de la Deontologia Far-
macèutica:

– Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Geològiques.
– Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia.
– Secció 3a, Farmàcia Industrial.
– Secció 4a, Salut Pública.
– Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia Farmacèuti-

ques.
– Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
– Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutica.

Aquesta ampliació del nombre de seccions no anà lligada a 
una modificació del nombre màxim d’acadèmics numeraris, que 
continuà essent de 48, perdent-se, doncs, per primer cop l’exacta 
distribució dels numeraris en seccions, i també, conseqüentment, 
per primera vegada en la història de l’Acadèmia, els Estatuts dei-
xaven d’indicar quants vocals de número integraven cada secció. 
L’article 29.2 dels Estatuts de 1996, que deia textualment “Cada 
secció tindrà vuit vocals de número i elegirà elpresident i secretari per 
a períodes de tres anys”, es convertí en els Estatuts de 2000 a “Cada 
secció elegirà el president i el secretari per a períodes de dos anys. Sols es 
podrà exercir dos nomenaments consecutius”. 

De fet, la constitució de les seccions passà al Reglament, que, 
en el seu article 26, en lloc de fixar, deixava a criteri de la Junta de 
Govern el nombre d’acadèmics de número de cada secció. A més, 

Medalla otorgada per la Facultat de 
Farmàcia de Montpellier a l’Acadèmia.
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igualava, dins la secció, les tres classes d’acadèmics, de número, 
emèrits i corresponents, només amb l’excepció que el president de 
la secció havia de ser acadèmic de número.

Els Estatuts de 2002, els actuals, que augmentaren de 48 a 
50 el nombre màxim d’acadèmics numeraris, mantingueren les 
mateixes set Seccions, sense indicació tampoc de quants vocals de 
número integraven cada secció. En el Reglament corresponent està 
indicat el mateix que en el Reglament anterior.

LA JUNTA DE GOVERN

Els Estatuts de 1955, en el seu article 20, estipulaven que l’Aca-
dèmia havia de ser regida per una Junta de Govern integrada per:

– President
– Vicepresident
– Secretari
– Vicesecretari
– Censor
– Bibliotecari
– Tresorer
– Interventor
– els presidents de les seccions, en qualitat d’assessors.

D’acord amb el Reglament consegüent (1956), era també 
membre de la Junta un càrrec no contemplat en els Estatuts, el 
director de la publicació Revista de la Real Academia de Farmacia 
de Barcelona. L’article 29 del Reglament deia textualment “La Junta 
de Gobierno, estará constituída por los cargos señalados en el artículo 
20 del Estatuto, por los Presidentes de Sección, en calidad de Vocales 
asesores y por el Director de la «Revista»”.

La figura del director de la Revista estava contemplada en el 
Reglament a través de la Comissió de Publicacions. Aquesta Co-
missió, a més d’ocupar-se de les publicacions de l’Acadèmia en ge-
neral, havia de constituir el Consell de Redacció de la Revista, i 
designava un dels seus membres director de la Revista. Es donava 
el cas, però, que aquesta Comissió, d’acord amb els Estatuts, estava 
constituïda pels presidents de les cinc seccions, presidida pel més 
antic, i pel bibliotecari, com a vocal. Per tant, l’assistència a la Junta 
del director de la Revista no representava un assistent més.

En els Estatuts de 1977, els presidents de les seccions deixaren 
de figurar com a components de la Junta de Govern, i, en canvi, hi 
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figurà el director de la Revista. Aquest càrrec, a diferència dels altres 
vuit, no havia de ser elegit per la Junta General, sinó designat direc-
tament per la pròpia Junta de Govern d’entre tots els acadèmics nu-
meraris. En no ser aquest càrrec incompatible amb qualsevol dels 
altres vuit, es podia donar el cas, i de fet es donà, que un dels vuit 
fos designat director de la Revista.

Els Estatuts de 1989 eliminaren el càrrec de censor, que ja 
no es recuperaria mai més, i exclogueren de la Junta de Govern el 
director de la Revista, que ara rebia el nom de director de Publica-
cions i que continuava essent designat per la Junta de Govern. Així, 
la Junta quedava reduïda a set membres:

– President
– Vicepresident
– Secretari
– Vicesecretari
– Bibliotecari
– Tresorer
– Interventor

Les modificacions posteriors d’Estatuts no alteraren la compo-
sició de la Junta. El director de Publicacions en continuà exclòs, i era 
igualment designat per la Junta de Govern d’entre tots els acadèmics 
de número i confirmat a cada renovació de la Junta. A partir dels Es-
tatuts de 1996, una de les seves funcions, estatutàriament tipificada, 
és la d’assistir, quan se’l convoqui, a les Juntes de Govern.

Les facultats de la Junta de Govern d’acord amb els Estatuts 
fundacionals eren les següents:

– Representar i administrar l’Acadèmia.
– Informar de les propostes per a acadèmics de número i cor-

responents.
– Proposar a la Junta General els nomenaments d’acadèmics 

d’honor.
– Admetre les renúncies dels seus membres i proveir amb ca-

ràcter interí, fins a la primera convocatòria, els càrrecs va-
cants, per qualsevol motiu, durant l’any.

– Elegir els acadèmics de número que han d’integrar les co-
missions permanents i les temporals.

– Informar dels pressupostos i aprovar els comptes.
– Nomenar i separar els seus empleats, quan sigui atribució 

seva, o sol·licitar-ho a la superioritat quan el nomenament 
sigui privatiu d’aquesta.
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– Acordar i resoldre qualsevol assumpte imprevist i urgent, 
encara que no sigui competència seva, i donar-ne compte a 
la propera Junta General.

Els Estatuts de 1977 n’afegiren una altra de facultat, la de 
proposar a la Junta General el nomenament de president d’honor 
(distinció no contemplada en els fundacionals), i dues més els de 
1989, l’inici dels tràmits per proposar a la Junta General el pas 
d’acadèmic numerari a la condició de supernumerari i la d’adoptar 
tots els altres acords estimats convenients en relació amb els fins de 
l’Acadèmia i en defensa dels drets dels seus membres. 

LES JUNTES GENERALS

Els primers Estatuts, de 1955 i 1977, establien que l’Acadè-
mia, reunida en Junta General, havia de deliberar i acordar sobre 
tots els seus assumptes, governatius i econòmics, elecció d’acadè-
mics i càrrecs de la Junta de Govern, adjudicació de premis i con-
cessió de recompenses, aprovació d’informes i relacions culturals. 
El president l’havia de reunir quan, a judici seu, ho exigissin els 
assumptes de la Corporació i, al menys, dos cops l’any. Com ja s’ha 
indicat, per a l’elecció de la tercera part dels càrrecs, cada any, el 
mes de desembre, s’havia de convocar Junta General amb caràcter 
extraordinari.

Els Estatuts de 1989, en el primer article del títol 3 (article 
16), precisaven que la Junta General estava integrada per tots els 
acadèmics de número i que era l’òrgan suprem de l’Acadèmia, amb 
les següents atribucions:

– Elecció de càrrecs de la Junta de Govern
– Elecció de nous acadèmics en les distintes categories
– Aprovació de pressupostos
– Reforma d’Estatuts
– Adopció de tots aquells altres acords de transcendència es-

pecial que li sotmetessin a proposta de la Junta de Govern.

Amb la reforma d’Estatuts de 1996, en el redactat del mateix 
l’article es deixà de precisar que la Junta General estava integrada 
per tots els acadèmics de número, segurament per no excloure els 
acadèmics numeraris emèrits, els quals, com ja s’ha indicat, d’acord 
amb els mateixos Estatuts, recobraven el dret d’assistència amb veu 
i vot a les juntes generals ordinàries. Per altra banda, es classificaren 
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i perfilaren més les atribucions d’aquest òrgan suprem de l’Acadè-
mia:

Tindrà sessions ordinàries i extraordinàries.

– Es reunirà en Junta General Ordinària per:
a) Aprovar el pressupost.
b) Elegir els acadèmics d’honor i corresponents.
c) Tractar altres assumptes que li formuli la Junta de Go-

vern.
– Es reunirà en Junta General Extraordinària per:

a) Elegir els càrrecs de la Junta de Govern.
b) Elegir els acadèmics de número.
c) Reformar els Estatuts i el Reglament.

Les modificacions d’Estatuts de 2000 i de 2002 no afectaren 
el redactat del primer article del títol 3 (article 16).

LES COMISSIONS PERMANENTS

Des de la fundació de l’Acadèmia fins l’actualitat, els Es-
tatuts han contemplat dos tipus de Comissions, les temporals, 
creades i nomenades per la Junta de Govern amb un fi determi-
nat, i les permanents, d’existència constant i definides pels propis 
Estatuts.

Els Estatuts fundacionals (1955) indicaven que eren cinc les 
comissions permanents, però, de fet, segurament per un descuit, 
només en contemplaven quatre (igualment en contemplava quatre 
el Reglament consegüent de 1956): de Govern Interior, d’Hisenda, 
d’Admissions i de Publicacions. Els Estatuts de 1977 si que pre-
cisaren la cinquena: de Protocol i Relacions Públiques (de Relaci-
ons Públiques i Protocol a partir dels Estatuts de 1989). Totes cinc 
Comissions s’han mantingut fins l’actualitat. Els Estatuts de 2000 
n’introduïren una sisena, la de Relacions Exteriors.

Comissió de Govern Interior

Derivada de la Junta de Govern. Formada inicialment pel pre-
sident, vicepresident, secretari, vicesecretari, censor i tresorer.

D’acord amb el Reglament (1956), havia d’entendre en els 
assumptes relacionats amb el local de l’Acadèmia, funcionaris i 
personal subaltern i quantes incidències es presentessin en la vida 
interior de l’Acadèmia.

Medalla françesa otorgada a 
l’Acadèmia l’any 1959 per la “Societat 
Farmacèutica Parisiensis”, fundada el 
1796.
En el anvers, s’aprecia el cap de la 
diosa grega de la farmàcia, Salus per 
els romanos.
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Amb els Estatuts de 1989, en ser suprimit el càrrec de censor, 
la Comissió perdé aquest integrant. 

Comissió d’Hisenda

Constituïda inicialment per l’interventor, com a president nat, 
el tresorer i tres acadèmics de número.

Havia d’intervenir en tots els assumptes econòmics de l’Acadè-
mia, i eren nuls tots els acords sobre aquesta matèria presos sense el 
seu informe previ. El Reglament precisava que havia d’administrar 
les publicacions, redactar el pressupost anual d’ingressos i despeses 
i informar dels comptes, donant-ne coneixement trimestralment a 
la Junta General.

Els Estatuts de 1977 no modificaren la composició; tampoc 
els de 1989, que precisaren que el tresorer, actuava de secretari. Els 
Estatuts de 2000 afegiren un quart acadèmic de número. D’acord 
amb els Estatuts actuals (2002), està constituïda per l’interventor 
com a president, el tresorer com a secretari i quatre acadèmics.

Comissió d’Admissions

Formada inicialment pel secretari, com a president nat, quatre 
acadèmics de número designats per la Junta de Govern, amb pro-
cura que totes cinc seccions hi estiguessin representades.

 D’acord amb el Reglament, havia d’informar per escrit a la 
Junta de Govern sobre les propostes d’ingrés per a les vacants d’aca-
dèmic de número, detallant les circumstàncies i mèrits personals 
dels candidats proposats. Les seves sessions havien de ser secretes, 
sense que s’aixequés acta. L’acord adoptat passava a consideració de 
la Junta de Govern amb la firma del president i del secretari.

Els Estatuts de 1977 no introduïren cap variació en la com-
posició. Els de 1989, augmentaren de quatre a sis el nombre d’aca-
dèmics de número designats per la Junta de Govern, possiblement 
perquè els propis Estatuts contemplaven una nova secció, la Secció 
6a., de Ciències Farmacològiques. 

En la modificació d’Estatuts de 1996 s’hi incorporà el vicepre-
sident de la Junta, per presidir-la, passant el secretari a actuar com 
a tal, i el sis acadèmics de número designats per la Junta passaren a 
ser designats per les mateixes seccions. La creació d’una nova sec-
ció, l’any 2000 (Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutica) feu 
retocar el redactat: “Integrada pel vicepresident, que la presidirà; 
el secretari, que actuarà com a tal, i un acadèmic de número, de-
signats per cadascuna de les seccions, de manera que hi hagi un 
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representant de cada secció, que informarà la de Govern sobre les 
propostes d’ingrés d’acadèmics”. La darrera modificació d’Estatuts 
(2002) no afectà aquest redactat.

Comissió de Publicacions

Formada inicialment pels presidents de les cinc seccions, pre-
sidida pel més antic, i el bibliotecari com a Vocal.

El Reglament indicava que aquesta Comissió era l’encarrega-
da de censurar tots els treballs que es publiquessin i de proposar 
iniciatives sobre edicions en general, i que constituïa el Consell de 
Redacció de “La Revista”, i en designava el dierctor.

Els Estatuts de 1977 modificaren totalment la composició de 
la Comissió, a causa, sobretot, que el director de la Revista passava, 
segons els mateixos Estatuts, a ser elegit directament per la Junta 
de Govern, però potser també perquè els presidents de seccions 
deixaven de ser, amb la modificació d’Estatuts, membres de Junta. 
La Comissió passà a ser integrada pel director de la Revista, com a 
president, el tresorer, el bibliotecari i dos acadèmics nomenats per 
la Junta de Govern, que és encara la composició actual.

Comissió de Protocol i Relacions Públiques

Constituïda, d’acord amb els Estatuts de 1977, pel vicepresi-
dent, com a president, el censor, dos acadèmics numeraris designats 
por la Junta de Govern i el secretari.

El Reglament (1978) indicava que era l’encarregada d’organit-
zar, d’acord amb la presidència, tots els actes públics i solemnes de 
l’Acadèmia, recepcions, visites de personalitats o autoritats, relaci-
ons externes de l’Acadèmia amb tota classe d’organismes i entitats, 
Congressos, etc.; en cas de mort dels acadèmics numeraris havia de 
prendre totes les mesures en relació amb les honres fúnebres, ses-
sions necrològiques, etc., i també en tota classe d’actes o activitats 
que afectessin el prestigi, serietat i rang de l’Acadèmia.

La supressió del càrrec de censor, el 1989, feu també modifi-
car estatutàriament la composició de la Comissió. Per mantenir el 
nombre de quatre membres, s’augmentà de dos a tres els acadèmics 
numeraris designats per la Junta. Amb la modificació d’Estatuts de 
1996, el vicepresident, que actuava de president, fou substituït pel 
secretari, i de tres acadèmics numeraris elegits per la Junta de Go-
vern es passà altra vegada a dos. Els Estatuts de 2000 substituïren el 
secretari pel vicesecretari, i els de 2002, els actuals, tornaren a pujar 
a tres els numeraris elegits per la Junta.
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Comissió de Relacions Exteriors

Contemplada per primer cop en els Estatuts de 2000, i inte-
grada pel vicepresident, que la presideix, el vicesecretari, que actua 
de secretari i quatre acadèmics nomenats per la Junta de Govern. 
Igualment en els Estatuts de 2002,

La seva funció concreta no es troba del tot definida en els Es-
tatuts ni en els Reglaments corresponents.

LES REUNIONS

Tots els Estatuts, des dels fundacionals (1955) fins als actuals 
(2002) han anat establint que l’Acadèmia ha de celebrar amb la pe-
riodicitat necessària les seves reunions, que poden ser de dues clas-
ses, sessions públiques i sessions privades. Les sessions públiques, al 
seu torn, poden tenir caràcter ordinari o extraordinari.

Sempre han estat sessions privades:

– les Juntes Generals.
– les de Govern.
– les de les seccions.
– les de les comissions.

Els Estatuts de 1955 i 1977 precisaven, a més, que a totes 
aquestes Juntes de règim intern, només hi tenien accés els acadè-
mics de número. També ho precisaven els de 1989, però exceptu-
ant les reunions de les seccions, a les quals ja hi podien assistir els 
emèrits (categoria creada pels mateixos Estatuts) i els acadèmics 
corresponents.

Tots els Estatuts, invariablement, han anat indicant que són 
sessions públiques ordinàries:

– les de presentació i discussió de memòries i comunicacions 
científiques.

– les conferències.

Pel que fa a les extraordinàries, els Estatuts fundacionals, de 
1955, establien que tenien caràcter públic extraordinari les sessi-
ons:

– de recepció d’acadèmics numeraris i estrangers,
– d’obertura de curs,

Mostre del pots que estan exposats a 
l’interior de la Farmàcia-Museu de 
l’Acadèmia.
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– de lliurament de premis,
– necrològiques,
– d’homenatge,
– i d’altres que requereixin solemnitat a judici de la Junta de 

Govern.

Els següents Estatuts, de 1977, tot reduint la frase “las de Re-
cepción de Académicos Numerarios y extranjeros” a “las de recepción de 
Académicos”, atorgaren caràcter públic extraordinari a la recepció 
de tots els acadèmics, i s’ha mantingut tot igual fins als Estatuts 
actuals: “Seran públiques extraordinàries les de recepció d’acadèmics, 
obertura de curs, lliurament de premis, necrològiques, homenatges i 
altres que requereixin solemnitat a parer de la Junta de Govern”.

Un aspecte molt important és que en tots els Estatuts, les ses-
sions, tant les privades com les públiques, han tingut la considera-
ció de reunions de l’Acadèmia, essent, aquest, un dels trets essen-
cials, ja que la funció clàssica d’una Acadèmia, més que organitzar 
actes, és reunir-se en sessions. Molt significativament, els Regla-
ments de 1956 i 1978 precisaven que les reunions de l’Acadèmia, 
tant les privades com les públiques, eren en juntes: “La Academia 
se reunirá en Juntas para el conocimento y acuerdo de los asuntos de 
la Corporación, que, según su naturaleza, serán públicas o privadas, 
conforme a lo dispone el artículo 19 de los Estatutos” (L’article 19 és 
el que classificava els tipus de sessions i les precisava). Val dir, que 
al principi, fins i tot es portava un llibre d’actes de les sessions pú-
bliques (encara es conserva a l’Arxiu de l’Acadèmia). També molt 
significativament, però ara en sentit divergent, a partir del Regla-
ment de 1997, les sessions públiques deixaren de ser enteses com a 
juntes, mantenint-se només com a tals les sessions privades (juntes 
de govern, generals, de comissions i de seccions). La modificació 
d’aquest aspecte tan essencial potser s’hagués donat ja en el Regla-
ment consegüent als Estatuts de 1989, però aquells Estatuts, com 
ja s’ha indicat, no arribaren disposar de Reglament. En tot cas, el 
fet que les sessions públiques hagin perdut el caràcter de junta i, 
per tant, també el sentit de reunió acadèmica, palesa un canvi de 
concepció de l’Acadèmia, fruit, potser, de l’adaptació a la realitat 
dels temps.

L’ACADÈMIA EN EL CONSELL INTERACADÈMIC DE CATALUNYA

L’article 9 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix 
la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre les 

Un altre mostre del pots que es troben 
a la Farmàcia-Museu de l’Acadèmia.
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acadèmies amb seu central a Catalunya. Aquesta competència que 
va ser assumida mitjançant el Decret 120/1987, de 9 d’abril.

Al cap de dos anys, concretament l’11 de juliol de 1989, a 
la seu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, tingué 
lloc una reunió entre els representants de les nou acadèmies i del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la 
proposta de creació d’un Consell Interacadèmic Català. Hi assistí, 
com a representant del Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, 
el president, Dr. Joan Sabater Tobella. En aquella primera reunió 
es feu lectura d’un avantprojecte que no progressà per prevenció a 
conformar una macroestructura per damunt de les acadèmies.

El Consell Interacadèmic de Catalunya fou creat el 2001, se-
gons el Decret 286/2001, de 6 de novembre, de la Generalitat de 
Catalunya. D’acord amb l’article primer, “Es crea el Consell Inte-
racadèmic de Catalunya com a òrgan de consulta i d’assessorament 
del Govern de la Generalitat en allò que fa referència a les qüestions 
relatives a les acadèmies de Catalunya i com a instrument per mitjà del 
qual es fa, sota el principi del respecte a l’autonomia de les acadèmies, 
la coordinació d’aquestes corporacions de dret públic catalanes”.

Amb anterioritat a aquest Decret, el Consell havia celebrat ja 
una reunió plenària, concretament el 24 d’octubre de 2000, a la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres, presidida pel M. H. President de 
la Generalitat, Sr. Jordi Pujol. La següent fou el 24 d’octubre a la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Les acadèmies que en formen part són les següents:

Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya
Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya
Institut d’Estudis Catalans
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres
Reial Acadèmia de Doctors
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
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3
Provisió

d’Acadèmics

D’acord amb disposició transitòria dels Estatuts fun-
dacionals (1955), els acadèmics corresponents de la 
Real Academia de Farmacia de Madrid adscrits en 
aquells moments a la Sección de Barcelona queda-
ven automàticament inscrits acadèmics de número 

de la Real Academia de Farmacia de Barcelona, amb la respectiva an-
tiguitat. Eren exactament 16. A ells els correspondria posar en marxa 
el funcionament de l’Acadèmia i començar a fer-la créixer, és a dir, 
anar-la proveint de nous acadèmics, tant numeraris, com correspo-
nents, com d’honor, d’acord amb els Estatuts i el Reglament.

ACADÈMICS NUMERARIS

En el decurs de la història, l’Acadèmia ha tingut 85 acadèmics 
numeraris, els 16 fundacionals més 69 d’elecció. El nombre total 
d’elegits ha estat de 89 (91 si no es té en compte que dos foren ele-
gits dues vegades), dels quals, 17 no arribaren a llegir el preceptiu 
discurs reglamentari (no foren, doncs, acadèmics numeraris), i 3 
són actualment encara electes.

ELS FUNDADORS

Ben aviat, el 16 fundadors hagueren d’acordar el propi ordre 
d’antiguitat, aspecte molt important, perquè determinava, segons 
el Reglament, el torn per al discurs inaugural de curs, i l’adjudica-
ció del número de la plaça.
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L’antiguitat fou aprovada per unanimitat en la Junta General 
de 21 d’abril de 1956. S’acordà que, per a tots 16, fos el 2 desembre 
de 1955 (data d’aprovació dels Estatuts) i que el número de cada 
acadèmic correspongués a l’antiguitat referida al seu ingrés a la Real 
Academia de Farmacia de Madrid, quedant així també fixat el nú-
mero de la medalla:

Medalla   Data ingrés RAFM

Núm. 1 Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz 20-V-1935
Núm. 2 Dr. Taurino Mariano Losa España 17-VI-1940
Núm. 3 Dr. Ramón San Martín Casamada 6-VI-1941
Núm. 4 Dr. Guillem de Benavent Camps 6-VI-1941
Núm. 5 Dr. Joan Solanes Ponseti 11-I-1945
Núm. 6 Dr. Josep Amargós Anoro 11-I-1945
Núm. 7 Dr. Arturo Mosqueira Toribio 11-I-1945
Núm. 8 Dr. Antoni Esteve Subirana 18-XI-1949
Núm. 9 Sr.  Isidre Bultó Blajot 9-II-1950
Núm. 10 Dr. Salvador Brosa Rabassa 9-II-1950
Núm. 11 Dr. Benet Oliver Suñé 9-II-1950
Núm. 12 Dr. Francisco Hernández Gutiérrez 2-VII-1953
Núm. 13 Dr. Jesús Isamat Vila 2-VII-1953
Núm. 14 Dr. Santiago Pagés Maruny 2-VII-1953
Núm. 15 Dr. Alfonso del Pozo Ojeda 16-VI-1954
Núm. 16 Dr. Francesc Casanovas Puig 8-VII-1955

Hagueren, també, de fixar l’adscripció de cadascun d’ells en 
alguna de les 5 Seccions, que quedà establerta de la següent mane-
ra:

– Secció 1a. Ciències Físiques i Químiques:
  • Dr. Guillem de Benavent Camps
  • Dr. Arturo Mosqueira Toribio
  • Dr. Salvador Brosa Rabassa 
  • Dr. Francisco Hernández Gutiérrez
  • Dr. Francesc Casanovas Puig
– Secció 2a. Ciències Biològiques:
  • Dr. Taurino Mariano Losa España
  • Dr. Ramón San Martín Casamada
– Secció 3a. Indústries Quimicofarmacèutiques:
  • Dr. Josep Amargós Anoro

Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz
Medalla núm. 1

Dr. Taurino Mariano Losa España
Medalla núm. 2
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Dr. Ramón San Martín Casamada
Medalla núm. 3

Dr. Guillem de Benavent Camps
Medalla núm. 4

  • Sr. Isidre Bultó Blajot
  • Dr. Antoni Esteve Subirana
  • Dr. Santiago Pagès Maruny 
  • Dr. Alfonso del Pozo Ojeda
– Secció 4a. Higiene i Sanitat:
  • Dr. Benet Oliver Suñé
  • Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz
– Secció 5a. Història, Bibliografia i Deontologia:
  • Dr. Joan Solanes Ponseti 
  • Dr. Jesús Isamat Vila

De totes cinc Seccions, la primera i la tercera, amb cinc mem-
bres, eren les més completes; les tres restants, només en tenien 
dos.

EL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ

L’ingrés d’un nou acadèmic numerari no ha estat mai efectiu 
fins la lectura del preceptiu discurs d’ingrés en sessió pública i so-
lemne, acte que culmina un procés que s’inicia amb la declaració 
de vacants.

Bàsicament han estat els Reglaments, no els Estatuts, els que 
han regulat aquest procés de provisió.

Les vacants

Declaració de les vacants

Els Reglaments de 1956 i 1978 indicaven que les vacants ha-
vien de ser declarades per la pròpia Acadèmia, amb indicació de la 
Secció corresponent (no del número de la medalla). El Reglament 
de 1997, conseqüent a la modificació d’Estatuts del 1996, indicava 
que “les vacants d’acadèmic de número seran anunciades als acadèmics 
per la Junta de Govern de l’Acadèmia, indicant la secció a què corres-
ponen i el número de la medalla corresponent”. El Reglament actual 
(2002) manté aquest mateix redactat.

Les vacants per decés

Inicialment, per a la declaració de vacants, en cas de defunció, 
s’havia de deixar un termini de 15 dies en homenatge i recordança. 
El Reglament de 1978 no modificà aquest punt. En el Reglament 
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de 1997 s’introduí un canvi important. Les vacants produïdes per 
decés no podien ser declarades fins després de la sessió necrològica 
celebrada en recordança i homenatge de l’acadèmic finat. El Regla-
ment actual (2002) ho manté.

Publicació de les vacants

Un cop declarades les vacants, els Reglaments de 1956 i 1978 
establien un termini de 15 dies per tal que els acadèmics numeraris 
poguessin fer les propostes. El Reglament de 1997 establí que la 
vacant declarada s’havia de publicar en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, donant un termini de trenta dies, comptats 
a partir de la data de la seva notificació, per a la formulació de 
propostes per part dels acadèmics, mitjançant un imprès facilitat 
per Secretaria. Els Reglaments posteriors no modificaren aquest 
procediment. 

Les propostes

Els acadèmics proposants

Nombre
El dos primers Reglaments establien que cada proposta havia 

de portar la signatura de tres acadèmics de número. El mateix fou 
elevat a nivell d’Estatuts el 1989 (quedaven exclosos els emèrits, 
contemplats per primera vegada en aquests mateixos Estatuts). Els 
Estatuts de 1996 introduïren una molt significativa variant: tres 
acadèmics de número o dos acadèmics de número i un emèrit. En 
les modificacions posteriors d’Estatuts es mantingué que la propos-
ta ha de ser subscrita per tres acadèmics de número o bé per dos 
acadèmics de número i un numerari emèrit.

Restricció de propostes
Els Reglaments de 1956 i 1978 establien que cada acadèmic 

solament podia formular una proposta, i que les propostes havien 
de ser unipersonals. A partir del Reglament de 1997, la restricció 
quedà formulada de la següent manera: “Per cadascuna de les va-
cants, cada acadèmic únicament podrà signar una proposta”. 

El primer signant i la responsabilitat de la proposta
Fins al Reglament de 1997, eren tots tres acadèmics signants 

de la proposta qui responien davant l’Acadèmia que el candidat 
proposat acceptaria. A partir d’aquest Reglament, és el primer 

Dr. Joan Solanes Ponset
Medalla núm. 5

Dr. Josep Amargós Anoro
Medalla núm. 6
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dels signants que respon davant l’Acadèmia que el candidat pro-
posat acceptarà el nomenament, cas de ser elegit, el compromís de 
complir les obligacions d’acadèmic i, de manera especial, assistir 
als actes que s’organitzin. És també a partir d’aquest Reglament 
que el primer signant ha de ser de la Secció on s’hagi convocat la 
vacant.

Comunicació de les propostes

El Reglament de 1956 establia que les propostes quedaven a 
la taula durant set dies, durant els quals els acadèmics podien pre-
sentar al·legacions a l’admissió. Transcorreguts els set dies, els ex-
pedients, junt amb les al·legacions que s’haguessin pogut fer, eren 
remesos a la Comissió d’Admissions. El Reglament de 1978 no ho 
modificà.

El Reglament de 1997 establí que: “Les propostes es comunica-
ran a tots els Acadèmics de número i emèrits, restaran a la secretaria 
durant un termini de quinze dies, pel seu coneixement i revisió. Els 
acadèmics poden presentar a la Junta de govern al·legacions a l’admis-
sió”. El Reglament actual manté aquest mateix redactat.

De la Comissió d’Admissions a la Junta de Govern

Inicialment, una vegada despatxats els expedients per la Co-
missió d’Admissions, eren remesos a la Junta de Govern, la qual, 
un cop examinats, els passava junt amb el seu informe, a la Junta 
General. El Reglament de 1978 no introduir cap canvi.

El Reglament de 1997 precisà molt més, sense que el redac-
tat hagi sofert modificacions en els Reglaments posteriors. Els ex-
pedients passen a la Comissió d’Admissions, juntament amb les 
al·legacions presentades, per tal que aquesta Comissió redacti un 
informe per a unir a l’expedient, en el qual hi consti:

a) Si el candidat reuneix les condicions necessàries d’acord 
amb l’article 5 dels Estatuts.

b) El parer de la Secció a què vagi adscrit, a través del represen-
tant de la Secció a la Comissió. 

c) Les manifestacions del primer signant de la proposta, en cas 
d’haver estat convocat.

El darrer Reglament, de 2002, afegeix un quart punt:

d) L’opinió, unànime o majoritària, de la Comissió. 

Dr. Salvador Brosa Rabassa
Medalla núm. 10

Dr. Isidre Bultó Blajot
Medalla núm. 9
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L’expedient amb l’informe de la Comissió d’Admissions passa 
a la Junta de Govern per tal d’examinar la proposta, i, si procedeix, 
la presentarà a la Junta General.

L’elecció

La Junta General

El Reglament de 1956 precisava que la Junta General con-
vocada per a l’elecció, per a poder-se celebrar, requeria de majoria 
absoluta d’acadèmics. El Reglament de 1978 no fou tan exigent. 
Indicava que la Junta General havia de ser convocada en primera i 
segona convocatòria, no essent necessària en la segona l’assistència 
de majoria absoluta d’acadèmics numeraris. El Reglament de 1997 
deixà de contemplar la primera i segona convocatòria, per limitar-
se a indicar que “Serà necessària l’assistència de la majoria simple dels 
acadèmics per a poder procedir a la votació”. Els Reglaments posteri-
ors presenten el mateix redactat.

Els votants

D’acord amb els Reglaments de 1956 i de 1978, els acadèmics 
que haguessin formulat propostes no podien votar, i els seus vots es 
computaven a favor del seu candidat. El Reglament de 1997 tragué 
aquesta limitació, precisant que només seran vàlids els vots dels as-
sistents i que no es podia delegar el vot. Els Reglaments posteriors 
indiquen el mateix.

Modalitat de votació

Els Reglaments de 1956 i 1978 indicaven que la votació havia 
de ser secreta mitjançant boles. El Reglament de 1997 es limità a 
indicar que la votació havia de ser nominal i secreta, deixant d’in-
dicar que havia de ser mitjançant boles.

L’escrutini

Per a ser elegit acadèmic, d’acord amb el Reglament de 1956, 
calia la meitat més un dels vots emesos. Si cap candidat no ho as-
solia, calia repetir la votació entre els que haguessin obtingut més 
vots, quedant en llibertat de votar els proponents dels candidats 
exclosos. En cas d’empat, havia de ser la sort qui decidís. El Regla-

Dr. Benet Oliver Suñé
Medalla núm. 11

Dr. Antoni Esteve Subirana
Medalla núm. 8
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ment de 1978 indicava exactament el mateix, però amb una pre-
cisió. Si cap candidat assolia la meitat més un dels vots, la votació 
s’havia de repetir, no entre els que haguessin obtingut més vots, 
sinó entre els dos que haguessin obtingut més vots.

Que per a ser elegit “és necessari el vot favorable d’almenys la 
meitat més un dels emesos” fou preceptuat a nivell d’Estatuts el 
1989.

Els Estatuts de 1996 ho mantingueren, i el Reglament conse-
güent, de 1997, precisava que l’escrutini l’havia de fer el president, 
i que n’havia de prendre nota el secretari. En quant al nombre de 
vots, indicava que: “Resultarà elegit el candidat amb major nombre 
de vots, sempre que aconsegueixi la meitat més un dels vots emesos. Si 
cap candidat ho assolís, es repetirà la votació entre els dos que hagin 
obtingut més vots. Per ser elegit caldrà obtenir la majoria simple. En 
cas d’empat es proclamarà el de més edat”.

En els Reglaments posteriors s’ha mantingut idèntic redac-
tat.

Els Estatuts de 2000 afegiren una excepció a “la meitat més 
un”, la conseqüent a l’establiment que no era requisit el grau aca-
dèmic de doctor (sí el de llicenciat) en el cas excepcional que el 
candidat s’hagués distingit de manera destacada en la investigació 
de les ciències farmacèutiques o afins, o en serveis a aquestes. En 
aquest cas, es feren preceptius els dos terços dels vots emesos. Els 
Estatuts de 2002 ho han mantingut. 

Comunicació del resultat

El Reglament de 1956 establia que el secretari havia de co-
municar a l’acadèmic electe el resultat de la seva elecció i transme-
tre-li els paràgrafs del Reglament relatius al requisit de presentació 
del discurs d’ingrés. El Reglament de 1978 indicava exactament el 
mateix respecte a l’acadèmic electe, però afegia que el resultat de la 
votació havia de ser també comunicat al Ministerio de Educación y 
Ciencia.

El Reglament de 1997 canvià molt el redactat: “El secretari 
comunicarà a l’interessat la seva elecció com a acadèmic numerari, 
Secció a què és adscrit i número de la medalla que li correspon així 
com, en el seu cas, l’acadèmic a qui substitueix i li donarà un exemplar 
dels Estatuts i Reglament per tal que conegui els seus deures envers 
l’Acadèmia”. Pel que fa a la comunicació del resultat de la votació 
a l’Administració, res preceptuava. Sí, en canvi, la comunicació a 
tots els acadèmics.

Els posteriors Reglaments ha vingut preceptuant el mateix.

Dr. Jesús Isamat Vila
Medalla núm. 13

Dr. Francisco Hernández Gutiérrez
Medalla núm. 12



P R O V I S I Ó  D ’ A C A D È M I C S

74 C I N Q U A N T A A N I V E R S A R I

El discurs de recepció i de contestació

Termini de presentació del discurs de recepció

El Reglament de 1956 establia que l’acadèmic de número elec-
te tenia un termini d’un any per a la presentació del discurs d’ingrés. 
Aquest termini podia ser prorrogat un altre any a petició de l’inte-
ressat i en atenció a causes excepcionals. Si transcorria el segon ter-
mini sense complir passava “ipso facto” a la classe de corresponent.

El Reglament de 1978 disposava el mateix, però amb una vari-
ant. Si, transcorregut el segon termini, l’acadèmic electe no presen-
tava el preceptiu discurs, en lloc de passar a corresponent, l’elecció 
quedava automàticament sense efecte.

El mateix que disposava el Reglament de 1978, passà a nivell 
d’Estatuts el 1989, amb els següents termes: “Estarà obligat a llegir 
el discurs d’ingrés abans d’un any des de la data de la seva elecció, ter-
mini que es podrà prorrogar per un altre any a petició de l’interessat 
i en atenció a causes excepcionals. Transcorregut aquest segon termini 
sense complir el requisit anterior, quedarà automàticament sense efecte 
l’elecció”.

Els successius Estatuts (1996, 2000 i 2002) ho han mantingut.

Naturalesa i garantia del discurs

El Reglament de 1956 establia que el discurs havia de versar 
sobre la Ciència representada en la Secció corresponent, i que un 
cop rebut el discurs, la Secretaria l’havia de remetre a la Secció, per-
què informés, i també al censor per tal de garantir que no contenia 
conceptes aliens a la Ciència o incompatibles “con el instituto de la 
Academia”. El Reglament de 1978 deia pràcticament el mateix. Els 
Estatuts de 1989 suprimiren el càrrec de censor.

El Reglament de 1997 (consegüent a la modificació d’Estatuts 
de 1996), establí que “El discurs d’ingrés del nou Acadèmic versarà 
sobre les ciències de la Secció a què pertany la vacant i es donarà per 
duplicat a la Secretaria, la qual remetrà un exemplar a la Secció cor-
responent per tal que l’informi en el termini de trenta dies. La Secció 
podrà designar un ponent”. En les modificacions estatuàries de 2000 
i de 2002 es respectà aquest redactat.

El discurs de contestació

El Reglament de 1956, indicava que la Junta de Govern, un 
cop rebuts els dos informes, el de la Secció i el del censor, si no hi 

Dr. Santiago Pagés Maruny
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havia rectificacions, havia de designar un acadèmic de número per 
contestar, en nom de la Corporació, el discurs de l’acadèmic electe. 
Disposava de tres mesos per presentar-lo a aprovació de la Junta. 
En cas de no complir el termini, s’havia de nomenar per a aquesta 
comesa un altre acadèmic. En el Reglament de 1978, únicament 
s’introduí, com a modificació, l’ampliació de tres a quatre mesos el 
termini perquè l’acadèmic designat presentés el discurs a aprovació 
de la Junta.

El Reglament de 1997 establí que: “La contestació s’haurà de 
presentar en el termini de tres mesos a la consideració de la Junta 
de Govern. Si passat el termini no ho hagués fet, se li recordarà, 
i se li concedirà un mes addicional”. Aquest mateix redactat s’ha 
mantingut en els Reglaments posteriors.

La sessió de presa de possessió

Tots els Reglaments, des del primer fins l’actual, indiquen que 
l’acadèmic electe ha de prendre possessió en sessió pública i so-
lemne (el cerimonial serà descrit en el capítol dedicat a les sessions 
extraordinàries.

SEGUIMENT DEL PROCÉS 

En total, des de l’inici de l’Acadèmia fins l’actualitat, s’han 
comptabilitzat 33 convocatòries de places d’acadèmic numerari, 
que són les que han portat a l’elecció de 89 diferents acadèmics i, 
d’aquests, a la presa de possessió de 69. 

La primera convocatòria

De la necessitat d’incorporar nous acadèmics numeraris ja 
es tractà en la primera Junta de Govern de l’Acadèmia, celebrada 
el 2 de març de 1956. però en aquells moments el Reglament 
no tenia encara l’aprovació oficial (Ordre de 17 d’abril de 1956, 
publicada en el BOE del 22 de juliol), i per a això, a proposta 
del president, Dr. de Benavent Camps, s’acordà deixar-ho en sus-
pens.

Certament, era el Reglament (no els Estatuts) el que regulava 
el procediment. El primer pas era la declaració de vacants, que ha-
vien de ser feta per la pròpia Acadèmia amb indicació de la Secció 
corresponent (el Reglament no preceptuava la indicació del núme-
ro de la medalla).

Dr. Francesc Casanovas Puig
Medalla núm. 16
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El primer acord ferm per a portar a la Junta General una decla-
ració de vacants es produí en la Junta de Govern de 9 de novembre 
de 1956, la mateixa en què es constituí per primer cop la Comissió 
d’Admissions, que quedà formada pel secretari, Hernández Gutiér-
rez, com a president, i Losa España, Bultó Blajot, Gastón de Iriarte 
Sanchíz i Isamat Vila, com a vocals.

El nombre màxim d’acadèmics, d’acord amb els Estatuts era 
de 35, 7 per cadascuna de les 5 seccions, i la Junta de Govern acordà 
proposar a la següent Junta General la declaració de vuit vacants:

– una de la Secció 1a. un químic
– dues de la Secció 2a. un farmacèutic i un naturalista
– tres a la secció 4a. un metge, un veterinari i un farma-

cèutic
– dues a la Secció 5a. dos farmacèutics

Per a la Secció tercera, atès que tenia ja 5 membres, s’acordà no 
proposar-ne cap. Sí, en canvi, una per a la Secció primera, malgrat 
que tenia igualment cinc membres, mentre que les tres restants en 
tenien només dos. 

Però la Junta General, celebrada l’11 de desembre de 1956, en 
lloc de les 8 proposades per la Junta, n’acordà només sis:

– cap a la Secció 1a. Ciències Físiques i Químiques
– dues a la Secció 2a. Ciències Biològiques: un metge i un 

farmacèutic
– cap a la Secció 3a. Indústries Quimicofarmacèutiques
– dues a la Secció 4a. Higiene i Sanitat: un veterinari i un 

farmacèutic
– dues a la Secció 5a. Història, Bibliografia i Deontologia: 

dos farmacèutics

Com que, un cop declarades les vacants, el Reglament establia 
un termini de 15 dies per tal que els acadèmics numeraris pogues-
sin fer les propostes, la Junta General acordà que el termini dels 
quinze dies començava el 8 de gener de 1957, un cop passades les 
festes de Nadal.

A la Junta de Govern de 15 de març de 1957, el secretari, 
Dr. Hernández Gutiérrez, com a president de la Comissió d’Ad-
missions feu lectura dels nou informes evacuats sobre altres tantes 
propostes. Tots nou foren aprovats, i es va acordar el passi a la Junta 
General per a la resolució final. La Junta General per a l’elecció dels 
nous acadèmics se celebrà el 3 d’abril de 1957.

Dr. Francisco García-Valdecasas 
Santamaría

Medalla núm. 20
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Per la Secció Segona, per a la que s’havien declarat dues va-
cants, hi havia dues propostes. Foren elegits:

– Dr. Franscisco García-Valdecasas Santamaría
– Dr. Arsenio Fraile Ovejero

Per la Secció Quarta, per a la que s’havien declarat dues va-
cants, una per a un veterinari i una altra per a un farmacèutic, hi 
havia quatre propostes, dues de veterinari i dues de farmacèutic. 
Foren elegits:

– Dr. Josep Séculi Brillas (veterinari)
– Dr. Josep Agell Agell (farmacèutic). No arribaria a  

prendre possessió.

Per la Secció Cinquena, per a la que s’havien declarat dues 
vacants, hi havia tres propostes. Foren elegits:

– Dr. Antoni de Bolós Vayreda
– Dr. Joaquim Cusí Furtunet

No foren elegits, doncs, 3 dels 9 proposats, i dels sis acadèmics 
numeraris electes, només cinc arribaren a prendre possessió, és a 
dir, a ser realment acadèmics numeraris, essent el primer de tots 
cinc Joaquim Cusí Furtunet.

Uns vuit mesos després de ser elegit, el Dr. Cusí Furtunet ja 
tenia enllestit el discurs. En la Junta de Govern de 27 de desembre 
de 1957, el secretari notificava la recepció de l’original, i s’acordava 
que, en compliment del Reglament, passés a la Secció Cinquena i 
al censor per tal que fessin emissió de l’informe corresponent. Al 
mateix temps s’acordà que en cas que els informes de la Secció i del 
censor fossin favorables, el Dr. Jesús Isamat Vila fes el discurs de 
contestació.

Fou el 16 de març de 1958 quan, en sessió pública i solemne, 
el Dr. Joaquim Cusí Furtunet prenia possessió, amb la lectura del 
discurs “El ejercicio de la profesión farmacéutica en las órdenes religi-
osas residentes en Cataluña en los pasados siglos”. Li correspongué la 
Medalla número 17.

Per ordre, els següents en llegir el discurs reglamentari foren:

– el Dr. Josep Sèculi Brillas (Medalla número 18),
 el 8 de juny de 1958, essent Isidre Bultó Blajot qui feu el 

discurs de contestació.

Dr. Josep Séculi Brillas
Medalla núm. 18

Dr. Arsenio Fraile Ovejero
Medalla núm. 21
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– el Dr. Antoni Bolós Vayreda (Medalla número 19),
 el 6 de desembre de 1959, essent el Dr. Taurino Mariano 

Losa España qui feu el discurs de contestació. Bastant més 
d’un any abans el discurs del Dr. Bolós Vayreda ja havia 
estat presentat i informat. En la Junta de Govern de 14 
d’octubre de 1958 s’acordà que fos el Dr. Losa España 
l’encarregat de fer el discurs de contestació.

– el Dr. Franscisco García-Valdecasas Santamaría (Meda-
lla número 20),

 el 8 d’abril de 1961, essent el Dr. Ramón San Martín 
Casamada qui feu el discurs de contestació. El retard en 
la presa possessió fou a causa de la demora en el lliura-
ment del discurs. En la Junta de Govern del 30 de gener 
de 1961 es donava compte que el discurs estava gairebé 
enllestit (també que estava molt endavant el de resposta 
del Dr. Gastón de Iriarte Sanchíz al discurs del Dr. Fraile 
Ovejero).

– el Dr. Arsenio Fraile Ovejero (Medalla número 21),
 el 25 de gener de 1962, essent el Dr. Eliseo Gastón de 

Iriarte qui feu el discurs de contestació. Feia bastant més 
dos anys i mig que el discurs del Dr. Fraile Ovejero ha-
via estat presentat i informat, tant per la Secció com pel 
censor. En la Junta de Govern de 8 de maig de 1959 ja 
s’havia acordat que el Dr. Gastón de Iriarte fes el discurs 
de contestació.

Com s’ha indicat, de la primera elecció d’acadèmics nume-
raris, celebrada el 3 d’abril de 1957, l’únic dels sis elegits que no 
arribaria a prendre possessió seria el Dr. Josep Agell Agell. La raó 
seria la no presentació del discurs preceptiu, no ja en el termini 
reglamentari, sinó molt més enllà. Val a dir que en els primers anys 
de l’Acadèmia, si bé es feu molta insistència en quant al termini de 
presentació del discurs (un any, prorrogable a dos, segons el Regla-
ment), es donà també molta tolerància. 

Fent balanç, després de l’elecció dels sis nous acadèmics el 3 
d’abril de 1957, l’Acadèmia disposava de 15 numeraris, 6 electes i 
14 vacants. Els numeraris eren encara només els fundadors, però 
no tots 16, sinó només 15, puix que el Dr. Arturo Mosqueira Tori-
bio, per motius professionals, havia passat a residir a Madrid, és a 
dir, fora del Districte Universitari. La situació del Dr. Mosqueira 
Toribio fou tractada en la Junta de Govern de 4 de març de 1957 
i, de nou, en la Junta de 15 de març, en la qual es feu lectura de 
l’informe sobre el cas de la Comissió d’Admissions. D’acord amb el 

Dr. Antoni de Bolós Vayreda
Medalla núm. 19
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Reglament, quedava en situació d’excedent sense plaça i es declara-
va la vacant corresponent.

Vers el màxim de 35

Des que la Junta de Govern, el 9 de novembre de 1956, acor-
dà proposar a la Junta General la primera declaració de vacants 
fins que n’acordà la promoció d’una altra (22 d’abril de 1960), 
transcorregueren pràcticament tres anys i mig. Aquesta segona de-
claració vingué a obrir una tanda consecutiva de set, de les quals, 
tres, molt nombroses, produïdes en només 9 anys, tendents a as-
solir amb prestesa la plenitud del quadre d’acadèmics numeraris 
i, per tant, també de les seccions. Posteriorment, fins l’ampliació 
a 40 del nombre màxim d’acadèmics numeraris, 8 més de man-
teniment i de continuada gestió per part de la Junta per procurar 
que els acadèmics electes presentessin amb prestesa el discurs re-
glamentari.

Convocatòria 2

Quan la Junta de Govern de 22 d’abril de 1960 acordà sotme-
tre a la Junta General una nova declaració de vacants, els Drs. Cusí 
Furtunet, Sèculi Brillas i Bolós Vayreda ja havien llegit el preceptiu 
discurs d’ingrés, el quadre de les seccions, segons fou transcrit a 
l’acta, era el següent:

– Secció 1a. Ciències Físiques i Químiques:
  • 4 acadèmics (de Benavent Camps, Brosa Ra-

bassa, Hernández Gutiérrez i Casanovas Puig)
  • 0 electes
– Secció 2a. Ciències Biològiques:
  • 2 acadèmics (Losa España i San Martín Casa-

mada)
  • 2 electes (García-Valdecasas i Fraile Ovejro)
– Secció 3a. Indústries Quimicofarmacèutiques:
  • 5 acadèmics (Amargós Anoro, Bultó Baljot, 

Esteve Subirana, Pagés Maruny i Del Pozo 
Ojeda)

  • 0 electes
– Secció 4a. Higiene i Sanitat:
  • 3 acadèmics (Oliver Suñé, Gastón de Iriarte 

Sanchíz i Sèculi Brillas)
  • 1 electe (Agell Agell)

Dr. Joaquim Cusí Furtunet
Medalla núm. 17
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– Secció 5a. Història, Bibliografia i Deontologia:
  • 4 acadèmics (Solanes Ponsati, Isamat Vila, Cusí 

Furtunet i Bolós Vayreda)
  • 0 electes

Fent el recompte, en conjunt, 18 acadèmics de número, 3 
electes i 14 vacants.

S’acordà proposar-ne cinc. La Junta General Ordinària de 29 
d’abril de 1960, acceptà la proposta, i, en la Junta General de 29 de 
desembre de 1960, foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Fidel-E Raurich Sas 1 de juliol de 1962 22
– Dr. Ramon Parès Farràs 19 d’abril de 1963 23
– Dr. Fernando Calvet Prats 5 de novembre de 1963 24
– Dr. Pere Puig Muset 6 d’abril de 1965 25
– Dr. Jaume Gàllego Berenguer 11 de juny de 1970 32

Després d’aquesta elecció, 18 acadèmics de número, 8 electes 
i 9 vacants.

Convocatòria 3

Promoguda per la Junta de Govern de 22 d’abril de 1963. En 
aquells moments, ja havien llegit el preceptiu discurs els Drs. Fran-
cisco Garcia-Valdecasas, Arsenio Fraile Ovejero, Fidel-E. Raurich 
Sas i Ramon Parés Farràs. Eren, doncs, 22 acadèmics numeraris, 4 
electes i 9 vacants. 

La Junta General Ordinària de 6 de març de 1963, acceptà 
la declaració de les cinc vacants proposades per la Junta de Go-
vern.

En aquesta Junta General, abans de procedir a la declaració de 
les vacants, s’hagué de revocar un acord pres en una anterior Junta 
General, celebrada el 29 de maig de 1962. En ella, després que el 
president exposés i demanés als acadèmics que estudiessin la con-
veniència o no de declarar noves vacants d’acadèmic numerari, a 
proposta del Dr. San Martín Casamada i amb l’assentiment de tots 
els assistents, s’acordà no declarar cap vacant fins que no haguessin 
pres possessió els acadèmics numeraris electes en vies d’ultimar els 
tràmits reglamentaris d’ingrés.

En la Junta General de 17 de maig de 1963, foren elegits tots 
cinc proposats:

Dr. Fidel-E Raurich Sa
Medalla núm. 22

Dr. Ramon Parès Farrà
Medalla núm. 23
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 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Josep Maria Pla Dalmau 4 de maig de 1965 26
– Dr. Pau Cartañá Castellà 14 de maig de 1970 31
– Dr. Lluís Miravitlles Millé 27 de juny de 1972 34
– Dr. Vicente Villar Palasí No prendria possessió –
– Dr. Xavier Andreu Miralles No prendria possessió –

Després d’aquesta elecció, 22 acadèmics numeraris, 9 electes 
i 4 vacants.

Convocatòria 4

Promoguda per la Junta de Govern de 29 de gener de 1964. 
S’havia produït la defunció de dos acadèmics numeraris, la del Dr. 
de Benavent Camps, el 19 d’agost de 1963, i la del Dr. Solanes 
Ponseti, el 22 d’agost de 1963. A més, el Dr. Fernando Calvet Prats 
havia llegit el discurs d’ingrés. Eren, doncs, 21 acadèmics numera-
ris, 8 electes i 6 vacants.

La Junta de Govern acordà proposar a la Junta General la pro-
visió de les vacants produïdes per les defuncions del Dr. de Benavent 
Camps, de la Secció 1a., i del Dr. Solanes Ponseti, de la Secció 5a., atès 
que ja feia cinc mesos que s’havien produït (el Reglament indicava 
que per a la declaració de vacants, en cas de defunció, s’havia de deixar 
un termini de 15 dies en homenatge i recordança). La proposta fou 
acceptada per la Junta General celebrada el mateix 29 de gener.

Foren quatre els proposats, dos per cada Secció. En la Junta 
General de 22 d’abril de 1964 es procedí a l’elecció. El Reglament 
establia que per a ser elegit acadèmic numerari calia la meitat més 
un dels vots emesos. Si cap candidat no ho assolia, s’havia de repetir 
la votació entre els que haguessin obtingut més vots, quedant en lli-
bertat de votar els proponents dels candidats exclosos. En cas d’em-
pat, havia de ser la sort que decidís. Succeí que, tant per una vacant 
com per l’altra, cap dels proposats obtingué la meitat més un dels 
vots emesos, ni en primera ni en segona votació. Conseqüentment, 
no en fou elegit cap.

Tot restava igual, 21 acadèmics numeraris, 8 electes i 6 va-
cants.

Convocatòria 5

Promoguda per la Junta de Govern celebrada l’1 de febrer de 
1966. Els Drs. Puig Muset i Pla Dalmau ja havien llegit el discurs 

Dr. Pere Puig Muset
Medalla núm. 25

Dr. Fernando Calvet Prat
Medalla núm. 24
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d’ingrés i ja hi havia, doncs, 23 acadèmics numeraris, 6 electes i 6 
vacants.

La Junta General Ordinària de 24 de febrer de 1966 aprovà 
la declaració de les 6 vacants proposada per la Junta de Govern. 
En aquella mateixa Junta General s’acordà la pèrdua de la condició 
d’acadèmic numerari electe dels Drs. Josep Agell Agell i Xavier 
Andreu Miralles. Dies abans, per acord de la Junta de Govern de 
4 de gener de 1966, s’havien fet gestions prop d’aquests dos aca-
dèmics numeraris electes en relació amb la presentació del discurs 
reglamentari. En la Junta General de 24 de febrer, a tenor de la 
carta rebuda del Dr. Andreu Miralles i de les informacions rebudes 
del Dr. Agell Agell, es decidí, d’acord amb el Reglament, el pas 
de tots dos a la categoria d’acadèmics corresponents. No eren en 
aquells moments els únics acadèmics numeraris electes que feia 
més de tres anys que havien estat elegits, també els quatre restants, 
Gàllego Berenguer, Villar Palasí, Miravitlles Millé i Cartañà Cas-
tellà, però aquests havien promès que durant el curs presentarien 
el discurs.

En la Junta General Ordinària de 21 de juny de 1966 foren 
elegits tots sis proposats:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. José Luis Gómez Caamaño 4 d’abril de 1967 5
– Dr. Josep Gimbert Roura 28 de març de 1968 27
– Dr. Ramon Cullell Reig 10 de març de 1970 29
– Dr. Miquel Amat Berges No prendria possessió –
– Dr. Francisco Moreno Martín No prendria possessió –
– Dr. Ricardo Vidal-Ribas Zaragoza No prendria possessió –

Amb aquesta elecció de 21 de juny de 1966, l’Acadèmia dis-
posava de 23 acadèmics numeraris, 10 electes i 2 vacants. Val a dir 
que si no hagués estat per la pèrdua de la condició d’electes d’Agell 
Agell i Andreu Miralles s’hagués quedat a l’expectativa d’una plena 
composició.

Convocatòria 6

La següent provisió de vacants fou promoguda per acord de 
la Junta de Govern de 25 d’abril de 1967. Des de l’elecció anteri-
or, s’havia produït la mort del Dr. Losa España, el 8 d’octubre de 
1966, i la lectura del preceptiu discurs del Dr. Gómez Caamaño. 
Eren, doncs, 23 numeraris, 9 electes i 3 vacants.

Dr. Jaume Gàllego Berenguer
Medalla núm. 32

Dr. Josep Maria Pla Dalmau
Medalla núm. 26
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La Junta General Ordinària de 25 d’abril de 1967 acceptà la 
declaració d’un sola vacant, la corresponent al Dr. Losa España, 
proposada per la Junta de Govern. En la Junta General de 4 de 
juliol de 1967 fou elegit per unanimitat l’únic proposat:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Manuel Serrano García No prendria possessió –

Ara eren 23 numeraris, 10 electes i 2 vacants.

Convocatòria 7

En la Junta de Govern de 30 de gener de 1968, amb la finalitat 
de completar la plantilla d’acadèmics de número, es tractà de fer la 
proposta de declaració de totes dues vacants. La Junta General de 6 
de febrer de 1968 les declarà totes dues, i en la Junta General de 30 
d’abril de 1968, foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Salvador Rivas Martínez No prendria possessió –
– Dr. Francesc Donada Bosch 22 de maig de 1969 28

Amb aquesta elecció s’hagués arribat al sostre de 35, entre nu-
meraris i electes, però poc abans d’aquesta Junta General s’havi-
en produït dues incidències, la mort de l’acadèmic numerari Dr. 
Joaquim Cusí Furtunet, el 20 de març de 1968, i el pas a categoria 
de supernumerari del Dr. Fraile Ovejero, acordat en la Junta de 
Govern de 4 d’abril de 1968 (a efectes, 1 de gener de 1968) per 
haver traslladat la residència a Madrid. Per altra banda, el Dr. Gim-
bert Roura ja havia llegit el discurs reglamentari. Amb tot, eren, 
doncs, 22 numeraris, 11 electes i 2 vacants.

Convocatòria 8

En la Junta General de 4 de juliol de 1968, per acord general, 
es decidí que properament fos convocada una Junta General per 
declarar totes les vacants existents d’acadèmics numeraris. Amb el 
poc més de dos mesos transcorreguts des de l’elecció anterior (30 
d’abril de 1968) no s’havia produït, cap variació, essent, doncs, 
encara, 22 numeraris, 11 electes i 2 vacants.

En la Junta de Govern de 24 d’octubre de 1968, atès l’acord 
de la darrera Junta General, el president passà revista a la compo-

Dr. Lluís Miravitlles Millé
Medalla núm. 34

Dr. Pau Cartañá Castellà
Medalla núm. 31
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sició de les diferents seccions, especificant en cada una d’elles els 
acadèmics electes i les vacants:

Secció 1a: 5 numeraris, 1 electe (Dr. Amat) i 1 vacant.
Secció 2a: 4 numeraris, 2 electes (Dr. Serrano i Dr. Ribas) i 1 

vacant.
Secció 3a: 5 numeraris, 2 electes (Dr. Villar i Dr. Donada) i 0 

vacants.
Secció 4a: 3 numeraris, 4 electes (Dr. Gàllego, Dr. Miravit-

lles, Dr. Cartañà i Dr. Vidal Ribas) i 0 vacants.
Secció 5a: 5 numeraris, 1 electe (Dr. Cullell) i vacant.

La situació era doncs, 22 numeraris, 10 electes i 3 vacants. 
S’havia produït la disminució d’un electe i l’augment d’una vacant 
respecte a 30 d’abril de 1968 (data de la darrera elecció) i amb pos-
terioritat a la Junta General de 4 de juny de 1968. Quedà exclòs el 
Dr. Francisco Moreno Martín, que havia estat elegit el 21 de juny 
de 1966 i que havia superat el termini de dos anys per a la presen-
tació del discurs.

Feta la revisió de la composició de les diferents seccions, la 
Junta de Govern acordà proposà a la propera Junta General la de-
claració de les tres vacants. La Junta General de 7 de novembre de 
1968 aprovà la proposta, i en la Junta General de 24 de març de 
1969, foren elegits els tres proposats:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Joan Uriach Marsal (Sec. 1a.) 30 de novembre de 1971 33
– Dr. Rafael Salord Barceló (Sec. 2a.) 14 d’abril de 1970 30
– Dr. Ramon Jordi González (Sec. 5a.) 12 de març de 1972 17

Amb aquesta elecció de 24 de març de 1969, per primer cop 
l’Acadèmia assolia no tenir cap vacant d’acadèmic numerari: 22 
numeraris, 13 electes (total 35). 

Ara la màxima preocupació era arribar a fer efectiva la com-
posició dels acadèmics numeraris, puig que més d’una tercera part 
només eren només electes.

El 22 de maig de 1969 el Dr. Francesc Donada Bosch, que feia 
poc més d’un any que havia estat elegit, llegia el discurs d’ingrés, 
passant, doncs, l’Acadèmia a tenir: 23 numeraris, 12 electes i cap 
vacant.

En la Junta de Govern de 22 de maig de 1969, el president 
decidí enviar oficis als acadèmics electes que havien sobrepassat en 

Dr. José Luis Gómez Caamaño
Medalla núm. 5

Dr. Josep Gimbert Roura
Medalla núm. 27
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molt el termini de presentació del discurs reglamentari d’ingrés, 
demanant-los per darrera vegada la regularització de la situació, i 
avisant-los que contràriament se’ls aplicaria l’estipulat pel Regla-
ment, és a dir el pas a la classe de corresponents.

En aquell moment, dels 12 electes, només 4 (de les dues dar-
reres eleccions) estaven dins el termini reglamentari; dels vuit res-
tants, un, feia uns set anys i mig que havia estat elegit, tres, en feia 
sis, tres més, en feia tres, i un, dos anys i pocs mesos. La situació no 
deixava de ser preocupant.

Aviat es modificaria una mica el quadre d’acadèmics, a causa 
del trasllat a Madrid de l’acadèmic numerari Dr. Eliseo Gastón de 
Iriarte, i del trasllat també de l’acadèmic numerari electe Dr. Salva-
dor Rivas Martínez. Fou en la Junta de Govern de 4 d’octubre de 
1969 que es tractà de la normalització, d’acord amb el Reglament, 
de la seva situació. El Dr. Gastón de Iriarte passava a la categoria 
de supernumerari, i el Dr. Rivas Martínez perdia la condició de 
numerari electe. Amb això, el quadre de numeraris passava a ser de 
22 numeraris, 11 electes i 2 vacants.

Convocatòria 9

Conseqüentment, en la mateixa Junta de Govern de 30 d’oc-
tubre de 1969, s’acordà preparar un pla per tal que en la propera 
Junta General es declaressin les dues vacants, una de la Secció 2a. i 
l’altra de la Secció 4a. 

La Junta General celebrada el 18 de novembre 1969 en feu la 
proclamació. En aquesta mateixa Junta, el President informava que 
les activitats previstes per als propers mesos eren els ingressos dels 
Drs. Cullell Reig, Cartañà Castellà, Gàllego Berenguer, Miravitlles 
Millé i Salord Barceló, afegint que dels electes Drs. Amat Barges, 
Serrano García, Vidal Ribas i Villar Palasí no es tenia encara notícia 
de la presentació dels seus discursos.

Es donaren tres propostes, dues per a la vacant declarada de la 
Secció 2a, i una per la vacant de la Secció 4a. En la Junta General 
de 2 de juny de 1970. Foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Antoni Salvà Miquel 22 de febrer de 1973 35
– Dr. Joan Sabater Tobella 8 de juny de 1971 1

Entretant, tres acadèmics havien llegit el discurs preceptiu, els 
Drs. Cullell Reig (10 de març de 1970), Salord Barceló (14 d’abril 

Dr. Ramon Cullell Reig
Medalla núm. 29

Dr. Francesc Donada Bosch
Medalla núm. 28
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de 1970) i Cartañá Castellà (14 de maig de 1970). Per tant, després 
d’aquesta elecció, eren 25 numeraris, 10 electes i cap vacant.

Convocatòria 10

El següent acord de Junta de Govern per proposar a la Junta 
General la proclamació d’una vacant es produí el 14 d’octubre 
de 1971, és a dir, al cap de poc més d’un any i tres mesos de la 
darrera elecció. La Junta General celebrada el mateix dia, a con-
tinuació, feu la declaració de la vacant proposada. Era per a la 
Secció 3a.

Des de la darrera elecció, el 2 de juny de 1970, dos electes 
havien llegit el discurs reglamentari, els Drs. Gàllego Berenguer 
(11 de juny de 1970), i Sabater Tobella (8 de juny de 1971). Per 
tant s’havia passat de 25 numeraris, 10 electes i cap vacant, a 27 
numeraris, 8 electes i cap vacant. La vacant que es declarava devia 
correspondre (no ho precisen les actes) a la de l’electe Dr. Villar-
Palasí (havia estat elegit 17 de maig de 1963, feia més de 7 anys i 
no havia presentat el discurs), puix que poc temps després seria de 
nou proposat i elegit.

En realitat, i potser per recuperar-lo com a acadèmic, la decla-
ració de la vacant de la Junta General de 14 d’octubre de 1971 no 
es feu efectiva, i per tant la situació era 27 numeraris, 7 electes i 1 
vacant.

Convocatòries 11 i 12

En la Junta de Govern de 9 de maig de 1972 s’acordà fer una 
nova proposta de vacants a la Junta General. Una, novament, per la 
Secció tercera i una altra per la Secció 4a.

Des de la declaració de la vacant de la Junta General de 14 
d’octubre de 1971, que no es feu efectiva, s’havia passat de 27 nu-
meraris, 7 electes i 1 vacant, a 29 numeraris, 4 electes i 2 vacants. 
Havien llegit el discurs els Drs. Uriach Marsal (30 de novembre de 
1971) i Jordi González (12 de març de 1972), i havia mort l’electe 
Dr. Vidal-Ribas (7 d’abril de 1972).

La Junta General de 25 de maig de 1972 acceptà la proposta 
de declaració de totes dues vacants (una per la Secció 3a. i una altra 
per la Secció 4a). Hi hagué, però, una única proposta, la del Dr. 
Villar Palasí per a la Secció 3a, i va restar sense cap proposta la de 
la Secció 4a.

La Junta de Govern de 31 d’octubre de 1972, alhora que acor-
dava que l’única proposta presentada passés a la Comissió d’Admis-

Dr. Joan Uriach Marsal
Medalla núm. 33

Dr. Rafael Salord Barceló
Medalla núm. 30
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sions, acordava la promoció d’una nova declaració de dues vacants, 
la mateixa de la Secció 4a. (per no haver tingut cap proposta), i la 
que s’havia produït recentment per la mort, el 26 d’agost de 1972, 
de l’acadèmic numerari Dr. Pagès Maruny (Secció 3a). Totes dues 
vacants foren declarades en la Junta General de 14 de desembre de 
1972.

En la Junta General de 19 de desembre de 1972 fou elegit:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Vicente Villar Palasí No prendria possessió –

El Dr. Villar Palasí era la segona vegada que era elegit (la pri-
mera, el 17 de maig de 1963); tampoc no arribaria a llegir el discurs 
preceptiu.

En aquells moments, i com que el 27 de juny de 1972, el Dr. 
Miravitlles Millé havia llegit el discurs d’ingrés, la composició de la 
plantilla era de 29 numeraris, 4 electes i 2 vacants declarades.

Aquestes dues vacants declarades, segurament per no haver 
estat presentada cap proposta en el termini reglamentari, no pros-
peraren.

Convocatòria 13

No fou fins la Junta de Govern de 29 de maig de 1973 que 
fou promoguda una nova declaració. Ja no seria de les dues vacants, 
sinó de tres. En la mateixa Junta de Govern de 29 de maig, el pre-
sident informava haver rebut dues cartes, una del Dr. Amat Barges, 
en què indicava que ja estava ultimant el discurs, i una altra del 
Dr. Serrano García, en què exposava que, per motius particulars, 
presentava la renúncia d’acadèmic numerari (havia estat elegit el 4 
de 1967 i no havia llegit el discurs reglamentari).

En aquell moment, atès que el Dr. Salvà Miquel, el 22 de fe-
brer de 1973, havia llegit el discurs d’ingrés, la plantilla era de 30 
numeraris, 2 electes i 3 vacants.

La Junta General Ordinària de 29 de maig de 1973 aprovà la 
declaració de totes tres vacants: una de la Secció 2a (la deixada pel 
Dr. Serrano García), una l’altra de la Secció 3a. (per defunció del 
Dr. Pagès Maruny) i una altra de la Secció 4a. (per defunció del Dr. 
Vidal Rivas).

Les propostes foren quatre, i en la Junta General de 6 de de-
sembre de 1973, en foren elegits tres (casualment, tots tres arriba-
rien a ser presidents de l’Acadèmia):

Dr. Antoni Salvà Miquel
Medalla núm. 35

Dr. Ramon Jordi González
Medalla núm. 17
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 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Tomàs Adzet Porredón  29 de març de 1977 2
– Dr. Josep M. Suñé Arbussà  17 de març de 1977 21
– Dr. Josep Esteve Soler 10 de juny de 1976 14

Com que el 8 de juny de 1973 havia mort l’acadèmic electe 
Dr. Amat Barges, la plantilla era en aquells moments, després de 
l’elecció, de 30 numeraris, 4 electes i 1 vacant.

Convocatòria 14

Promoguda per la Junta de Govern de 10 d’octubre de 1974.
Des de la darrera elecció (6 de desembre de 1973), s’havien 

produït dos fets que modificaven la plantilla de numeraris.
El primer fou la renúncia a la condició d’acadèmic numerari 

del Dr. del Pozo Ojeda. En la sessió de Junta de Govern del 12 de 
febrer de 1974, que era continuació de la iniciada el de 29 gener, el 
president, Dr. San Martín Casamada, donà compte als assistents de 
la carta de renúncia, i es va acordar el pas del Dr. del Pozo a la situ-
ació prescrita per l’article 7 del Reglament, és a dir, que perdia els 
drets propis de l’acadèmic numerari (tractament de Molt Il·lustre 
en els actes i comunicacions oficials, veu i vot en les sessions i jun-
tes, elegibilitat per a tots els càrrecs acadèmics i ús de la medalla i 
l’uniforme), però que si sol·licitava el reingrés i era admès, accediria 
a la primera vacant amb l’antiguitat del dia de la presa de possessió 
davant la Junta de Govern, sense més solemnitat que la signatura 
del rebut de la medalla (reingressaria el març de 1976).

El segon fou la mort, el 27 de juliol de 1974 de l’electe Dr. 
Villar Palasí.

Així doncs, la situació el 10 d’octubre de 1974 era: 29 nume-
raris, 3 electes i 3 vacants.

La Junta General de 10 d’octubre de 1974 acceptà proposta de 
la Junta de Govern de declaració de dues vacants, una de la Secció 
1a. i una altra de la 3a. (les produïdes per la mort dels electes Drs. 
Amat Barges i Villar-Palasí). No la del Dr. del Pozo Ojeda.

Foren dues les propostes, i en la Junta General d’11 de febrer 
de 1975 es procedí a fer la votació, però no es pogué dur a terme 
perquè no hi havia majoria absoluta d’acadèmics. Dels 28 acadè-
mics de número (el Dr. Cartañà Castellà havia mort el 8 de desem-
bre de 1974 i, per tant, en lloc de 29 acadèmics numeraris eren 28) 
només hi assistirien 14 (n’haurien d’haver estat 15, la meitat més 
un). La votació s’ajornà al 27 de febrer.

Dr. Joan Sabater Tobella
Medalla núm. 1
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A la Junta General de 27 de febrer de 1975 hi assistiren 15, i 
foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Josep Virgili Vinadé 20 de maig de 1980 27
– Dr. Vicente Iranzo Rubio 16 de juny de 1977 7

Com que el 8 de desembre de 1974 havia mort l’acadèmic 
numerari Dr. Pau Cartañà, després d’aquesta elecció eren: 28 nu-
meraris, 5 electes i 2 vacants (les dels Dr.del Pozo Ojeda i Cartañà 
Castellà).

Convocatòria 15

En la Junta de Govern d’11 de febrer de 1975 s’acordà la de-
claració de la vacant de la Secció 4a., produïda per la mort del Dr. 
Cartañà Castellà. Per primera vegada, la declaració la feia directa-
ment la pròpia Junta de Govern, no la Junta General a proposta 
de la Junta de Govern, com s’havia fet fins llavors. En la Junta de 
Govern de 26 de juny de 1975, el secretari donava compte d’una 
proposta i també de l’informe favorable de Comissió d’Admissions. 
Es decidí que passés al ple. Així, en la Junta General de 26 de juny 
de 1975 fou elegit:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Fèlix Pumarola Busquets 28 de novembre de 1985 32

La plantilla era ara de 28 numeraris, 6 electes i 1 vacant.
 
Convocatòria 16

El 17 de desembre de 1975 moria el Dr. Bolós Vayreda, de 
la Secció 5a., i es passava , doncs, a 27 numeraris, 6 electes i 2 va-
cants.

En la següent Junta de Govern, celebrada el 27 de gener de 
1976, s’acordà proposar a la Junta General la declaració de la va-
cant produïda per la mort del Dr. Bolós Vayreda. Pel que feia a 
l’altra vacant, corresponent a la renúncia d’acadèmic del Dr. del 
Pozo Ojeda, i que mai, en els dos anys transcorreguts, s’havia mirat 
de cobrir, continuà encara més respectada, puix que les gestions 
que des de feia uns mesos s’havien fet prop del Dr. del Pozo per 
tal de procurar-ne la reincorporació, estaven donant resultat. En la 

Dr. Josep Maria Suñé Arbussà
Medalla núm. 21

Dr. Tomàs Adzet Porredón
Medalla núm. 2
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mateixa Junta de Govern de 27 de gener de 1976, el president feu 
a mans del secretari una carta signada pels Drs. Amargós Anoro, 
Salord Barceló i Casanovas Puig, en què sol·licitaven l’inici de les 
gestions per a la reincorporació del Dr. Del Pozo. La carta fou ac-
ceptada amb entusiasme, i es va acordar que fos llegida a la propera 
Junta General.

La vacant produïda per la mort del Dr. Bolós Vayreda fou de-
clarada per la Junta General de 10 de febrer de 1976.

En la Junta de Govern de 23 de març de 1976, i també en 
la Junta General celebrada el mateix dia (a continuació), el presi-
dent ja donava compte d’haver-se rebut a Secretaria una proposta 
per a aquesta plaça a nom del Dr. Jesús Losana Méndez. S’acordà 
que restés sobre la taula durant el temps reglamentari per passar-
la després a la Comissió d’Admissions, a la Junta de Govern i a la 
Junta General (el Dr. Losana Méndez, un any abans d’haver estat 
proposat per acadèmic numerari, havia estat elegit acadèmic cor-
responent, concretament l’11 de febrer de 1975). En aquella ma-
teixa Junta General de 23 de març, el president informava que feia 
pocs dies havia tingut lloc l’acte de reincorporació del Dr. del Pozo 
Ojeda. En aquest acte, que tingué un caire molt cordial, a més del 
president, San Martín Casamada, i del propi Dr. del Pozo Ojeda, 
hi assistiren els acadèmics Drs. Donada Bosch, Amargós Anoro, 
Uriach Marsal i Casanovas Puig.

El 17 d’abril de 1976, la proposta de Losana Méndez, amb 
l’informe favorable de la Comissió d’Admissions, obtenia el plàcet 
de la Junta de Govern per passar a la Junta General. Així, en la Jun-
ta General de 27 d’abril de 1976 fou elegit acadèmic numerari:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Jesús Losana Méndez No prendria possessió –

Després d’aquesta elecció, la composició era la següent: 28 
numeraris, 7 electes i cap vacant.

Aquesta darrera elecció fou l’última regida pels Estatuts i el 
Reglament fundacionals. L’1 de juny de 1977, el BOE publica-
va el Reial decret 1220/1977, de 23 d’abril, amb l’aprovació dels 
nous Estatuts de l’Acadèmia, que augmentaven en cinc el nombre 
d’acadèmics numeraris. Entretant, en l’any i poc més d’un mes a 
venir, no es feu cap declaració de vacants de numerari, però sí que 
es produïren algunes variacions en la plantilla.

Tres acadèmics numeraris electes llegiren el preceptiu discurs, 
els Drs. Esteve Soler (10 de juny de 1976), Suñé Arbussà (17 de 
març de 1977), i Adzet Porredón (29 de març de 1977).

Dr. Josep Esteve Soler
Medalla núm. 14
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Així s’arribava al dia d’entrada en vigor dels nous Estatuts (l’en-
demà mateix la publicació en BOE) amb una plantilla de 31 nume-
raris, 4 electes i cap vacant. Els quatre electes eren els Drs. Iranzo 
Rubio, Virgili Vinadé, Pumarola Busquets i Losana Méndez.

Vers el màxim de 40

Amb l’entrada en vigor dels nous Estatuts el 2 de juny de 1977, 
el quadre dels acadèmics de número passà automàticament de 31 
numeraris, 4 electes i cap vacant, a 31 numeraris, 4 electes i 5 va-
cants (total, 40, distribuïts en 5 seccions de 8 membres cadascuna). 
Pocs dies després, el Dr. Iranzo Rubio llegia el discurs reglamentari 
(16 de juny de 1977), amb la qual cosa, l’Acadèmia passava a tenir 
32 numeraris, 3 electes i 5 vacants.

Per dur a terme la declaració de les 5 noves vacants convenia 
esperar l’aprovació oficial del nou Reglament, que seria publicat 
en el BOE del 25 d’abril de 1978 (Ordre de 22 de març de 1978). 
Una mica abans, en la Junta General de 7 de febrer de 1978, es 
tractà del reajustament de les places d’acadèmic numerari segons les 
cinc seccions de l’Acadèmia, i, a la vegada, de deixar degudament 
ordenat l’escalafó.

Aviat, però, es produiria una nova vacant, causada per la mort 
de l’acadèmic numerari Dr. Lluís Miravitlles Millé, el 7 de març de 
1978. Es passava així a 31 numeraris, 3 electes i 6 vacants.

Convocatòria 17

Continuava sent el Reglament (no els Estatuts) el que establia 
la forma i procés de provisió d’acadèmics, i, de fet, eren molt pocs 
els canvis introduïts. Un d’ells era si l’acadèmic numerari electe no 
presentava el discurs d’ingrés en el termini de dos anys (un any pror-
rogable a un altre), en lloc de passar “ipso facto” a la classe de corres-
ponent, la seva elecció quedava automàticament sense efecte.

Fou en la Junta de Govern de 4 d’abril de 1978 que es decidí 
portar al ple la declaració de les vacants lliures, màxim després de 
la mort del Dr. Miravitlles Millé. La Junta General celebrada el 
mateix dia (a continuació), les declarà totes 6:

Secció 1a. 1 físic i 1 geòleg
Secció 2a. 1 farmacèutic
Secció 3a. 1 enginyer químic
Secció 4a. 1 farmacèutic
Secció 5a. 1 advocat

Dr. Fèlix Pumarola Busquets
Medalla núm. 32
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Foren, en principi, presentades 8 propostes, però una de les 
dues per a la Secció 3a. fou retirada abans de l’elecció. En la Junta 
General celebrada el 22 de juny de 1978, foren sis els elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Alfredo San Miguel Arribas no prendria possessió –
– Dr. Manuel Puigcerver Zanón no prendria possessió –
– Dra. Creu Casas Sicart 10 de novembre de 1983 19
– Dr. Gabriel Ferraté Pascual no prendria possessió –
– Dr. Josep Cardús Aguilar 19 de gener de 1982 34
– Dr. Rafael Castrena Cuesta no prendria possessió –

Encara no un mes abans d’aquesta elecció, la Junta General 
de 9 de maig de 1978, havia acordat, per aclamació, nomenar aca-
dèmic d’honor l’acadèmic numerari Dr. Raurich Sas. Just 20 dies 
després, el 29 de maig de 1978, moria el Dr. Raurich..

Amb tot, la graella de numeraris queda formada per 30 nume-
raris, 9 electes i 1 vacant.

Convocatòria 18

La Junta de Govern de 5 d’octubre de 1978 acordà proposar a 
la següent Junta General la declaració de la vacant del Dr. Raurich 
Sas (Secció 1a.), i també una altra que, de fet, amb rigor, no s’havia 
donat encara. Aquesta segona vacant era a propòsit del nomenament 
del Dr. Isamat Vila com acadèmic d’honor (23 de març de 1976), 
però en aquells moments encara no havia pres possessió del títol.

La Junta General de 9 de novembre de 1978 feu la declaració 
de la vacant del Dr. Raurich Sas, de la Secció 1a., no la del Dr. 
Isamat Vila.

En la Junta General de 6 de març de 1979 fou elegit el:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Manuel Font Altaba No prendria possessió –

En aquells moments, el Dr. Isamat Vila, de la Secció 5a, ja 
havia passat a la categoria d’acadèmic d’honor, i per tant, la com-
posició era de 29 numeraris, 10 electes i 1 vacant.

Convocatòria 19

Fou en la Junta General de 6 de març de 1979 (la mateixa 

Dr. Josep Cardús Aguilar
Medalla núm. 34

Dra. Creu Casas Sicart
Medalla núm. 19
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de la darrera elecció) que, després que el President donés compte 
que ja s’havia lliurat el títol d’acadèmic d’honor al Dr. Isamat Vila, 
s’acordà proclamar la seva vacant. En la Junta General de 3 de juliol 
de 1979 fou elegit:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Claudi Faulí Trillo No prendria possessió –

El Dr. Faulí Trillo, per motius professionals fixaria la residèn-
cia fora del Districte universitari de Barcelona. Anys més tard seria 
novament elegit.

Feia poc, el 13 de juny de 1979, havia mort el Dr. Esteve 
Subirana, amb la qual cosa, després de l’elecció la composició pas-
sava a ser de 28 numeraris, 11 electes i 1 vacant.

Convocatòria 20

Segurament, entre finals de finals de 1979 i principis de 1980, 
és degué produir la declaració de l’única vacant llavors existent (del 
30 de juliol de 1979 al 30 de setembre de 1980 no es localitzen les 
actes de Junta de Govern; igualment, fins al 9 d’octubre de 1980, 
les actes de Junta General).

En la Junta General de 26 de febrer de 1980 (d’acord amb la 
Memòria de Secretaria) fou elegida la:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dra. Carmen de la Torre Boronat 9 d’octubre de 1984 31

Es passava, doncs, a 28 numeraris, 12 electes i cap vacant. 
Aviat, el 20 de maig de 1980, el Dr. Virgili Vinadé llegiria el discurs 
d’ingrés, amb la qual cosa, 29 numeraris, 11 electes i cap vacant. 

Convocatòria 21

En la Junta de Govern de 25 de novembre de 1980 es prengué 
en consideració i es donà el plàcet a l’expedient de la proposta de 
numerari del Dr. Pere Salavert Argelaguet per a la Secció 5a. Era la 
vacant de l’acadèmic electe Dr. Claudi Faulí Trillo, que havia estat 
elegit el 3 de juliol de 1979 i que per motius professionals havia 
fixat la residència fora del Districte universitari de Barcelona. Fou 
en la Junta General de 25 de novembre de 1980 que va ser elegit 
el:

Dra. Carmen De la Torre Boronat
Medalla núm. 31

Dr. Pere Salavert Argelaguet
Medalla núm. 36
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 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Pere Salavert Argelaguet 9 de juny de 1983 36

En aquells moments (25 de novembre de 1980) constituïen la 
plantilla: 29 numeraris, 11 electes i cap vacant.

Convocatòria 22

La següent proposta de declaració de vacants no s’acordà fins 
a la Junta de Govern de 5 de maig de 1983.

Des de la darrera elecció, el 25 de novembre de 1980, s’havien 
produït algunes novetats. Una, fou l’acord de la Junta General de 7 
d’abril de 1981 que, en les noves propostes d’acadèmics numeraris, 
un dels signants havia de ser de la Secció de la vacant.

Pel que fa als acadèmics numeraris:

– el Dr. Pla Dalmau havia mort el 20 d’abril de 1981
– el Dr. Puig Muset havia mort el 3 de març de 1983

En quant als 9 electes:

– el Dr. Cardús Aguilar, el 19 de gener de 1982, havia llegit 
el discurs reglamentari

– els Drs. Pumarola Busquets, Casas Sicart, De la Torre 
Boronat i Salavert Argelaguet, tenien pendent el discurs.

– els Drs. Losana Méndez, San Miguel Arribas, Puigcerver 
Zanón, Ferraté Pascual, Castreria Cuesta i Font Altaba, 
per motius diversos, majoritàriament per renúncia, havien 
perdut la condició d’acadèmics numeraris electes, alguns 
fins i tot després d’haver sotmès a aprovació el text del text 
del seu discurs.

La situació, doncs, el 5 de maig de 1983, quan la Junta de 
Govern decidí fer la declaració de vacants, era: 28 numeraris, 4 
electes i 8 vacants.

La declaració la feu directament la Junta de Govern, no la 
Junta General a proposta de la Junta de Govern, que és com s’havia 
estat fent, encara que amb excepcions. En realitat, tant el Regla-
ment de 1956 com el vigent llavors de 1977, deien únicament que 
les vacants de numerari havien de ser declarades per l’Acadèmia, 
sense indicació de si ho havia de fer la Junta de Govern o la Junta 
General. Per altra banda, no consta a l’acta ni el nombre ni el perfil 
de les vacants declarades.

Dr. Jaume Bech Borràs
Medalla núm. 37



P R O V I S I Ó  D ’ A C A D È M I C S

95R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

En la Junta de Govern de 16 de juny de 1983 es feu l’examen 
de les propostes presentades. En total quatre, dues de la Secció 1a., 
una de la 2a. i una de la 3a. Fou en la Junta General de 30 de juny 
de 1983 quan en foren elegits tres:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Jaume Bech Borràs 11 de juny de 1987 37
– Dr. Josep Iglesias Anglés 10 de juny de 1986 25
– Dr. Josep Cemeli Pons 7 de maig de 1987 8

Pocs dies abans, el 9 de juny de 1983, el Dr. Salavert Argela-
guet havia llegit el discurs d’ingrés, i per tant, el quadre de numera-
ris era de 29 numeraris, 6 electes i 5 vacants.

Convocatòries 23 i 24

El 23 de maig de 1985, la Junta de Govern, a les envistes 
d’una nova declaració, feu revisió dels components. Des de la dar-
rera elecció, la Dra. Casas Sicart, el 10 de novembre de 1983, havia 
llegit el discurs reglamentari, també la Dra. de la Torre Boronat, el 
9 d’octubre de 1984, i s’havia produït la defunció dels acadèmics 
numeraris Dr. José Luís Gómez Caamaño, el 9 de febrer de 1984, i 
del Dr. Josep Virgili Vinadé, el 15 de novembre de 1984. La com-
posició era la següent: 29 numeraris, 4 electes (Drs. Bech Borràs, 
Iglesias Anglés, Cemeli Pons i Pumarola Busquets) i 7 vacants.

La Junta de Govern de 13 de juny de 1985 decidí declarar 
dues vacants de numerari, una per a Secció 1a, i una altra per a la 
5a, que eren les dues seccions amb més vacants; totes dues per a 
farmacèutics.

En la Junta de Govern de 17 de setembre de 1985 es passà 
revista a les propostes presentades. Eren tres, a favor dels Drs. Josep 
Boatella Riera, Eduardo Albors Yoldi i Anna M. Carmona Cornet.

En la Junta de Govern de 31 d’octubre, es tractà dels informes 
de la Comissió d’Admissions de totes tres propostes. El Dr. Boatella 
Riera tenia mèrits molt més que suficients per a ser elegit acadèmic 
numerari, però s’estimà que pels seus treballs científics li correspo-
nia pertànyer a una Secció diferent de les de les vacants declarades, 
i, que, per tant, convenia esperar una propera declaració més adi-
ent. Els informes del Dr. Albors Yoldi i de la Dra. Carmona Cornet 
foren favorables. En la mateixa Junta de Govern es decidí una nova 
declaració, en total tres vacants, una de la Secció 3a (un enginyer 
industrial), una de la Secció 4a (un farmacèutic), i una altra de la 
5a (un doctor en Dret).

Dr. Josep Iglesias Anglés
Medalla núm. 25

Dr. Josep Cemeli Pons
Medalla núm. 8
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En la Junta General Ordinària de 5 de desembre de 1985 fo-
ren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Eduardo Albors Yoldi 27 de novembre de 1986 22
– Dra. Anna M. Carmona Cornet 4 de juny de 1987 5

Després d’aquesta elecció, atès que el 20 de juny de 1985 el 
Dr. Francisco Hernández Gutiérrez havia estat elegit acadèmic 
d’honor, que el Dr. Amargós Anoro havia mort l’11 d’octubre de 
1985 i que el Dr. Pumarola Busquets, el 28 de novembre de 1985, 
havia llegit el discurs d’ingrés, la situació de la plantilla de numera-
ris era la següent: 28 numeraris, 5 electes i 7 vacants (3 de les quals 
declarades).

La Junta de Govern de 23 de gener de 1986 tractà de les pro-
postes rebudes en relació amb la declaració de les tres vacants feta 
el 31 d’octubre de 1985. Només dues propostes, una per a la de 
la Secció 4a., i l’altra per a la de la Secció 5a.. S’acordà el pas a la 
Comissió d’Admissions. En la següent Junta de Govern, de 30 de 
febrer de 1986, vistos els informes favorables de la Comissió d’Ad-
missions, s’acordà donar-los els tràmits reglamentaris. En la Junta 
General de 13 de març de 1986 foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Josep Boatella Riera 6 d’octubre de 1987 12
– Dr. Jordi Xifra Heras 16 de juny de 1988 38

Conseqüentment, la plantilla queda constituïda per 28 nume-
raris, 7 electes i 5 vacants.

Convocatòria 25

Al cap de poc més de mig any de la darrera elecció, en la Junta 
de Govern de 21 d’octubre de 1986 s’acordava la declaració d’una 
vacant de la Secció 3a. El Dr. Iglesias Anglés, el 10 de juny de 
1986, havia llegit el discurs d’ingrés, essent, doncs, la composició 
en aquells moments de 29 numeraris, 6 electes i 5 vacants.

Es donà una única proposta, que fou votada en la Junta Gene-
ral de 26 de febrer de 1987, essent elegit el:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Francesc Taxonera Roca 17 de maig de 1988 6Dra. Anna Maria Carmona Cornet
Medalla núm. 5

Dr. Eduardo Albors Yoldi
Medalla núm. 22
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En aquells moments, atès que el Dr. Albors Yoldi, el 27 de no-
vembre de 1986, havia llegit el discurs d’ingrés, l’Acadèmia comp-
tava amb 30 numeraris, 6 electes i 4 vacants.

Convocatòria 26

El 9 de juny de 1987 fou convocada una plaça de la Secció 
5a. La composició havia variat una mica, puix que poc abans, el 
Dr. Cemeli Pons i la Dra. Carmona Cornet, el 7 de maig i el 4 
de juny de 1987, respectivament, havien llegit el discurs d’ingrés. 
S’havia passat, doncs, a 32 numeraris, 4 electes i 4 vacants. Mai 
s’havia donat un nombre tan alt d’acadèmics numeraris, essent, a 
més, molt acceptable el nombre d’electes. De tota manera restaven 
quatre vacants.

En la Junta de Govern de 7 de juliol de 1987 fou acceptada 
l’única proposta presentada, que fou votada en la Junta General de 
26 de febrer de 1987, essent elegit 

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Claudi Faulí Trillo 22 de juny de 1989 26

En aquell moment ja havien llegit el discurs d’ingrés els Drs. 
Jaume Bech Borràs, el 11 de juny de 1987, i Josep Boatella Riera., 
el 6 d’octubre de 1987. Amb tot, la plantilla de numeraris quedava 
de la següent manera: 34 numeraris, 3 electes i 3 vacants.

La següent declaració de vacants ja es faria amb els nous Esta-
tuts, publicats en el Diari Oficial de la Generalitat del 29 de maig 
de 1989 (Núm. 1.148).

Abans de la publicació d’aquests nous Estatuts, la plantilla 
d’acadèmics numeraris sofrí importants variacions, algunes de sig-
ne positiu, com la lectura del discurs de dos acadèmics electes: els 
Drs. Francesc Taxonera Roca, el 17 de maig de 1988, i Jordi Xifra 
Heras, el 16 de juny de 1988. Altres, però, de signe molt negatiu, 
com fou la defunció de tres acadèmics numeraris: el Dr. Francesc 
Casanovas Puig, el 10 de gener de 1988, el Dr. Benet Oliver Suñé, 
el 30 de març de 1988, i el Dr. Fernando Calvet Prats, el 16 de juny 
de 1988.

Així, la Real Academia de Farmacia de Barcelona passaria a Re-
ial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, amb 33 numeraris, 1 electe 
(Dr. Faulí) i 6 vacants.

Dr. Francesc Taxonera Roca
Medalla núm. 6

Dr. Josep Boatella Riera
Medalla núm. 12
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Vers el màxim de 48

Amb els Estatuts de 1989, el nombre màxim d’acadèmics de 
número augmentà de 40 a 48 (38 doctors en Farmàcia i 10 doctors 
en ciències afins), quantitat que no seria modificada pels Estatuts 
de 1996 ni pels de 2000, mantenint-se, fins l’entrada en vigor dels 
Estatuts de 2002, que incrementarien en dos el màxim.

L’augment introduït pels Estatuts de 1989 guardava relació 
directa amb la creació d’una nova secció, la Sisena, mantenint en 8 
el nombre de numeraris components:

– Secció 1a., Ciències Físiques, Químiques i Geològiques
– Secció 2a., Ciències Biològiques i biotecnologia
– Secció 3a., Indústries farmacèutiques
– Secció 4a., Higiene i Sanitat
– Secció 5a., Història de la Farmàcia, Legislació i exercici 

professional
– Secció 6a., Ciències farmacològiques

Automàticament, doncs, amb l’entrada en vigor dels nous Es-
tatuts, es passava de 33 numeraris, 1 electe (Dr. Faulí) i 6 vacants a 
33 numeraris, 1 electe i 14 vacants. 

A més, els nous Estatuts, amb la introducció de la condició 
d’acadèmic numerari emèrit, abocaven a una notable reducció au-
tomàtica del nombre d’acadèmics numeraris, puix que eren bas-
tants els que vorejaven els 75 anys.

Pel que fa a la provisió de vacants, els Estatuts de 1989 introdu-
ïen precisions sobre punts que no es trobaven en els Estatuts anteri-
ors, sinó en els Reglaments corresponents. Indicaven, textualment, 
que els acadèmics numeraris “seran proposats per tres acadèmics de 
número i s’elegiran en Junta general mitjançant votació secreta i per a 
ser elegit es necessitarà el vot favorable d’almenys la meitat més un dels 
emesos. Estaran obligats a llegir d’ingrés abans d’un any des de la data 
de la seva elecció, termini que podrà prorrogar per un altra any a petició 
de l’interessat i en atenció a causes excepcionals. Transcorregut aquest 
segon termini sense complir el requisit anterior quedarà automàtica-
ment sense efecte l’elecció”. Tot i amb això, quan varen ser redactats 
i aprovats aquests Estatuts, es preferí que el pes de la normativa de 
la provisió de vacants continués recaient en el Reglament. Succeí, 
però, que el Reglament consegüent, malgrat les comissions creades 
a l’efecte, mai no s’arribà a concloure, amb la qual cosa, l’Acadèmia 
estigué molt anys sense Reglament adequat. De fet, s’arribà a la se-
güent modificació d’Estatuts, el 1996, sense el Reglament.

Dr. Claudi Faulí Trillo
Medalla núm. 26

Dr. Joan Barceló Coll
Medalla núm. 40
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Convocatòria 27

Ja dins el marc dels nous Estatuts, en la Junta General de 19 
d’abril de 1990, el president, Dr. Sabater Tobella, indicà que pro-
perament es procediria a la convocatòria de tres vacants de número 
(l’expressió declaració de vacants, ja no seria utilitzada), una de la 
Secció 1a. i dues de la Secció 2a. Aquesta convocatòria seria ampli-
ada a set per la Junta de Govern de 3 de juliol de 1990: tres de la 
Secció 1a., tres de la 2a, i una de la 6a.

Amb anterioritat, des de l’entrada en vigor dels nous Estatuts, 
s’havien produït dues variacions en la plantilla. El 22 de juny de 
1989, el Dr. Claudi Faulí Trillo havia llegit el discurs reglamentari 
i, el 5 de març de 1990, havia mort el Dr. Jordi Xifra Heras. Conse-
qüentment, s’havia passat a 33 numeraris, cap electe i 15 vacants.

Pel que fa als numeraris que havien de passar automàticament 
a emèrits, encara no s’havia fet ferm el canvi de condició. Durant 
els mesos de març, abril i maig, per acord de Junta de Govern, s’ha-
vien fet gestions per tal d’aclarir i confirmar les dates de naixement. 
Resultaren ser 9, i la Junta de Govern de 14 de juny de 1990 va 
acordar fer-los notificació per carta i fer uns diplomes acreditatius. 
Tot i amb això, el pas a emèrit no es faria efectiu fins al gener de 
1991.

En total, per a les 7 vacants convocades foren presentades 6 
propostes, essent elegits tots sis proposats per la Junta General de 
25 d’octubre de 1990:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Joan Barceló Coll 15 d’octubre de 1991 40
– Dr. Jordi Camarasa García 12 de març de 1992 41
– Dr. Miquel Ylla-Català Genís 7 de novembre de 1991 39 
– Dr. Josep Lluís Massó Lago 9 d’abril de 1992 42
– Dr. Ramon Salazar Macián 28 de novembre de 1991 16
– Dr. Jordi Gallardo Ballart 21 de maig de 1992 4

La composició passava a ser de 33 numeraris, 6 electes i 9 
vacants.

Un parèntesi de set anys

Des de l’elecció de 25 d’octubre de 1990 fins la següent con-
vocatòria de numeraris, el 9 de setembre de 1997, transcorregueren 
pràcticament set anys. La raó fonamental seria la manca i espera del 
Reglament. No per això, la plantilla de numeraris restà immutable.

Dr. Jordi Camarasa García
Medalla núm. 41

Dr. Miquel Ylla-Català Genís
Medalla núm. 39
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Fins cloure el 1990 no es produí cap variació, però en la matei-
xa Junta General de 25 d’octubre de 1990, el president manifestava 
que a partir de l’1 de gener de 1991 s’enviaria un ofici a tots els que 
passaven a emèrits en què se’ls comunicaria la seva nova condició. 
Així, el gener de 1991 passaven a acadèmics numeraris emèrits els 
següents 9 acadèmics numeraris:

– Dr. Ramón San Martín Casamada
– Sr.  Isidre Bultó Blajot
– Dr. Salvador Brosa Rabassa
– Dr. Francisco García-Valdecasas Santamaría
– Dr. Ramon Cullell Reig
– Dr. Rafael Salord Barceló
– Dr. Vicente Iranzo Rubio
– Dr. Pere Salavert Argelaguet
– Dra. Creu Casas Sicart

Conseqüentment, la plantilla de numeraris passava a: 24 nu-
meraris, 6 electes i 18 vacants.

Per altra banda, durant 1991, llegiren el discurs d’ingrés els 
Drs. Barceló Coll, el 14 d’octubre, Ylla-Català Genís, el 7 de no-
vembre, i Salazar Macián, el 28 de novembre. Amb això, es passava 
a 27 numeraris, 3 electes i 18 vacants.

A finals d’any, la Junta de Govern de 17 de desembre de 1991 
procedí a planificar les vacants en relació amb les sis Seccions, te-
nint en compte el pas d’una Secció a l’altra d’alguns numeraris, 
sobretot a causa de la nova Secció creada.

En la planificació s’exclogueren tres acadèmics numeraris. Pri-
merament el Dr. Donada Bosch, que feia molt poc, el 9 de desem-
bre, havia passat a la condició d’emèrit. També el Dr. Sèculi Brillas, 
que al cap de pocs dies, el 2 de gener de 1992, passaria també a 
emèrit. Finalment, el Dr. Gállego Berenguer, que havia manifes-
tat, després d’un llarg període d’absència, que no assistiria més a 
l’Acadèmia (se’l donaria de baixa per acord de la Junta General). El 
resultat fou el següent: 

– Secció 1a. Dr. Albors Yoldi, Dr. Bech Borràs, Dr. Salazar 
Macián.

  Propera incorporació del Dr. Gallardo Ballart.
  4 vacants.
– Secció 2a. Dr. Parés Farràs, Dr. Barceló Coll, Dr. Ylla-Ca-

talà Genís.

Dr. Josep Lluís Massó Lago
Medalla núm. 42

Dr. Ramon Salazar Macián
Medalla núm. 16
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  Propera incorporació de Dr. Massó Lago.
  4 vacants.
– Secció 3a. Dr. del Pozo Ojeda, Dr. Esteve Soler, Dr. Gim-

bert Toura, Dr. Cemeli Pons, Dr. Uriach Mar-
sal, Dr. Taxonera Roca.

  2 vacants.
– Secció 4a. Dr. Sabater Tobella, Dr. Pumarola Busquets, 

Dr. Boatella Riera, Dr. Cardús Aguilar.
  4 vacants.
– Secció 5a. Dr. Suñé Arbussà, Dra. de la Torre Boronat 

Boronat, Dr. Jordi Gonzàlez, Dra. Carmona 
Cornet, Dr. Faulí Trillo.

  3 vacants.
– Secció 6a. Dr. Salvà Miquel, Dr. Adzet Porredón, Dr. Igle-

sias Anglès.
  Propera incorporació del Dr. Camarasa García.
  4 vacants.

En total, 24 numeraris, 3 electes i 21 vacants.
El propòsit d’aquella Junta era obrir més endavant, possible-

ment un cop aprovat el Reglament, el termini per a la proposta 
d’acadèmics en les seccions que s’estimessin convenients. Fins i tot 
s’acordà. El Reglament, però, com s’ha indicat, no arribà a ser una 
realitat, i la següent convocatòria no es realitzaria fins un cop apro-
vat el Reglament consegüent a la modificació d’Estatuts de 1996 
(DOG del 30 de desembre), aprovat per l’Assemblea General Ordi-
nària del 10 de juliol de 1997. Entretant, es produïren unes poques 
modificacions en la plantilla:

– durant 1992, els tres numeraris electes llegiren el discurs 
reglamentari: Dr. Jordi Camarasa Garcia, el 12 de març, 
Dr. Josep Lluís Massó Lago, el 9 d’abril, i Dr. Jordi Gallardo 
Ballart, el 21 de maig.

– el 1993, el Drs. Salvà Miquel i Cardús Aguilar passaren a 
emèrits.

– el 1995, el Dr. del Pozo Ojeda passà a emèrit.
– el 1996, el Dr. Gimbert Roura passà a emèrit.

Amb tot això, s’arribà a la següent convocatòria amb 23 nu-
meraris, cap electe i 25 vacants, és a dir, menys de la meitat dels 
numeraris previstos en els Estatuts.

Dr. Jordi Gallardo Ballart
Medalla núm. 4
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Convocatòria 28

En la Junta de Govern de 17 de juny de 1997, un cop aprovats 
els nous Estatuts i a les envistes de l’aprovació del nou Reglament, 
es tractà com a punt de l’ordre del dia, la convocatòria d’acadèmics 
numeraris. Els presidents de les sis Seccions havien manifestat per 
escrit les necessitats de cadascuna d’elles, i es preveïa, en conseqüèn-
cia, que el nombre de places a convocar es mouria entre 8 i 12.

La Junta era molt conscient de la complexitat de la convo-
catòria, atès que seria regida per uns nous Estatuts i Reglament i 
que no s’havien proveït places des del 25 d’octubre de 1990, i que, 
per tant, calia ponderar molt bé les condicions de la convocatòria, 
amb l’objectiu d’ajustar totes les possibles propostes a la normativa 
vigent.

En la Junta de Govern de 9 de setembre de 1997 s’acordà con-
vocar dues places per Secció, d’acord amb la següent distribució i 
número:

– Secció 1a., de Ciències Físiques Químiques i Geològiques: 
dues vacants, medalles número 24 i 43.

– Secció 2a., de Ciències Biològiques: dues vacants, medalles 
número 30 i 32.

– Secció 3a., d’Indústries Quimicofarmacèutiques: dues va-
cants, medalles número 44 i 46.

– Secció 4a., d’Higiene i Sanitat: dues vacants, medalles nú-
mero 11 i 45.

– Secció 5a., d’Història Legislació i Formació Professional: 
dues vacants, medalles número 29 i 38.

– Secció 6a., de Ciències Farmacològiques: dues vacants, me-
dalles número 47 i 48.

Després de seguir el procés reglamentari de convocatòria i 
d’acceptació i informació de les propostes, en la Junta General de 
25 d’octubre de 1998 foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dra. M Assumpció Alsina Esteller 24 de març de 1999 24
– Dra. Elvira Bel Prieto 18 d’octubre de 1999 38
– Dr. Ramon Canela Arqués 19 de maig de 1999 11
– Dr. Oriol Valls Planells 13 de desembre de 1999 43
– Dr. Josep M. Suñé Negre 2 d’octubre de 2000 44
– Dr. Pau Salvà Lacombe 28 d’abril de 1999 47
– Dr. Francesc Puchal Mas 28 de febrer de 2000 45

Dra. Elvira Bel Prieto
Medalla núm. 38

Dr. Ramon Canela Arqués
Medalla núm. 11

Dra. Maria Assumpció Alsina Esteller
Medalla núm. 24
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– Dra. Carmen Morales Pujol 10 de març de 1999 30
– Dra. Esther Marín Parés 10 de juliol de 2000 48
– Dr. Jesús Guinea Sánchez 13 de març de 2000 32
– Dr. Alfons del Pozo Carrascosa 27 de setembre de 1999 29

Aquesta elecció fou l’única realitzada en el marc dels Estatuts 
de 1996 i el corresponent Reglament de 1997. Amb ella, la planti-
lla de numeraris quedava constituïda per 23 numeraris, 11 electes 
i 14 vacants.

Convocatòria 29

En la modificació d’Estatuts de 2000, tot i que s’augmentà a 
7 el nombre de seccions, es mantingué en 48 el nombre màxim de 
numeraris. Amb aquests nous Estatuts, i el seu corresponent Regla-
ment, es realitzaren dues eleccions en menys d’un any.

Una, en la Junta General de 18 de desembre de 2000, en què 
foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Miquel Salgot de Marçay 22 de maig de 2002 34
– Dr. Xavier Sorní Esteva 19 de novembre de 2001 46
– Dr. Àngel Làzaro Porta 11 de març de 2002 18

Quan es feu aquesta elecció, tots els 11 electes de l’anterior 
havien llegit ja el discurs reglamentari. Per altra banda, el Dr. Pu-
marola Busquets havia passat a la categoria de numerari emèrit (6 
d’abril de 1999). Per tant, la plantilla de numeraris passava a ser de 
33 numeraris, 3 electes i 12 vacants.

Convocatòria 30

Al cap d’un any, en la Junta General de 19 de desembre de 
2001, eren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Josep M. Ventura Ferrero 2 de desembre de 2002 27
– Sr. Agustí Jausàs Martí 13 d’octubre de 2003 15
– Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz 16 de juny de 2003 9

Atès que abans de l’elecció, el mateix 2001, havien passat a 
emèrits els Drs. Albors Yoldi i Jordi Gonzàlez, i que el Dr. Sorní 

Dr. Oriol Valls Planells
Medalla núm. 43

Dr. Josep Maria Suñé Negre
Medalla núm. 44

Dr. Pau Salvà Lacombe
Medalla núm. 47
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Esteva, el 19 de novembre, ja havia llegit el discurs preceptiu (19 de 
novembre de 2001), la composició era de 32 numeraris, 5 electes, 
11 vacants.

Vers el màxim de 50

El Diari Oficial de la Generalitat de 29 de novembre de 2002 
publicà uns nous Estatuts, els vigents en l’actualitat. El nou text 
estatuari, si bé no afectà el nombre de seccions, sí que augmentà 
el nombre màxim del total de numeraris, passant de 48 a 50, amb 
la qual cosa, automàticament es creaven dues noves vacants. En el 
moment de ser publicats hi havia pendent l’elecció d’una convoca-
tòria.

Convocatòria 31

 En la Junta General celebrada de 16 de desembre de 2002 
foren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Pere Berga Martí 3 de maig de 2004 28
– Dr. Benet Oliver-Rodés Clapés 10 de novembre de 2003 7

Amb anterioritat, el mateix 2002, tres acadèmics electes havi-
en llegit el discurs preceptiu, els Drs. Salgot de Marçay, Làzaro Por-
ta i Ventura Ferrero; el 25 de març havia mort l’acadèmic numerari 
Dr. Claudi Faulí Trillo, i l’1de desembre havia passat a emèrit el Dr. 
Parès Farràs. Amb tot, l’Acadèmia passava a tenir: 33 numeraris, 4 
electes, 13 vacants.

Convocatòria 32

Al cap d’un any, en la Junta General de 17 de desembre de 
2003, eren elegits:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Antoni Vila Casas 15 de març de 2004 49
– Dr. Jacint Corbella Corbella 22 de novembre de 2004 20
– Dr. Jordi Bolós Capdevila 19 d’abril de 2004 26

Atès que els acadèmics electes Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz, 
Sr. Agustí Jausàs Martí i Dr. Benet Oliver-Rodés Clapés ja havien 

Dra. Carmen Morales Pujol
Medalla núm. 30

Dr. Francesc Puchal Mas
Medalla núm. 45
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llegit el discurs d’ingrés, que el Dr. Josep M. Suñé Arbussà havia 
passat a emèrit i que s’havia produït, el 28 de juliol, la defunció del 
Dr. Pau Salvà Lacombe, el quadre de numeraris prenia la següent 
distribució: 34 numeraris, 4 electes, 12 vacants.

Convocatòria 33

Mig any després, el 28 de juny de 2004, la Junta General ele-
gia tres nous acadèmics:

 Presa de Medalla
 possessió núm.

– Dr. Fausto García Hegardt Pendent –
– Dr. Francesc Jané Carrencà Pendent –
– Dr. Josep Ribas Sala Pendent –

És la darrera elecció de numeraris (a data 31 d’agost de 
2005).

L’any 2004 conclouria amb 35 numeraris, 3 electes, 12 va-
cants. Quatre numeraris electes, els Drs. Pere Berga Martí, Antoni 
Vila Casas, Jacint Corbella Corbella i Jordi Bolós Capdevila llegiren 
durant el 2004 el discurs d’ingrés, i tres numeraris, els Drs. Joan 
Uriach Marsal, Benet Oliver-Rodés Clapés i Jordi Bolós Capdevila, 
passaren a emèrits.

Dr. Jesús Guinea Sánchez
Medalla núm. 32

Dra. Esther Marín Paré
Medalla núm. 48s

El Dr. Francesc Casanovas Puig, 
secretari de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya, llegim la 
Memòria de Secretaria del curs 1967.

FALTA
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El 2005 s’inicià amb el pas a emèrit del Dr. Josep Esteve  
Soler.

Fins l’actualitat, han fet els pas a la categoria d’acadèmic nu-
merari emèrit els següents 24 acadèmics numeraris:

– Dr. Ramon San Martín Casamada (1991)
 President d’honor
– Sr.  Isidre Bultó Blajot (1991)
 Finat
– Dr. Salvador Brosa Rabassa (1991)
 Acadèmic d’honor
– Dr. Francisco García-Valdecasas Santamaria (1991)
 Finat
– Dr. Ramon Cullell Reig (1991)
 Finat
– Dr. Rafael Salord Barceló (1991)
 Finat
– Dr. Vicente Iranzo Rubio (1991)
 Finat
– Dr. Pere Salavert Agelaguet (1991)
– Dra. Creu Casas Sicart (1991)
 Acadèmica d’honor
– Dr. Francesc Donada Bosch (1991)
 Finat
– Dr. Josep Sèculi Brillas (1992)
 Finat
– Dr. Antoni Salvà Miquel (1993)
– Dr. Josep Cardús Aguilar (1993)
– Dr. Alfonso del Pozo Ojeda (1995)
 Finat
– Dr. Josep Gimbert Roura (1996)
– Dr. Fèlix Pumarola Busquets (1999)
– Dr. Eduardo Albors Yoldi (2001)
– Dr. Ramon Jordi Gonzàlez (2001)
– Dr. Ramon Parès Farràs (2002)
– Dr. Josep M. Suñé Arbussà (2003)
– Dr. Joan Uriach Marsal (2004)
– Dr. Benet Oliver-Rodés Clapés (2004)
– Dr. Jordi Bolós Capdevila (2004)
– Dr. Josep Esteve Soler (2005)
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ACADÈMICS CORRESPONENTS

L’Acadèmia, en el decurs de la seva història, ha tingut 251 aca-
dèmics corresponents, 171 espanyols i 80 estrangers. La immensa 
majoria han ingressat d’acord amb l’habitual procediment de pro-
visió, però es donaren algunes excepcions, concretament quatre, 
resultants de dues diferents excepcions.

La primera estava originada pel Reglament de 1956, en esta-
blir que si un acadèmic numerari electe no presentava el discurs re-
glamentari dins el termini prefixat (un any prorrogable a dos) pas-
sava a la classe d’acadèmic corresponent. Malgrat que, com ja s’ha 
vist, es donaren bastants casos de superació amb escreix del termini 
prefixat, de fet, només dos acadèmics numeraris electes passaren a 
acadèmics corresponents, els Drs. Josep Agell Agell i Xavier Andreu 
Miralles (acord de la Junta General Ordinària de 24 de febrer de 
1966).

La segona excepció, no contemplada pel Reglament, fou l’as-
soliment de la distinció d’acadèmic corresponent com a premiat 
en el Concurs Anual de Premis convocats per l’Acadèmia. Com 
es veurà més endavant, només es donaren dos casos, els dels Drs. 
Albert Ventura Monteys i Ramon Franquesa Graner (1963 i 1964, 
respectivament).

EL PROCEDIMENT DE PROVISIÓ

A banda de les excepcions, la provisió d’acadèmics correspo-
nents, a l’igual que la dels acadèmics numeraris, ha estat regulada 
fonamentalment pels Reglaments, havent sofert diverses modifica-
cions en el decurs dels 50 anys.

Anunci de vacants

Amb rigor, i a diferència dels acadèmics de número, els pri-
mers Reglaments no contemplaven explícitament la declaració de 
vacants d’acadèmics corresponents. Indicaven directament que per 
a ser acadèmic corresponent es requeria la proposta d’ingrés for-
mulada per tres acadèmics de número, la qual havia de ser sotmesa 
a la consideració de la Junta General, previ examen i informe de 
la Junta de Govern. En no obrir-se convocatòria, no es fixava un 
termini de presentació de propostes. El Reglament de 1997 fou 
el primer en indicar que “La Junta de Govern anunciarà als acadè-
mics les vacants d’acadèmics corresponents, obrint un termini de trenta 
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dies...”. El Reglament de 2000 afegí “... precisant les condicions de la 
convocatòria...”, mantenint-se igual en el Reglament de 2002.

A diferència dels acadèmics de número, la convocatòria de va-
cants no és de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Les propostes

Els Reglaments de 1956 i 1978 precisaven que cada proposta 
d’ingrés havia d’anar signada per tres acadèmics de número. Aques-
ta disposició fou elevada el 1989 a nivell d’Estatuts. A partir dels 
Estatuts de 1996, la proposta pot ser feta per tres acadèmics de 
número o bé per dos acadèmics de número i un emèrit.

El primer signant i la responsabilitat de la proposta

A diferència també dels acadèmics de número, fins al Regla-
ment de 1997 no fou tipificada cap responsabilitat dels signants de 
la proposta. A partir d’aquest Reglament, el primer signant assu-
meix les mateixes responsabilitats que tindria en fer una proposta 
d’un acadèmic numerari.

Comunicació de les propostes

Fins al Reglament de 1997 no es contemplà la comunicació de 
propostes als acadèmics: “Les propostes es comunicaran a tots els acadè-
mics de número i emèrits, restaran a la secretaria durant un termini de 
quinze dies pel seu coneixement i revisió. Els acadèmics podran presentar 
al·legacions a la Junta de Govern per a la seva admissió, dins del mateix 
termini”. Idèntic redactat es troba en els Reglaments posteriors.

Tramitació de propostes

Fou també el Reglament de 1997 el que contemplà per primer 
cop la tramitació de les propostes. Establí que es faria, igualment 
que per als acadèmics de número, via Comissió d’Admissions, Jun-
ta de Govern i Junta General. En els Reglaments posteriors no es 
modificà. 

Votació i elecció

Els Reglaments de 1956 i 1978 establien que la votació havia 
de ser secreta i mitjançant boles, i que els acadèmics que haguessin 
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formulat les propostes no podien votar, essent computat el seu vot 
a favor del candidat presentat. Per a ser elegit, n’hi havia prou amb 
que els proposats obtinguessin la majoria de votants.

El Reglament de 1997 mantingué el caràcter secret de la vo-
tació, però obrí diverses possibilitats de procediment, alhora que 
regulava algunes de les situacions que es podien donar com a con-
seqüència d’una votació conjunta dels proposats: “La votació serà 
secreta pel procediment que proposi la Junta de Govern i accepti la 
Junta General, podent ésser per paperetes nominals en les que figurin 
tots els candidats i requadres per anotar mitjançant una creu si el vot és 
positiu o negatiu i no posant-li en cas d’abstenir-se. Seran anul·lades les 
paperetes amb més vots positius que places es convoquin. Els signants de 
la proposta hauran de tornar a votar a aquells a qui han donat la fir-
ma si ratifiquen la seva intenció de vot. Resultaran elegits els candidats 
amb major nombre de vots dels que ultrapassin la meitat dels votants, 
en nombre com a màxim igual al de places convocades. En cas d’empat 
es proclamarà el de més edat. El secretari donarà compte del resultat 
i el president declararà elegits els acadèmics, fent constar en acta les 
incidències i resultats”.

En el Reglament de 2000 no s’introduí cap canvi, però sí en el 
de 2002. Bàsicament, se suprimí “els signants de la proposta hau-
ran de tornar a votar a aquells a qui han donat la firma si ratifiquen 
la seva intenció de vot”, i es contemplà el cas que en una primera 
votació no es cobrissin totes les places convocades: “es farà una sego-
na votació amb els candidats que no hagin assolit el nombre necessari 
de vots i resultaran elegits aquells que obtinguin major nombre de vots 
sempre amb la meitat més un del nombre d’acadèmics que hagin exer-
cit el dret a vot”.

Acceptació i adhesió a una Secció

Els primers Reglaments no contemplaven específicament ni 
l’acceptació ni l’adhesió a una Secció. Fou el Reglament de 1997 
que establí que “l’acadèmic corresponent electe comunicarà per escrit 
la seva acceptació i la Secció a què desitja adherir-se”.

El treball d’ingrés i el discurs de recepció

D’acord amb els Reglaments de 1956 i 1978, l’acadèmic 
corresponent electe havia de presentar un treball d’ingrés, que es 
convertí en discurs d’ingrés a partir dels Estatuts de 1989. Sobre 
aquesta qüestió s’aprofundirà més endavant en els capítols dedicats 
a les sessions científiques i les sessions extraordinàries.

Sr. Agustí Jausàs Martí
Medalla núm. 15

Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz
Medalla núm. 9



P R O V I S I Ó  D ’ A C A D È M I C S

110 C I N Q U A N T A A N I V E R S A R I

APROXIMACIÓ AL PROCÉS DE PROVISIÓ

A finals de 1956, el mateix any que es constituí l’Acadèmia, 
mentre els acadèmics numeraris eren encara només els 16 funda-
dors, l’Acadèmia comptava ja amb:

–  18 acadèmics corresponents espanyols
–  13 acadèmics corresponents estrangers
–  3 acadèmics d’honor espanyols
–  2 acadèmics d’honor estrangers

La raó d’aquesta ràpida provisió d’acadèmics corresponents i 
d’honor es degué a un esdeveniment farmacèutic de gran ressò que 
se celebrà a Barcelona, concretament a la Facultat de Farmàcia, del 
17 al 20 de maig de 1956: la II Reunión Internacional de la Sociedad 
Farmacéutica del Mediterráneo Latino (la primera s’havia celebrat a 
Montpeller el 1954).

La Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino, havia estat 
fundada el 1953, a Mallorca, amb l’objectiu primordial d’establir 
una col·laboració científica, professional i cultural entre farma-
cèutics i professionals relacionats amb les ciències farmacèutiques, 
amb una història comuna forjada entorn el Mediterrani. Estava 
constituïda por tres grups nacionals, l’espanyol, el francès i l’ita-
lià. El president del “Grupo español” era l’acadèmic numerari Dr. 
Ramón San Martín Casamada. L’Acadèmia hi estaria representa-
da, figurant el president, Dr. de Benavent Camps, en el Comitè 
d’Honor.

En la Junta de Govern del 2 de març de 1956, la primera 
celebrada, ja es donà compte d’una possible cooperació de l’Aca-
dèmia en aquest esdeveniment. El Dr. Esteve Subirana manifestà 
que interessava de manera especial el suport moral de l’Acadèmia, 
i proposà que s’invitessin dos representants de la Real Academia de 
Farmacia de Madrid i que es nomenessin acadèmics d’honor els 
professors Etienne Canals, de Montpeller (França), i Pietro Mas-
cherpa, de Pavia (Itàlia), mereixedors d’aquesta distinció pel seu 
prestigi científic i l’esforç realitzat durant anys en pro de la pro-
fessió i de la millor entesa entre els farmacèutics de França, Itàlia i 
Espanya. També proposà el nomenament d’acadèmics d’honor al 
Dr. Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, secretari de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid i al Dr. José Casares Gil, president de la ma-
teixa, per la voluntat, interès i suport en la formació de l’Acadèmia. 
En canvi, fou rebutjada la proposta del Dr. Eliseo Gastón de Iriarte 
de nomenar acadèmics corresponents els acadèmics numeraris de 
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Madrid, atès que el nombre de vacants era limitat i que l’Acadèmia 
de Medicina de Barcelona no ho feia. El màxim fixat pels Estatuts 
era llavors de 100.

En la Junta de Govern de 14 d’abril de 1956, el Dr. San Martín 
Casamada, a un mes vista de la celebració, proposà la inscripció de 
l’Acadèmia com a membre protector de la II Reunión..., i, a més, 
oferí noms concrets d’algunes personalitats per a ser nomenades 
acadèmic d’honor o bé acadèmic corresponent, aprofitant la seva 
presència a Barcelona a causa d’aquell esdeveniment.

Així, en la Junta General de 21 d’abril de 1956 (la primera 
després de la constitució de l’Acadèmia el 9 de febrer de 1956), fo-
ren elegits el cinc primers acadèmics d’honor i els trenta-un primers 
acadèmics corresponents:

Dels 31 corresponents, 18 eren espanyols:

– Dr. Rafael Roldán Guerrero
– Dr. Angel Santos Ruíz
– Dr. Miguel Comenge Gerpe
– Dr. Luis Blas Alvarez
– Dr. César González Gómez
– Dr. José Maria Albareda Herrera
– Dr. Felipe Gracia Dorado
– Dr. Guillermo Folch Jou
– Dr. Roman Casares López
– Dr. Víctor Villanueva Vadillo
– Dr. Cándido Torres González
– Dr. Nazario Díaz López
– Dr. Jaime González Carreró
– Dr. Jesús Larralde Berrio
– Dr. Enrique Otero Aenlle
– Dr. José María Calvero Armenteros
– Dr. José M. Muñóz Medina
– Sr.  José M. Pla Dalmau

La majoria eren de gran rellevància dins la Farmàcia espanyo-
la. Només dir, que la meitat eren acadèmics numeraris de la Real 
Academia de Farmacia de Madrid, i la majoria catedràtics. 

Té interès fer esment especial de tres en particular. En primer 
lloc, el Dr. Gracia Dorado, un dels quatre acadèmics corresponents 
de la Real Academia de Farmacia Madrid residents a Barcelona quan, 
el 28 d’abril de 1944, l’esmentada Academia autoritzà la constitu-
ció de la Sección Barcelona (ja no residia a Barcelona quan se celebrà 
l’acte de constitució, el 16 de maig de 1944). El Dr. Jesús Larralde 
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Berrio, que fou membre de la Secció Barcelona i que causà baixa 
abans de la creació de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 
pel seu trasllat a Santiago de Compostel·la. Finalment, Josep M. 
Pla Dalmau, per ser el primer acadèmic corresponent (i l’únic de 
tota la relació) que anys més tard seria elegit acadèmic numerari. 
En aquells moments, a part de secretari del Col·legi Oficial de Far-
macèutics de Girona, era el vicesecretari del Grupo Español de la 
Societat Farmacéutica de Mediterráno Latino.

Pel que fa als 13 acadèmics corresponents estrangers, sis eren 
francesos, cinc italians, un portuguès i un alemany. Entre els fran-
cesos, la Dra. Marguerite Cordier, la primera dona membre de 
l’Acadèmia.

Es pot dir que en menys de dos mesos i mig des de la consti-
tució de l’Acadèmia (9 de febrer de 1956) s’havia cobert gairebé la 
tercera part del màxim d’acadèmics corresponents estipulat en els 
Estatuts (100, sense distinció del nombre d’espanyols i estrangers). 
Fou una provisió molt prompta, però també molt ràpida. 

Fou prompta per la conveniència d’aprofitar l’esdeveniment 
internacional, i ràpida perquè la Junta General de 21 d’abril acordà 
abreujar els tràmits reglamentaris per a totes les propostes referents 
a aquells que tenien la condició de professors de Facultat o que eren 
acadèmics.

En principi, cap dels 31 corresponents elegits en la Junta Ge-
neral de 21 d’abril de 1956 era de moment acadèmic corresponent, 
ja que els mancava el preceptiu treball d’ingrés contemplat en el 
Reglament. De fet, però, el Reglament encara no estava publicat 
(Ordre, de 17 d’abril de 1956, publicada en el BOE, del 22 de 
juliol).

La següent elecció de corresponents es produí al cap d’uns 
catorze mesos, concretament en la Junta General celebrada el 3 de 
juliol de 1957. En aquella ocasió ja intervingué prèviament la Co-
missió d’Admissions, l’informe de la qual fou llegit i acceptat.

En total foren elegits 12 acadèmics, 6 estrangers (3 argentins, 
1 veneçolà, 1 alemany i 1 portuguès), i 6 espanyols:

– Dr. Fernando Fernández de Soto Morales
– Dr. Lluís Girau Bach
– Dr. Josep M. Suñé Arbussà
 (anys més tard seria elegit numerari)
– Sra. Lourdes Lloveras Pujol
– Sr. Pere Salavert Argelaguet
 (anys més tard seria elegit numerari)
– Sr. Josep M. Pla Delfina
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L’any següent, en la Junta General de 13 de maig de 1958, 
foren elegits 13 corresponents més, 5 estrangers i 8 espanyols, d’en-
tre els quals, tres que anys més tard serien elegits numeraris: Dr. 
Ramon Cullell Reig, Dra. Creu Casas Sicart i Dr. Francesc Donada 
Bosch.

En la Junta General de 7 de juliol de 1959, 13 més (4 estrangers 
i 9 espanyols), entre els quals, el Dr. Josep Cemeli Pons, més tard 
elegit numerari. El 1960 ja només en foren elegits 4, dos estrangers 
i dos espanyols, entre els quals, el Dr. Josep Cardús Aguilar, que 
seria també numerari. El 1961 no se n’elegí cap. A finals d’aquell 
any composaven l’Acadèmia:

– 73 acadèmics corresponents, entre espanyols i estrangers 
(màxim 100)

– 19 acadèmics numeraris (màxim 35)
– 08 acadèmics d’honor (màxim 10)

En els següents cinc anys, el nombre de corresponents s’esta-
bilitzà bastant. En el recompte fet per la pròpia Junta de Govern l’1 
de febrer de 1966, resultaren, en total 87, 51 nacionals i 36 estran-
gers, encara que en el recompte estaven incloses les set propostes 
que aquella mateixa Junta havia acordat que passessin a la Junta 
General per a l’elecció. També estaven inclosos en el recompte els 
acadèmics que no encara no havien complert el requisit de presen-
tació del treball d’ingrés i que havien superat amb escreix el termini 
reglamentari. A l’igual que amb els acadèmics numeraris, respecte 
al preceptiu discurs, l’Acadèmia havia estat en aquest sentit bastant 
condescendent.

És molt notable que només en 10 anys s’hagués passat de cap 
acadèmic corresponent a 87, i només amb 8 tandes d’elecció. La di-
ficultat, però, era aconseguir el compliment del requisit del treball 
d’ingrés. L’any següent, en la Junta de Govern de 16 de març de 
1967, a proposta del president, Dr. San Martín Casamada, s’acordà 
que els acadèmics corresponents nacionals que encara no hagues-
sin presentat i llegit el treball reglamentari no tindrien dret ni al 
diploma ni a la medalla. En realitat, aquest acord no separava els 
incomplidors de l’Acadèmia, únicament els privava d’acreditació i 
de distintiu.

L’Acadèmia, que el 1956 començà per elegir corresponents 
estrangers de França, Itàlia, Portugal i Alemanya, al cap de quinze 
anys en tenia a 15 països més. En la Junta de Govern de 14 d’octu-
bre de 1971, el president suggeria la necessitat de nomenar delegats 
estrangers els acadèmics més qualificats que tenia la corporació en 
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diversos països. S’acordà que l’Acadèmia comptés amb delegats a 
França, Itàlia, Suïssa, Egipte, Grècia, Anglaterra, Turquia, Veneçue-
la, Guatemala, El Salvador, República Argentina, etc. (sic). També 
tenia acadèmics corresponents a Àustria, Bèlgica i Cuba.

Fent recompte, l’1 de gener de 1977, l’Acadèmia comptava 
amb:

– 58 corresponents nacionals
– 42 corresponents estrangers

En total, doncs, l’1 de gener de 1977 eren 100 els acadèmics 
corresponents (inclosos els dos que accediren per concurs de pre-
mis), el nombre màxim d’acord amb els Estatuts.

Malgrat que la plantilla era completa, els Estatuts de 1977 
mantingueren en 100 el nombre màxim. El Reglament conseqüent, 
que precisava que 55 havien de ser “nacionales” i 45 estrangers, no 
introduí grans canvis pel que fa al procés de provisió de correspo-
nents. Bàsicament, els canvis introduïts eren en relació amb el tre-
ball d’ingrés. Un d’important fou que els corresponents estrangers 
podien ser dispensats de la presentació del treball, contemplant-se 
la possibilitat de celebrar una recepció en honor seu en el moment 
propici, aprofitant una visita a l’Acadèmia, essent-li lliurada llavors 
la medalla. Malgrat això, el treball d’ingrés continuà essent una 
preocupació per part de la Junta de Govern. Així, en la Junta cele-
brada el 2 de febrer de 1981, el president indicava que hi havia 32 
acadèmics corresponents electes que encara no havien fet la lectura, 
i proposà que entretant els seus noms no figuressin a l’Anuari.

El Dr. San Martín coloca la medalla 
de Acadèmica Correspondiente a la 

japonesa Fukoko Watanabe.
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En la Junta General de 19 de desembre de 1989, el president 
d’honor, Dr. San Martín Casamada, proposà que els acadèmics nu-
meraris de la Real Academia de Farmacia de Madrid fossin conside-
rats de forma automàtica corresponents de la de Barcelona, consi-
derant que això redundaria en un agermanament. S’acordà iniciar 
els contactes, però, finalment, la proposta, similar a la que havia 
fet el Dr. Gastón de Iriarte en la Junta de Govern de 2 de març de 
1956, no prosperà. De fet, tenia força sentit, atès que feia poc que 
havien entrat en vigor els nous Estatuts, que augmentaven de 100 
a 150 el nombre màxim de corresponents. 

Actualment (a 31 d’agost de 2005), la Reial Acadèmia de Far-
màcia de Catalunya disposa de 128 acadèmics corresponents:

– 54 de residents a Catalunya,
– 29 de residents a la resta de l’Estat Espanyol
– 45 d’estrangers.

De finats, 83:

– 22 de residents a Catalunya,
– 26 de residents a la resta de l’Estat espanyol
– 35 d’estrangers.

Sumant els actuals i els finats, 211. La diferència amb el 
total d’acadèmics corresponents que l’Acadèmia ha tingut en el 
decurs de la història (251: 168 espanyols i 80 estrangers), és de 
40, xifra que correspon als acadèmics corresponents que han as-
solit la categoria de numeraris. La taula de la pàgina següent els 
relaciona tots 40 per ordre cronològic d’ingrés com a acadèmics 
numeraris.

Del total de 69 acadèmics numeraris que ha tingut l’Acadèmia 
per elecció (85 menys els 16 fundadors), 40 han estat prèviament 
acadèmics corresponents, quantitat tan significativament elevada 
que palesa una clara tendència de la pròpia Acadèmia (dels propis 
acadèmics numeraris) a proposar com a numeraris, personalitats ja 
pertanyents a l’Acadèmia i, per tant, conegudes i coneixedores de 
la mateixa.

Anant més enllà, a partir de 1989 (any dels Estatuts apro-
vats per l’Administració catalana) aquesta tendència esdevé gairebé 
una política. Fins aquell any, és a dir, en els primers 34 anys de 
l’Acadèmia, només 18 dels 41 acadèmics numeraris (elegits i que 
prengueren possessió) foren prèviament acadèmics corresponents, 
mentre que en els 16 anys restants (en realitat 15) n’han estat 22 de 

Dr. José Casares Gil

Dr. Toribio Zúñiga Sánchez Cerrudo

Dr. Etienne Canals
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28 (només 6 a partir de 1989 no han estat prèviament acadèmics 
corresponents). Val a dir que dels 3 numeraris electes actuals, dos 
són corresponents.

ACADÈMICS D’HONOR

En l’Assemblea General celebrada el 21 d’abril de 1956, enca-
ra no dos mesos i mig després de la constitució de l’Acadèmia, eren 
elegits els cinc primers acadèmics d’honor:

– Dr. Joaquín Ruíz-Giménez Cortés, catedràtic de la 
Universitat de Salamanca i exministre d’Educació Naci-
onal.

– Dr. José Casares Gil, catedràtic de les Universitats de 
Barcelona i Madrid, director perpetu de la Real Acade-
mia de Farmacia de Madrid, després d’haver-la presidit un 
quart de segle († 21-III-1961).

– Dr. Toribio Zúñiga Sánchez Cerrudo, des de 1939, se-
cretari perpetu de la Real Academia de Farmacia de Madrid 
(† 25-XI-1969)

– Dr. Etienne Canals, catedràtic de física de les Facultats 
de Ciències i Farmàcia de la Universitat de Montpeller 
(França), i Degà d’aquesta († 29-X-1971)

– Dr. Pietro Mascherpa, professor de Farmacologia de la 
Universitat de Catània (Itàlia) i, des de 1938, de la de 
Pavia († 3-XII-1984).

Els tres primers guardaven una estreta relació amb la creació 
de l’Acadèmia. Al Dr. Joaquín Ruíz-Giménez se li agraïa el Decret 
de creació, i al president i al secretari perpetu de la Real Academia 
de Farmacia, el suport i les facilitats per a la conversió de la Sección 
Barcelona... en Acadèmia independent. Els dos restants eren en 
aquells moments, junt amb el Dr. San Martin Casamada, màxims 
representants de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Lati-
no.

En la mateixa Junta General, s’aprovà la celebració d’una ses-
sió solemne de lliurament dels títols a continuació de la sessió de 
clausura de la II Reunión Internacional de la Sociedad Farmacéutica 
del Mediterráneo Latino. Aquesta sessió tingué lloc el 19 de maig a 
l’Aula Magna de la Universitat.

Eren els primers 5 del total de 15 que fins a l’actualitat ha 
elegit l’Acadèmia.

Dr. Prieto Mascherpa

Dr. Benet Oliver Rodés

Dr. Manuel Lora Tamayo
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RELACIÓ DELS 40 ACADÈMICS CORRESPONENTS QUE HAN ASSOLIT
LA CATEGORIA DE NUMERARIS

Data elecció
acadèmic 

corresponent

Data presa 
de possessió 

acadèmic 
corresponent

Data presa 
de possessió 

acadèmic 
numerari

Dr.   José Maria Pla Dalmau 2-VII-1957 20-II-1959 4-V-1965 **
Dr.   Josep Antoni Salvà Miquel 24-II- 1966 6 -VI- 1967 22 -II- 1973 *
Dr.   Francesc Donada Bosch 2-V-1958 24-IV-1959 22-V-1969 **
Dr.   Ramon Cullell Reig 2-V-1958 21-VI-1966 10-III-1970 **
Dr.   Rafael Salord Barceló 25-V-1965 5-V-1966 14-IV-1970 **
Dr.   Joan Sabater Tobella 24-IV-1964 5-V-1966 8-VI-1971
Dr.   Josep M Suñé Arbussà 3 -VII- 1957 6-II-1958 17 -III- 1977 *
Dr.   Tomàs Adzet Porredón 7-V-1966 - 29-III-1977
Dr.   Josep Cardús Aguilar 29-IV- 1960 5-IV-1962 19 -I- 1982 *
Dra. Creu Casas Sicart 13 -V- 1958 24 -VI- 1960 10 -XI- 1983 ***
Dr.   Pere Salavert Argelaguet 3-VII- 1957 21 -XI- 1958 9 -VI- 1983 *
Dra. Carmen de la Torre Boronat 19-IV-1977 31-I-1978 9-X-1984
Dr.   Josep Iglesias Anglès 14-XI.1972 - 10-VI-1986
Dr.   Josep Cemeli Pons 7-VII-1969 19-II-1980 5-V-1987
Dra. Anna M Carmona Cornet 30-III-1982  19-X-1982  4-VI-1987
Dr.   Jaume Bech Borràs  9-XI-1978 -  11-VI-1987
Dr.   Francesc Taxonera Roca  16-VI-1983 26-I-1984  17-V-1988
Dr.   Claudi Faulí Trillo 22-II-1966 23-V-1967 22-VI-1989 **
Dr.   Miquel Ylla-Català Genís  22-VII-1987  30-XI-1989  7-XI-1991
Dr.   Ramon Salazar Macián  5-XII-1985  22-III-1987  28-XI-1991
Dr.   Jordi Camarasa García  16-VI-1983 5-IV-1984  12-III-1992
Dra. Carmen Morales Pujol  11-VI-1992  22-IV-1993 10-III-1999
Dra. M Assumpció Alsina Esteller  22-XII-1994 14-III-1996  24-III-1999
Dr.   Pau Salvà Lacombe 11-VI-1992 21-IV-1994 28-IV-1999 **
Dr.   Ramon Canela Arqués  22-XII-1994 16-V-1996  19-V-1999
Dr.   Alfons del Pozo Carrascosa  19-IV-1990 7-V-1992  27-IX-1999
Dra. Elvira Bel Prieto  10-XI-1987  13-IV-1989  18-X-1999
Dr.   Oriol Valls Planells  22-XII-1994  18-IV-1996  13-XII-1999
Dr.   Francesc Puchal Mas  20-XII-1995  12-XI-1997  28-II-2000
Dra. Esther Marín Parés  10-XI-1987  16-III-1989  10-VII-2000
Dr.   Josep M. Suñé Negre 19-IV-1990 27-VI-1991 2-X-2000
Dr.   Xavier Sorní Esteva 20-XII-1995 30-I-1997 19-XI-2001
Dr.   Àngel Làzaro Porta 9-XI-1978 4-XII-1979 11-III-2002
Dr.   Miquel Salgot de Marçay 19-IV-1990 30-I-1992 22-V-2002
Dr.   Josep M. Ventura Ferrero  20-XII-1995  17-VI-1997  2-XII-2002
Sr.    Agustí Jausàs Martí  20-XII-1995  26-VI-1997  13-X-2003
Dr.   Benet Oliver-Rodés Clapés 30-III-1982 7-VI-1988 10-XI-2003 *
Dr.   Jordi Bolós Capdevila  14-XII-1998 10-IV-2000  19-IV-2004 *
Dr.   Pere Berga Martí  14-XII-1998  22-V-2000  3-V-2004
Dr.   Jacint Corbella Corbella  3-VII-2000  21-III-2001  22-XI-2004

* Emèrit.     ** Finat.     *** Acadèmic d’honor
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Dr. Jesús Rubio García-Mina Dr. Fidel E. Raurich Sas

Dr. Jesús Isamat Vila

Dr. Federico Mayor Zaragoza

???????????????????
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L’any següent, en la Junta General Ordinària de 3 de juliol 
de 1957, era elegit un nou acadèmic d’honor, el Dr. René Fabre, 
degà de la Facultat de Farmàcia de París († 4-X-1966). Era el tercer 
acadèmic d’honor estranger que elegia l’Acadèmia, i també l’últim, 
puix que tots els nou posteriors serien espanyols. Per ordre d’elecció 
(en Junta General), els següents:

– Dr. Benet Oliver Rodés. Elegit el 13 de maig de 1958 († 
24-IX-1970).

– Dr. Jesús Rubio García-Mina. Elegit el 29 d’octubre de 
1959. Era el Ministro de Educación Nacional, en qui l’Aca-
dèmia tenia un gran suport († Any 1976).

– Dr. Manuel Lora Tamayo. Elegit el 19 desembre de 1972. 
(† 22-VIII-2002).

– Dr. Jesús Isamat Vila. La proposta fou unànimement ac-
ceptada en la Junta General Extraordinària de 10 de febrer 
de 1976, però posposant-se l’efectivitat de l’elecció a la se-
güent Junta General Ordinària (d’acord amb Estatuts era 
en Junta General Ordinària, no Extraordinària, que s’ha-
via de fer l’elecció d’acadèmics d’honor), que se celebrà el 
23 de març de 1976 († 5-I-1981). Era, en el moment de 
l’elecció, acadèmic numerari. Havia ocupat els càrrecs de 
bibliotecari, director de la Revista i vicepresident.

– Dr. Fidel E. Raurich Sas. Elegit el 9 de maig de 1978 
(† 29-V-1978). Era, en el moment de l’elecció, acadèmic 
numerari. Havia estat president de l’Acadèmia.

– Dr. Federico Mayor Zaragoza. Elegit el 30 de març de 
1982 (era el Ministre d’Educació i Ciència i exdirector 
general adjunt de la UNESCO).

– Dr. Francisco Hernández Gutiérrez. Elegit el 20 de juny 
de 1985 († 25-III-1991). Era acadèmic numerari. Havia 
ocupat els càrrecs de secretari i de vicesecretari.

– Dr. Salvador Brosa Rabassa. Elegit el 3 de juliol de 2000. 
Era, en el moment de l’elecció, acadèmic numerari emè-
rit. Havia ocupat els càrrecs de tresorer i censor.

– Dra. Creu Casas Sicart. Elegida el 26 de juny de 2004. 
Era, en el moment de l’elecció, acadèmica numerària 
emèrita. Havia ocupat el càrrec de censor.

– Dr. Joan Massagué Solé. Elegit el 20 de desembre de 
2004.

Actualment, són cinc els acadèmics d’honor: Dr. Joaquín 
Ruíz-Giménez Cortés, Dr. Federico Mayor Zaragoza, Dr. Salvador Dr. Salvador Brosa Rabassa

Dr. Francisco Hernández Gutiérrez
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Brosa Rabassa, Dra. Creu Casas Sicart i Dr. Joan Massagué Solé. 
Resten, doncs, cincs places vacants.

A la Dra. Creu Casas Sicart li correspon l’honor d’haver estat 
la primera dona acadèmica numerària i també la primera dóna aca-
dèmica d’honor de la Reial Acadèmia.

Dr. Joan Massagué Solé

Dra. Creu Casas Sicart

Excmo. Sr. Dr. D. JESÚS RUBIO Y GARCÍA-MINA, Ministro de Educación
Nacional, propulsor en España, de las nobles empresas del espíritu

y protector decidido de nuestra REAL ACADEMIA DE FARMACIA.
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4
Provisió dels

càrrecs acadèmics

Un aspecte interessant dels primers Estatuts és la dis-
tinció entre els càrrecs de l’Acadèmia i la composi-
ció de la Junta de Govern. Establien, precisaven i 
definien, primerament, els càrrecs de l’Acadèmia, 
i, després, independentment, la composició de la 

Junta de Govern.
Segons els Estatuts de 1956, l’Acadèmia havia de tenir els se-

güents vuit càrrecs, que eren triennals i reelegibles:

– President: màxima autoritat directiva i representativa.
– Vicepresident: substitut, en funcions, del president.
– Secretari: cap de tots els funcionaris de l’Acadèmia i exe-

cutor dels acords presos per aquesta.
– Vicesecretari: substitut, en funcions, del secretari.
– Censor: encarregat de vetllar, juntament amb el president, 

de l’exacte compliment dels Estatuts, Reglaments i acords 
de l’Acadèmia.

– Bibliotecari: encarregat del regiment de la biblioteca.
– Tresorer: encarregat de custodiar els fons de l’Acadèmia.
– Interventor: president nat de la Comissió d’Hisenda i 

inspector de la marxa del règim econòmic.

Una vegada definits els càrrecs, i en un articulat molt distant, 
els Estatuts indicaven la composició de la Junta de Govern, que 
estava formada pels vuit càrrecs de l’Acadèmia més els presidents 
de les Seccions.

Era el Reglament (1956) que regulava l’elecció dels càrrecs 
acadèmics (directius en el Reglament). El mes de desembre de cada 
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any s’havia de convocar la Junta General Extraordinària per a l’elec-
ció de la tercera part dels càrrecs. Els torns de renovació eren per 
aquest ordre:

Primer any: vicepresident, vicesecretari i bibliotecari
Segon any: secretari, censor i tresorer
Tercer any: president i interventor

La primera elecció per a la renovació del primer torn es produí 
en la Junta General Extraordinària celebrada el 30 i 31 de desembre 
de 1957 (per al trienni 1958-1960).

Les vacants produïdes durant l’any s’havien de cobrir en la 
primera elecció, però solament fins que correspongués renovar el 
càrrec.

Els Estatuts de 1977 n’afegiren un de nou, de càrrec acadèmic, 
el de director de la Revista, (la “Revista de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Barcelona”) però, a diferència dels altres vuit, no era ni 
triennal ni reelegible. Era la Junta de Govern (no la Junta General) 
qui l’havia de designar entre tots els acadèmics numeraris, i passa-
va directament a ser el president de la Comissió de Publicacions. 
Era un càrrec per al qual no calia renovació reglamentària, i el seu 
cessament era per voluntat pròpia o per raó justificada, previ acord 
de la Junta de Govern. En realitat, la figura del director de la Re-
vista ja estava contemplada en el Reglament de 1956, a través de la 
Comissió de Publicacions, la qual havia de constituir el Consell de 
Redacció de la Revista, tot designant-ne el director.

Com en els anteriors Estatuts, els de 1977 indicaven indepen-
dentment la composició de la Junta de Govern: tots nou càrrecs 
acadèmics, malgrat que el de director de la Revista no era d’elecció 
de la Junta General (s’exclogueren de la Junta els presidents de les 
Seccions). 

Pel que fa a la renovació anual de càrrecs, el Reglament de 
1978 no hi introduí cap canvi significatiu. Únicament que, en cas 
d’empat en la votació, s’atorgava la preferència a l’acadèmic més 
antic, en lloc de l’acadèmic amb major nombre d’assistències.

A partir dels Estatuts de 1989 es deixà de distingir entre càr-
recs acadèmics i composició de la Junta de Govern, per passar di-
rectament a establir que l’Acadèmia estava regida per una Junta 
de Govern constituïda per uns càrrecs concrets a elegir: president, 
vicepresident, secretari, vicesecretari, bibliotecari, tresorer i inter-
ventor. 

Un altre canvi important d’aquests Estatuts fou la durada dels 
càrrecs. Fins llavors havien estats triennals, ara, segurament perquè 
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la Junta havia quedat reduïda a set membres, passaven a tenir una 
durada de quatre anys i renovables cada dos, amb la següent alter-
nança:

– president, vicesecretari, tresorer
– vicepresident, secretari, interventor, bibliotecari

Tot i que amb els Estatuts de 1989 es perdé el concepte de càr-
recs acadèmics per passar directament a establir i definir els càrrecs 
de Junta, l’elecció dels càrrecs es continuà fent un per un, essent ele-
gibles tots els acadèmics numeraris i sense candidatures formals.

En els 50 anys d’existència, l’Acadèmia ha tingut nou diferents 
càrrecs acadèmics, als quals cal afegir-ne un altre, que més que un 
càrrec, és una distinció, el de president d’honor.

PRESIDENTS

L’Acadèmia, des de la seva fundació, ha tingut deu diferents 
presidents.

Guillem de Benavent Camps
Elegit president en la primera Junta General, celebrada el 9 de 

febrer de 1956 (era, des del 1953, president de la Secció Barcelona 
de la Real Academia de Farmacia de Madrid).

Reelegit el 10 de desembre de 1959 per al trienni 1960-
1962.

En la Junta General Extraordinària de 11 de desembre de 
1962 pregà que no el votessin, per estimar que ja havia arribat 
l’hora de retirar-se de la presidència. Havia estat president set anys 
consecutius (10, comptabilitzant els de presidència de la Secció 
Barcelona). 

Fidel E. Raurich Sas
Elegit president per al trienni 1963-1965.
En la Junta de Govern de 25 d’abril de 1964 presentà la carta 

de dimissió, adreçada al vicepresident, Dr. Antoni Esteve Subira-
na.

Antoni Esteve Subirana
Després de la dimissió del Dr. Raurich Sas, la Junta de Govern 

de 9 de juny de 1964 acordà nomenà president interí el vicepresi-
dent, Dr. Antoni Esteve Subirana. En la Junta General Extraordi- Dr. Antoni Esteve Subirana

Dr. Fidel E. Raurich Sas

Dr. Guillem de Benavent Camps
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nària de 15 de desembre de 1964 fou elegit president fins al 31 de 
desembre de 1965.

Ramón San Martín Casamada
Elegit president per al trienni 1966-1968.
Reelegit per als triennis 1969-1971, 1972-1974, 1975-1977, 

1978-1980.
En la Junta General Extraordinària de 16 de desembre de 

1980 per a la renovació dels càrrecs de president i d’interventor, el 
Dr. San Martín manifestà, prèviament, el seu desig de no ocupar 
per més temps el càrrec de president.

En total, 15 anys consecutius al front de l’Acadèmia.

Joan Sabater Tobella
Elegit president per al trienni 1981-1983.
Reelegit per als triennis 1984-1986, 1987-1989. 
Continuà de president tot un any més. En la Junta General 

de 19 de desembre de 1989 s’acordà, excepcionalment, ajornar un 
any les eleccions per tal de procedir a l’adaptació als nous Estatuts 
(publicats en el DOGC del 29 de maig de 1989), i de confeccionar 
el nou Reglament.

En la Junta General celebrada el 25 d’octubre de 1990, el Dr. 
Sabaté manifestà el seu desig de no ser de nou elegit president en 
les properes eleccions, puix que feia ja 10 anys que era president i 
que havia arribat el moment d’una renovació.

Josep Antoni Salvà Miquel
Elegit per al quadrienni 1991-1994.
El 13 de març de 1993, estatutàriament, passà a la condició 

d’acadèmic numerari emèrit. La Junta General Extraordinària ce-
lebrada el 29 de juny, prengué l’acord d’aplicar estrictament els 
Estatuts, amb la qual cosa el Dr. Salvà deixava de ser president.

Tomàs Adzet Porredón
Com a conseqüència del cessament del Dr. Salvà Miquel, el 

Dr. Adzet Porredón, per acord de la Junta de Govern de 13 de juliol 
de 1993, fou nomenat president en funcions, i, en la Junta General 
Extraordinària de 14 d’octubre de 1993, fou elegit president fins a 
les següents eleccions. 

En la Junta General Extraordinària de 22 desembre 1994 fou 
reelegit per al quadrienni 1995-1998.

En la Junta de Govern de 6 de febrer de 1997, el Dr. Adzet, 
demanà, per motius de salut, un temps de descans, fins a finals 

Dr. Joan Sabater Tobella

Dr. Ramón San Martín Casamada

Dr. Josep Antoni Salvà Miquel
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d’any, essent-li concedit. La Junta de Govern de 4 de març de 1997 
fou la darrera que presidí.

Josep M. Suñé Arbussà
Com a conseqüència del període de descans sol·licitat pel Dr. 

Adzet, el vicepresident, Dr. Josep M. Suñé Arbussà, passà a assumir 
provisionalment la presidència. La Junta de Govern de 4 de març 
de 1997 s’inicià sota la presidència del Dr. Adzet i finalitzà sota la 
presidència del Dr. Suñé Arbussà, que continuà de president en 
funcions durant tot el 1998.

Seguidament, fou elegit president per al quadrienni 1999-
2002.

Josep Esteve Soler
Elegit per al quadrienni 2003-2006. Renuncià al cap de dos 

anys davant l’imminent pas a acadèmic numerari emèrit, malgrat 
que estatutàriament hagués pogut esgotar el termini de quatre 
anys.

Miquel Ylla-Català Genís
President actual. Elegit el 20 de desembre de 2004 per als dos 

anys restants del quadrienni 2003-2006.

Dr. Josep Maria Suñé Arbussà

Dr. Tomàs Adzet Porredón

Morter situat a la presidència de 
l’Acadèmia.
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VICEPRESIDENTS

Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz
Elegit vicepresident en la primera Junta General, celebrada el 

9 de febrer de 1956. Era només fins al 31 de desembre de 1957, ja 
que el càrrec de vicepresident era un dels tres primers a renovar.

Abans, però, en la Junta de Govern del 7 de maig de 1957, 
presentà la dimissió amb caràcter irrevocable, a causa de les seves 
nombroses ocupacions, que no li permetien desenvolupar amb efi-
ciència el càrrec.

Antoni Esteve Subirana (accidental)
Amb la dimissió del Dr. Gastón de Iriarte, el 7 de maig de 

1957, el Dr. Esteve Subirana, que tenia el càrrec de censor, assumí 
accidentalment fins a final d’any, el càrrec de vicepresident.

Ramón San Martín Casamada
Elegit per al trienni 1958-1960.
Presentà la dimissió en la Junta de Govern de 16 de desembre 

de 1960 (pràcticament havien transcorregut els tres anys).

Antoni Esteve Subirana
En la Junta General Extraordinària celebrada el 29 de desembre 

de 1960 per a la renovació dels càrrecs de vicepresident, bibliotecari i 
vicesecretari per al trienni 1961-1963, fou acceptada per unanimitat 
la proposta del Dr. Esteve Subirana que els Drs. del Pozo Ojeda, Cusí 
Furtunet i Hernández Gutiérrez, respectivament, ocupessin els càrrecs 
esmentats. Ni el Dr. del Pozo ni el Dr. Hernández hi eren presents, i, 
atès que l’article 16 del Reglament deia que els càrrecs eren voluntaris, 
l’elecció no podia ser efectiva sense la conformitat dels elegits.

En la Junta de Govern del 30 de gener de 1961, el Dr. del 
Pozo manifestà que no podia acceptar el nomenament que li va 
conferir la Junta General Extraordinària, degut a les moltes obliga-
cions que tenia.

Amb la no acceptació del Dr. del Pozo, la Junta de Govern 
acordà convocar una Junta General Extraordinària per procedir de 
nou a l’elecció de vicepresident.

En la Junta General Extraordinària celebrada el 9 de febrer 
de 1961 fou elegit vicepresident per al trienni 1961-1963 el Dr. 
Antoni Esteve Subirana.

Reelegit per al trienni 1964-1966.
A causa de la dimissió del president Dr. Raurich Sas, la Junta 

de 9 de juny de 1964 nomenà al Dr. Esteve Subirana president inte-

Dr. Miquel Ylla-Català Genís

Dr. Josep Esteve Soler
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rí, mantenint amb caràcter accidental el càrrec de vicepresident. En 
la Junta de Govern de 19 de gener de 1965, es feu lectura de la carta 
del Dr. Esteve presentant la dimissió de vicepresident accidental.

Alfonso del Pozo Ojeda
Amb la dimissió del Dr. Esteve Subirana del càrrec de vicepre-

sident accidental, i en la mateixa Junta de Govern, fou elegit vice-
president, amb caràcter interí, el Dr. del Pozo Ojeda per a la resta 
de 1965 i tot el 1966. El Dr. del Pozo tenia el càrrec d’interventor 
(en el seu lloc fou nomenat el Dr. Amargós Anoro).

Després fou elegit vicepresident per al trienni 1967-1969 i 
reelegit per al trienni 1970-1972.

Francesc Donada Bosch
Elegit per al trienni 1973-1975.
En la Junta de Govern de 30 de maig de 1974, es feu lec-

tura d’una carta del Dr. Donada en la qual manifestava que, per 
motius personals derivats dels seus continus desplaçaments fora de 
Barcelona, no podia assistir a les sessions de l’Acadèmia i que per 
això sol·licitava ser rellevat del càrrec de vicepresident. La Junta 
General celebrada el mateix dia, a continuació, acceptà la proposta 
de dimissió.

Jesús Isamat Vila
En la mateixa Junta General, i d’acord amb el Reglament, fou 

nomenat vicepresident amb caràcter interí el Dr. Jesús Isamat Vila, 
durant tot el 1975.

Joan Uriach Marsal
Elegit per al trienni 1976-1978. 

Joan Sabater Tobella
Elegit per al trienni 1979-1981. No el conclogué per haver 

estat elegit president en la Junta General Extraordinària de 16 de 
desembre de 1980.

José Luís Gómez Caamaño
En la Junta de Govern de 13 de gener de 1981, el Dr. José Luís 

Gómez Caamaño fou nomenat vicepresident per cobrir la vacant 
deixada pel Dr. Sabater Tobella, nomenament que seria vàlid fins a 
la següent Junta General Extraordinària, a celebrar a finals d’any.

En la Junta General celebrada el 10 de desembre de 1981 fou 
elegit vicepresident per al trienni 1982-1984. 
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Josep Antoni Salvà Miquel
Elegit per al trienni 1985-1987 per la Junta General Extraor-

dinària de 6 de desembre de 1984.
Reelegit per al trienni 1988-1990. No es donà una altra pos-

sible reelecció per haver estat elegit president el 20 de desembre 
1990.

Josep M. Suñé Arbussà (en funcions)
En la Junta General Extraordinària de 20 desembre de 1990 

es feu l’elecció de president, tresorer i vicesecretari, que eren els 
càrrecs que constituïen el primer torn de renovació, d’acord amb 
els Estatuts de 1989. El càrrec de vicepresident corresponia al segon 
torn. En ser elegit president el Dr. Salvà Miquel, la vicepresidència 
quedava vacant.

En la Junta de Govern de 17 de gener de 1991 es plantejà 
la possibilitat de cobrir la vacant mitjançant elecció de l’Assembla 
General, però es desestimà, perquè, d’acord amb els nous Estatuts, 
seria una elecció per menys de dos anys. S’optà finalment perquè 
un membre de la Junta de Govern acumulés el càrrec fins a l’elecció 
reglamentària. Fou proposat, i acceptà, el Dr. Suñé Arbussà, que 
era interventor.

Tomàs Adzet Porredón (en funcions i electe)
En la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 

1992 fou elegit vicepresident el Dr. Adzet Porredón per al quadri-
enni 1993-1996.

L’exercici del càrrec, però, durà molt, puix que, com a conse-
qüència del cessament com a president del Dr. Salvà Miquel, el Dr. 
Adzet, per acord de la Junta de Govern de 13 de juliol de 1993, fou 
nomenat president en funcions, i, poc després mesos després, el 14 
d’octubre, president electe.

Josep M. Suñé Arbussà (en funcions i electe)
En la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1993, celebrada poc 

després que el 14 d’octubre fos elegit president el Dr. Adzet Porredón, 
fou nomenat vicepresident en funcions el Dr. Suñé Arbussà.

En la Junta General Extraordinària de 22 de desembre de 
1994 es portà a elecció la vicepresidència per cobrir els dos anys 
restants, 1995 i 1996, fins a l’elecció reglamentària. Fou elegit el 
Dr. Suñé Arbussà.

Fou reelegit per al quadrienni 1997-2000 en la Junta General 
Extraordinària de 19 de desembre de 1996, però aviat, per acord 
de la Junta de Govern de 10 de febrer de 1997, hagué de deixar 
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l’exercici del càrrec per assumir provisionalment la presidència, a 
causa del període de descans concedit al president Dr. Adzet. No 
retornà a la vicepresidència per haver estat elegit president per al 
quadrienni 1999-2002.

Fèlix Pumarola Busquets (en funcions)
En la mateixa Junta de Govern de 19 de febrer de 1997, s’acor-

dà que el Dr. Pumarola Busquets, interventor, acumulés el càrrec 
de vicepresident mentre el Dr. Suñé Arbussà exercís de president.

En la Junta General Extraordinària de 14 de desembre de 
1998, després que el Dr. Suñé fos elegit president, i a proposta seva, 
el Dr. Pumarola fou confirmat com a vicepresident.

En la Junta de Govern de 12 d’abril de 1999, el Dr. Pumarola 
Busquets demanà ser rellevat del càrrec pel seu pas a acadèmic nu-
merari emèrit (6 d’abril de 1999). 

Francesc Taxonera Roca
En la mateixa Junta de Govern, i a conseqüència del cessament 

del Dr. Pumarola, es reestructurà la Junta, passant el Dr. Francesc 
Taxonera Roca de tresorer a vicepresident, amb vigència en el càr-
rec fins a les eleccions del mes de desembre de 2000.

Fou després elegit vicepresident per al quadrienni 2001-2004.

Josep Boatella Riera
Actual vicepresident. Fou elegit per al quadrienni 2005-2008 

en l’Assemblea General Extraordinària de 20 de desembre de 2004.

Aspecte de farmàcia-museu l’any 20.
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SECRETARIS

Francisco Hernández Gutiérrez
Elegit secretari en la primera Junta General, celebrada el 9 de 

febrer de 1956.
Era només fins al 31 de desembre de 1958, ja que el càrrec 

de secretari era un dels de segon torn de renovació. Renuncià a ser 
reelegit secretari (passà a ocupar el càrrec de vicesecretari).

Francesc Casanovas Puig
Elegit per al trienni 1959-1961. Tenia el càrrec de vicesecre-

tari, del que li restaven dos anys (1959-1960). Amb anterioritat 
havia fet funcions de secretari durant els períodes en què el secre-
tari Dr. Hernández havia demanat llicència.

El Secretari Francesc Casanovas 
Puig, fen lectura de la Memòria de 
Secretària en la sessió Inaugural del 
curs Acadèmic 1970, 10 de febrer. 

Fou secretary durant 28 anys.

Pasatje del llibre d’actes amb les 
signatures del Dr. de Benavent com 

president i el Dr. Hernández com 
secretari.
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El Dr. Casanovas Puig fou reelegit en cinc ocasions. La darre-
ra fou el 6 de desembre de 1973 per al trienni 1974-1976. En les 
eleccions de 16 de desembre de 1976 el càrrec de secretari, malgrat 
que li corresponia, no entrà en elecció, puix que el Dr. Casanovas 
havia passat a ser considerat secretari perpetu.

En la Junta General Ordinària de 15 de desembre de 1987, 
el president procedí a llegir una carta del Dr. Casanovas en la qual 
renunciava al càrrec per motius de salut, després d’haver-lo exercit 
durant 28 anys. 

El Dr. Casanovas moria el 10 de gener de 1988, i la Junta 
de Govern celebrada el 14 de gener de 1988 acordava enviar un 
escrit de condol a la vídua “del que ha sido miembro fundador 
de esta Real Academia de Farmacia, Secretario General Perpetuo y 
compañero entrañable de esta Junta de Gobierno, Dr. Francisco Ca-
sanovas Puig”.

Tomàs Adzet Porredón
En la Junta General Extraordinària de 15 de desembre de 

1987, a més de l’elecció dels càrrecs de vicepresident, bibliotecari i 

Pasatje del llibre d’actes amb les 
signatures del Dr. Raurich com 
president i el Dr. Casanovas com 
secretari.

Pasatje del llibre d’actes amb les 
signatures del Dr. de Benavent com 
president i el Dr. Casanovas com 
secretari.
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vicesecretari, es procedí a l’elecció de secretari, però només per un 
any, atès que l’elecció d’aquest càrrec corresponia al torn següent. 
Fou elegit el Dr. Adzet Porredón.

Reelegit per al quadrienni 1989-1992.

Anna M. Carmona Cornet
Elegida per al quadrienni 1993-1996.

Miquel Ylla-Català Genís
Elegit per al quadrienni 1997-2000.
Reelegit per al quadrienni 2001-2004.

Miquel Salgot de Marçay
Secretari actual. Elegit per al quadrienni 2005-2008.

TRESORERS

Salvador Brosa Rabassa
Elegit tresorer en la primera Junta General, celebrada el 9 de 

febrer de 1956.
Reelegit per als triennis 1959-1961 i 1962-1964.

Isidre Bultó Blajot
Elegit per al trienni 1965-1967.
Reelegit per als triennis 1968-1970, 1971-1973, 1974-1976, 

1977-1979.
En total, 15 anys consecutius.

Josep Gimbert Roura
Elegit per al trienni 1980-1982.

Francesc Donada Bosch
Elegit per al trienni 1983-1985.
Reelegit per als triennis 1986-1988 i 1989-1991. El darrer 

trienni no el conclogué, cessant el desembre de 1990, degut a l’apli-
cació dels nous torns d’elecció dels Estatuts de 1989.

Francesc Taxonera Roca
Elegit per al quadrienni 1991-1994.
Reelegit per als quadriennis 1995-1998 i 1999-2002. En la 

Junta de Govern de 12 d’abril de 1999, deixà de ser tresorer per 
passar a vicepresident.
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Eduardo Albors Yoldi
En la mateixa reestructuració de Junta del 12 d’abril de 1999, 

el Dr. Eduardo Albors Yoldi passà d’interventor a tresorer fins les 
eleccions corresponents al càrrec (eleccions de 2002 per al qua-
drienni 2003-2005).

Josep Cemeli Pons
És l’actual tresorer. Elegit el 16 de desembre de 2002 per al 

quadrienni 2003-2006.

INTERVENTORS

Alfonso del Pozo Ojeda
Elegit interventor en la primera Junta General, celebrada el 9 

de febrer de 1956.
Reelegit en la Junta General de 10 de desembre de 1959 per al 

trienni 1960-1962, i reelegit de nou per al trienni 1963-1965. No 
conclogué els tres anys d’aquesta darrera reelecció per haver estat 
elegit, el 19 de gener de 1965, vicepresident amb caràcter interí, 
com a conseqüència de la dimissió del Dr. Esteve Subirana del càr-
rec de vicepresident accidental.

Josep Amargós Anoro
Amb el nomenament del Dr. del Pozo Ojeda com a vicepre-

sident, la mateixa Junta de Govern de 19 de gener de 1965, atès 
que el Reglament no indicava res específic, ni en pro ni en contra, 
de l’acumulació de càrrecs, nomenà interventor al Dr. Amargós 
Anoro.

En la següent Junta General Extraordinària per a l’elecció del 
càrrec, celebrada el 17 de desembre de 1965, fou elegit per al tri-
enni 1966-1968, essent seguidament reelegit per als triennis 1969-
1971, 1972-1974 i 1975-1977.

En total, 13 anys consecutius.

Josep M. Suñé Arbussà
Elegit per al trienni 1978-1980, i, posteriorment, reelegit en 

cinc ocasions consecutives. La darrera reelecció, celebrada el 10 de 
desembre de 1992, era per al quadrienni 1993-1996, però no el 
complí tot sencer per haver estat elegit vicepresident en la Junta 
General Extraordinària de 22 de desembre de 1994.

En total, 17 anys ininterromputs d’interventor.
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Fèlix Pumarola Busquets
En la mateixa Assembla General en què fou elegit vicepresi-

dent el Dr. Suñé Arbussà, fou coberta la vacant d’interventor. Un 
cop elegits els càrrecs del torn corresponent (president, vicesecre-
tari, tresorer) i la vacant de vicepresident, es demanà que es votés 
el càrrec d’interventor, essent elegit, per dos anys, el Dr. Pumarola 
Busquets.

Fou reelegit, per la Junta General, el 19 de desembre de 1996, 
per al quadrienni 1997-2000. No completà aquests darrers quatre 
anys per haver estat confirmat vicepresident per la Junta General 
Extraordinària de 14 de desembre de 1998 (acumulava el càrrec de 
vicepresident per acord de la Junta de Govern de 19 de febrer de 
1997).

Eduardo Albors Yoldi
En la Junta de Govern de 16 de febrer de 1998, el president 

donava la benvinguda al Dr. Eduardo Albors Yoldi, que havia ac-
ceptat fer-se càrrec de les funcions d’interventor mentre el Dr. Fèlix 
Pumarola ocupés la vicepresidència. 

En la reestructuració de Junta del 12 d’abril de 1999, propici-
ada pel pas a acadèmic numerari emèrit del vicepresident Dr. Pu-
marola Busquets, el Dr. Albors Yoldi passà d’interventor a tresorer.

Jaume Bech Borràs
Al mateix temps, el Dr. Bech, passà de bibliotecari a interven-

tor.
Seguidament, en la Junta General Extraordinària de 18 de de-

sembre de 2000, fou elegit per al quadrienni 2001-2004.

Pere Berga Martí
Actual interventor. Elegit en l’Assembla General Extraordinà-

ria de 20 de desembre de 2004 per al quadrienni 2005-2008.

CENSORS

Antoni Esteve Subirana
Elegit censor en la primera Junta General, celebrada el 9 de 

febrer de 1956. Era només fins al 31 de desembre de 1958, ja que 
el càrrec de censor era un dels de segon torn de renovació.

Fou reelegit per al trienni 1959-1961, però deixà el càrrec 
abans del termini per haver estat nomenat vicepresident en la Junta 
General Extraordinària de 9 de febrer de 1961.
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Santiago Pagès Maruny
Com a conseqüència del càrrec vacant deixat pel Dr. Esteve 

Subirana, la Junta de Govern de 22 de març de 1961 designà censor 
el Dr. Pagès Maruny fins el torn d’elecció.

Seguidament, fou elegit per al trienni 1962-1964.

Arsenio Fraile Ovejero
Elegit per al trienni 1965-1967 i reelegit per al trienni 1968-

1970.
En la reelecció, a causa del seu trasllat a Madrid per ocupar 

una Càtedra, pràcticament no va exercir el càrrec. En la Junta de 
Govern del 4 d’abril de 1968 s’acordà el seu pas a la categoria de 

Inici de l’acta del llibre d’actes de 
sessions científiques corresponent a 
la recepció de l’Acadèmic Numerari 
Joaquim Cusí Fortunet, el dia 16 de 
març de 1958.
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supernumerari, i en la Junta de Govern de 24 d’octubre de 1968 
s’acordà que la Junta General Extraordinària cobrís la vacant del 
càrrec de censor.

Salvador Brosa Rabassa
En la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 

1968, a més de l’elecció dels càrrecs del torn (president i interven-
tor) per al següent trienni, es procedí al nomenament de nou cen-
sor fins que prescrivís la vigència del càrrec (dos anys restants 1969 
i 1970). Fou elegit el Dr. Salvador Brosa Rabassa.

Després, fou reelegit tres eleccions successives, per als triennis 
1971-1973, 1974-1976 i 1977-1979.

Jaume Gàllego Berenguer
Elegit per al trienni 1980-1982, i reelegit per al trienni 1983-

1985.

Creu Casas Sicart
Elegida per al trienni 1986-1988 i reelegida per al trienni 

1989-1991.
El darrer trienni no l’arribà a completar. Els Estatuts de 1989 

(DOGC del 29 de maig de 1989), havien deixat de contemplar el 
càrrec de censor. Tot i amb això, la Dra. Casas continuà encara en 
el càrrec durant tot el 1990. En la Junta General de 19 de desembre 
de 1989, s’exposà que, d’acord amb els nous Estatuts, corresponia 
la renovació de càrrecs de president, vicesecretari i tresorer i l’elimi-
nació del càrrec de censor, però s’acordà l’ ajornament de tot durant 
un any.

BIBLIOTECARIS

Jesús Isamat Vila
Elegit bibliotecari en la primera Junta General, celebrada el 9 

de febrer de 1956. Era només fins al 31 de desembre de 1957, ja 
que el càrrec era un dels tres primers a renovar.

Reelegit per al trienni 1958-1960.

Joaquim Cusí Furtunet
Elegit per al trienni 1961-1963. No arribà a complir els tres 

anys de manament. En la Junta de Govern de 18 de gener de 1963 
es donà compte de la dimissió presentada pel Dr. Cusi Furtunet del 
càrrec de bibliotecari per motius de salut.
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Jesús Isamat Vila
En la mateixa Junta de Govern de 18 de gener de 1963 es no-

menà bibliotecari al Dr. Isamat Vila per a tota la resta de 1963.
Fou elegit de nou per l’Assemblea General per al trienni 1964-

1966, i reelegit dos cops més, per als triennis 1967-1969 i 1970-1972.

José Luís Gómez Caamaño
Elegit per al trienni 1973-1975 i reelegit per al trienni 1976-

1978.

Rafael Salord Barceló
Elegit per al trienni 1979-1981.

Josep Virgili Vinadé
Elegit per al trienni 1982-1984. No conclogué del tot els tres 

anys. Morí el 15 de novembre de 1984. 

Rafael Salord Barceló
Elegit per la Junta General Extraordinària de 6 de desembre de 

1984 per al trienni 1985-1987.

Eduardo Albors Yoldi
Elegit per al trienni 1988-1990. Continuà en el càrrec durant 

tot l’any 1992, a causa de la readaptació als Estatuts de 1989. Amb 
els Estatuts anteriors, el desembre de 1989 s’hagués hagut de proce-
dir a l’elecció de bibliotecari per al trienni 1991-1993. Amb els nous 
Estatuts, el primer torn de renovació corresponia a president, vicese-
cretari i tresorer, i no es dugué a terme fins al desembre de 1991.

Miquel Ylla-Català Genís
Elegit el 19 de desembre de 1992 per al quadrienni 1993-

1996.

Jaume Bech Borràs
Elegit per al quadrienni 1997-2000, però en la reestructuració 

de Junta del 12 d’abril de 1999, propiciada pel pas a emèrit del 
vicepresident Dr. Pumarola Busquets, el Dr. Bech Borràs passà de 
bibliotecari a interventor.

Carmen Morales Pujol
Per cobrir el càrrec de bibliotecària fins al 2000, en la Junta de 

Govern de 12 de maig de 1999, fou incorporada la Dra. Carmen 
Morales.
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Fou elegida per Junta General Extraordinària de 18 de desem-
bre de 2000 per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini 
en ser elegida vicesecretària el 16 desembre de 2002.

M. del Carmen de la Torre Boronat
En la Junta General Extraordinària de 16 desembre de 2002, a 

continuació de ser elegida vicesecretària la Dra. Morales Pujol i, per 
tant, de quedar vacant el càrrec de bibliotecari, fou proposada i ac-
ceptada per aclamació la Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat 
per al càrrec de bibliotecària per als dos anys restants.

Xavier Sorní Esteva
Bibliotecari actual. Elegit en l’Assembla General Extraordinà-

ria de 20 de desembre de 2004 per al quadrienni 2005-2008.

Anverso i reverso del Carnet de 
l’Acadèmia.
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VICESECRETARIS

Francesc Casanovas Puig
Elegit vicesecretari en la primera Junta General, celebrada el 9 

de febrer de 1956. Era només era fins el 31 de desembre de 1957, 
ja que el càrrec era un dels tres primers a renovar.

Fou reelegit el desembre de 1957 per al trienni 1958-1960, 
però no el conclogué per haver estat elegit, el desembre de 1958, 
secretari per al trienni 1959-1961.

Francisco Hernández Gutiérrez
En la Junta General de desembre de 1958, en haver renunciat, 

el Dr. Hernández Gutiérrez, a ser reelegit secretari per al trienni 
1959-1961, fou elegit secretari el vicesecretari Dr. Casanovas Puig, 
que no concloïa el manament fins al cap de dos anys. Per cobrir el 
càrrec vacant durant 1959 i 1960 fou nomenat vicesecretari el Dr. 
Hernández Gutiérrez.

Seguidament, fou elegit vicesecretari per als triennis 1961-
1963, 1964-1966, 1967-1969 i 1970-1972.

En total, 14 anys consecutius com a vicesecretari.

Rafael Salord Barceló
Elegit per al trienni 1973-1975 i reelegit per al trienni 1976-

1978.

Tomàs Adzet Porredón
Elegit per al trienni 1979-1981 i reelegit per als triennis 1982-

1984 i 1985-1987.

Anna M. Carmona Cornet
Elegida per al trienni 1988-1990.
Reelegida el 20 desembre de 1990 per al quadrienni 1991-

1994. No conclogué el quadrienni per haver estat elegida secretària 
en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 1992.

M. del Carmen de la Torre Boronat
La vacant deixada per la Dra. Carmona Cornet no fou coberta 

fins a la Junta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1993, 
essent elegida vicesecretària, durant tot el 1994, la Dra. Carmen de 
la Torre Boronat.

En la Junta General Extraordinària de 22 desembre 1994 fou 
reelegida per al quadrienni 1995-1998, i, seguidament, per al qua-
drienni 1999-2002.
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Carmen Morales Pujol
En la Junta General Extraordinària de 16 desembre de 2002 

fou elegida la Dra. Carmen Morales Pujol per al quadrienni 2003-
2006. És la vicesecretària actual.

DIRECTORS DE LA REVISTA

Jesús Isamat Vila
En la Junta General Ordinària de 25 de març de 1957 es do-

nava compte de la constitució de la Comissió de Publicacions, inte-
grada, estatutàriament, pels presidents de les cinc Seccions, presidi-
da pel més antic, i pel bibliotecari com a vocal. Per tant, els Drs. de 
Benavent Camps, Losa España, Amargós Anoro, Solanes Ponsati, 
el bibliotecari Dr. Isamat Vila i el Dr. Gastón de Iriarte, que, com a 
membre més antic, la presidiria. S’acordà que el director de la Re-
vista fos el bibliotecari. Així, el Dr. Isamat Vila passà a ser el primer 
director de la Revista.

En la Junta General Extraordinària celebrada el 29 de desem-
bre de 1960 fou elegit bibliotecari el Dr. Cusí Furtunet, i per tant, 
en principi, a ell li corresponia la direcció de la Revista. Per tal que 
el Dr. Isamat Vila continués en el càrrec de director, el mateix dia, 
a proposta de tots els assistents a la Junta General, s’acordà revocar 
l’acord que el director fos el bibliotecari. En substitució d’aquest 
acord es decidí que el Dr. Isamat Vila es constituís a partir de la 
data en director. En la Junta de Govern de 9 de maig de 1961, a 
proposta del bibliotecari Cusí Furtunet, i amb l’adhesió unànime 
de tots, s’acordà enviar un escrit al Dr. Isamat Vila demanant-li que 
continués ocupant-se de la Revista.

El Dr. Isamat Vila ocupà el càrrec de director fins a finals de 
1969.

Rafael Salord Barceló
En la Junta General de 18 de novembre 1969, a petició del 

propi Dr. Isamat Vila, s’acordà per unanimitat nomenar director 
de la Revista el Dr. Salord Barceló. En aquells moments era només 
acadèmic corresponent i numerari electe (elegit el 24 de març de 
1969; llegiria el discurs el 14 d’abril de 1970).

Ininterrompudament, mantingué el càrrec durant gairebé 12 
anys. En la Junta de Govern de 13 de gener de 1981, el president 
Dr. Sabater Tobella, recentment elegit, feia lectura de la carta de 
dimissió, adreçada encara a l’anterior president, Dr. San Martín 
Casamada.
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En l’acta de la Junta de Govern de 26 de febrer de 1981, cons-
ta el Dr. San Martín Casamada, com a director de la Revista. En 
tot cas, no s’editaria cap número fins a l’octubre de 1985, després 
de la reincorporació del Dr. Salord Barceló, que fou nomenat de 
nou, per unanimitat, per la Junta de Govern de 17 de setembre de 
1985.

Al cap de poc més de tres anys, la Junta de Govern de 1 de 
desembre de 1987, acordà acceptar la renúncia per carta, ara defi-
nitiva, del Dr. Salord.

Josep M. Suñé Arbussà
En la mateixa Junta, es procedí a nomenar director el Dr. Josep 

M. Suñé Arbussà.
Després de més de sis anys, en la Junta de Govern de 17 de 

març de 1994, el propi Dr. Suñé Arbussà informava d’haver presen-
tat a la Comissió de Publicacions la renúncia al càrrec.

Lluís Massó Lago
En la Junta de Govern de 13 d’octubre de 1994, el president 

comunicava haver fet algunes gestions per tal que l’acadèmic nume-
rari Dr. Lluís Massó Lago n’assumís la direcció. Finalment acceptà, 
i així, en la Junta de Govern de 13 de desembre de 1994, el presi-
dent li donava la benvinguda com a nou director de la Revista.

En la Junta de Govern de 16 de febrer de 1998, el Dr. Massó 
Lago lliurava una carta al president en la qual, per motius familiars, 
demanava el relleu en la direcció. En els mesos següents es mirà 

Vista de la sala de secretària actual.
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la possibilitat que el Dr. Jordi Camarasa García es fes càrrec de la 
Direcció de la Revista, però, finalment, el Dr. Massó continuà en el 
càrrec fins a la reestructuració de la Junta de Govern de 12 de maig 
de 1999. 

M. Assumpció Alsina Esteller
En la Junta de Govern de 13 de setembre de 1999 s’acordà no-

menar directora de la Revista la Dra. M. Assumpció Alsina Esteller. 
Exercí el càrrec tres anys.

Xavier Sorní Esteva
En la Junta de Govern celebrada el 16 de desembre de 2002, 

a continuació de l’Assemblea General Extraordinària en la que fou 
elegit president el Dr. Esteve Soler, es procedí a nomenar director 
de la Revista per als següents dos anys el Dr. Sorní Esteva.

Oriol Valls Planells
Actual director. 

PRESIDENTS D’HONOR

L’Acadèmia, en el decurs de la història, ha tingut només dos 
presidents d’honor, el Dr. Guillem de Benavent Camps i el Dr. 
Ramón San Martín Casamada, que n’és l’actual. Tots dos tenen en 
comú haver estat fundadors i presidents de l’Acadèmia.

Guillem de Benavent Camps
El Dr. de Benavent Camps fou el primer acadèmic amb el càr-

rec de president de l’Acadèmia (elegit en la primera Junta General, 
celebrada el 9 de febrer de 1956). 

En la Junta General Extraordinària de 11 de desembre de 1962, 
essent encara president i just abans de procedir-se a la renovació del 
càrrec, estimant que ja havia arribat l’hora de retirar-se de la presi-
dència, pregà que no el votessin. D’immediat, el Dr. Pagès Maruny 
proposà que s’estudiés la possibilitat de conferir al Dr. de Benavent 
el títol de president honorari. En la mateixa Junta General es creà 
una comissió, integrada pels Drs. Isamat Vila, Esteve Subirana i 
Casanovas Puig, perquè en la pròxima sessió es presentés un estudi 
en relació amb la proposta. Els Estatuts fundacionals, i tampoc el 
Reglament, no contemplaven la figura de president d’honor.

En la Junta de Govern de 18 de gener de 1963 s’acceptà l’in-
forme presentat per la comissió, i es decidí el pas a la Junta General, 
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Tres mostras dels exemplars on 
s’annuncian esdeveniments acadèmics.
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que s’havia de celebrar el mateix dia, a continuació. La Junta Ge-
neral acceptà per unanimitat l’informe, i, en conseqüència, el Dr. 
de Benavent quedava nomenat president d’honor. El 17 de maig, 
durant l’acte d’homenatge que l’Acadèmia li va retre, li fou lliurat el 
títol. Poc després, el 19 d’agost de 1963, moria el Dr. de Benavent, 
un dels principals artífexs de la creació de l’Acadèmia i del bon èxit 
dels primers vuit anys d’existència.

Ramón San Martín Casamada
El 16 de desembre de 1980, després 15 anys de president, en 

la Junta General Extraordinària per a la renovació de càrrecs, el Dr. 
San Marín Casamada exposava els motius pels quals preferia no 
ocupar per més temps el càrrec de president. 

El nou president, el Dr. Sabater Tobella, en la primera Junta 
de Govern, celebrada el 13 de gener de 1981, volgué ja promoure 
la proposta del Dr. San Martín com a president d’honor.

Els Estatuts llavors vigents, de 1977, ja contemplaven la figura 
de president d’honor. L’Acadèmia podia nomenar president d’ho-
nor la personalitat científica que, a més de pertànyer-hi o haver-hi 
pertangut en qualsevol categoria, hagués contret mèrits científics o 
corporatius suficients per merèixer la dita distinció. Per a ser ele-
git calia el vot favorable dels dos terços dels acadèmics numeraris 
(igualment, en els Estatuts actuals). D’acord amb el Reglament, la 
proposta havia de ser signada, com a mínim, per cinc acadèmics 
numeraris (actualment 6, entre numeraris i emèrits), i, previ l’in-
forme de la Junta de Govern, s’havia de sotmetre a elecció en la 
Junta General.

En la Junta de Govern d’11 d’abril de 1985 s’acordà posar en 
marxa els mecanismes necessaris per a procedir a la proposta de 
president d’honor, formulada pel president, Dr. Sabater Tobella, i 
els altres quatre acadèmics numeraris, els Drs. Parès Farràs, Cullell 
Reig, Hernández Gutiérrez i Casanovas Puig. Fou en la Junta Gene-
ral de 20 de juny de 1985 que el Dr. Ramón San Martín Casamada 
fou elegit president d’honor. En l’acte solemne d’obertura del curs 
1986, celebrat el 12 de desembre de 1985, li fou lliurat el títol.
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5
La Seu

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya té per seu 
dependències de l’antic Hospital de Santa Creu de 
Barcelona, que, en gran part, coincideixen amb l’espai 
que ocupava el servei de farmàcia. En concret, l’espai 
de quatre voltes de la planta baixa de l’extrem sud de 

l’ala de ponent del claustre gòtic, més la peça adossada construïda 
a partir de la darrera volta, i que correspon al despatx o botiga de 
l’apotecari.

La solemne inauguració, presidida pel Ministro de Educación 
Nacional, Jesús Rubio García-Mina, tingué lloc el 25 de novembre 
de 1961, a les 7 de la tarda. Aquesta inauguració marca un abans i 
un després en la història de la seu. Un abans, amb una durada de 
gairebé sis anys, caracteritzat per constants gestions per part dels 
acadèmics per habilitar els locals cedits per l’Ajuntament i la Dipu-
tació de Barcelona. Un després, fins a l’actualitat, amb una constant 
preocupació per millorar la seu i, fins i tot, per no perdre-la.

DE LA CESSIÓ DELS LOCALS A LA INAURACIÓ DE LA SEU

Bé es pot dir que la història de la seu de l’Acadèmia comença 
abans que la mateixa Acadèmia, puix que fou la Sección Barcelona, 
el 1955, en vistes a la seva transformació en corporació independent 
de la Real Academia de Farmacia de Madrid, qui aconseguí els locals. 
En aquells moments, l’antic recinte hospitalari estava en fase de re-
habilitació i els locals cedits totalment inutilitzables. Per això, en les 
primeres Juntes de Govern i Juntes Generals de l’Acadèmia, un dels 
temes més recurrents i de major preocupació seria, precisament, 
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la rehabilitació dels locals. L’execució de les obres fou molt lenta, 
bàsicament a causa del finançament, qüestió que no es resolgué fins 
que el Ministerio de Educacion Nacional, a començaments de 1959, 
no va aprovar el projecte i el pressupost, i no feu l’adjudicació de les 
obres. Un segon problema era lentitud d’actuació del contractista 
d’obres i també dels arquitectes de la Diputació i de l’Ajuntament, 
motivada pel fet que en aquells moments estaven particularment 
dedicats a la rehabilitació general de l’antic Hospital.

LA CESSIÓ DELS LOCALS

Com s’ha indicat, si la Reial Acadèmia té per seu els locals de 
la farmàcia de l’antic Hospital de la Santa Creu fou per les gestions 
de la Sección Barcelona iniciades a les envistes de la seva conversió 
en Real Academia de Farmacia de Barcelona.

Fou en la Junta General de la Secció Barcelona celebrada el 
25 de febrer de 1954 quan el Dr. Isamat Vila proposà fer gestions 
per tal d’aconseguir-ho, essent designat ell mateix, a proposta del 
Dr. Esteve Subirana, per iniciar els tràmits. En la següent Junta 
General, celebrada el 5 de novembre de 1954, el president, Dr. de 
Benavent Camps, informà que en la visita que ell mateix i el Dr. 
Isamat Vila havien fet a l’alcalde de Barcelona, aquest els havia pro-
mès tota mena de facilitats.

De resultes, mitjançant el Decret de l’alcalde de Barcelona, de 
16 de maig de 1955, era concedit el local (amb els objectes con-
servats) de l’antiga farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu com a 
seu, no de la Secció, sinó de la futura Real Academia de Farmacia 
de Barcelona.

Pocs mesos després, en la Junta General de la Secció de 24 de 
novembre de 1955, el president, Dr. de Benavent Camps, anunci-
ava “que han sido concedidos por la Excma. Diputación Provincial los 
locales para la sede la nueva Real Academia de Farmacia, cuya crea-
ción por parte del Ministerio de Educación Nacional parece inmedia-
ta”. Certament, mitjançant el Decret del president de la Diputació 
Provincial de Barcelona, de 5 de novembre de 1955, era cedit el 
local adjacent a l’antiga farmàcia per a saló de sessions, biblioteca 
i oficines. Val a dir que en la concessió hi jugà un paper impor-
tant el ponent de Cultura de la Diputació, Sr. Emilio Martínez 
de Laguardia (més endavant, el 13 de maig de 1958, seria elegit 
acadèmic corresponent).

De seguida es plantejà com finançar la rehabilitació dels locals. 
En la Junta General de la Secció de 25 de gener de 1956 (l’Acadè-
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Galeria claustral de l’ala de ponent del 
pati de l’hospital.
Al fons a la dreta, l’entrada a la Reial 
Acadèmia, s’aprecia la diferència dún 
segle de la galeria claustral que donà 
accès a l’Acadèmia.
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mia ja estava creada, però encara no s’havia constituït), el president, 
Dr. de Benavent Camps, ja informà d’algunes gestions fetes per 
tal d’aconseguir una subvenció, i el Dr. Esteve Subirana proposà 
que es demanés al Ministerio de Educación Nacional una subvenció 
extraordinària de 250.000 pessetes. En la Junta General de 9 de 
febrer de 1956, la darrera de la Secció Barcelona, el president, que 
havia tingut converses amb el ponent de Cultura de la Diputació, 
Sr. Martínez de Laguardia, i amb els arquitectes de la Diputació i 
de l’Ajuntament, indicà que les despeses serien de quasi un milió 
de pessetes. A parer del Dr. San Martín Casamada, l’única manera 
de poder iniciar les obres era l’obtenció d’un crèdit global del Mi-
nisteri. En aquells moments, la majoria d’acadèmics no havien vist 
encara els locals, i per això el Dr. de Benavent proposà una visita 
per tal que els coneguessin i fessin els suggeriments oportuns.

En aquesta darrera reunió de la Secció Barcelona (primera 
també de la Real Academia de Farmacia de Barcelona), el Dr. Gas-
tón de Iriarte proposà “se solicite, en tanto no se disponga de local, del 
Ilmo. Sr. Decano, conceda la autorización necesaria para que puedan 
seguir utilizando los de la Secretaria de la Facultad para las reuniones 
como así mismo para la dirección oficial de la Real Academia”.

DE LA INAUGURACIÓ SIMBÒLICA A LES PRIMERES  
REUNIONS A LA SEU

El 14 de juny de 1956, uns quatre mesos després de consti-
tuïda l’Acadèmia, va tenir lloc la presa de possessió i inauguració 
simbòlica dels locals. L’acte va ser presidit pel Ministro de Educa-
ción Nacional, Jesús Rubio Garcia-Mina, amb assistència de nom-
broses personalitats, directors generals, rector de la Universitat, ti-
nent d’alcalde, en representació de l’alcalde, el diputat Martínez de 
Laguardia, en representació del president de la Diputació, i el degà 
de la Facultat de Farmàcia, Dr. Eduardo García Marquina.

En aquells moments, les obres ja s’havien iniciat gràcies a una 
subvenció extraordinària del Ministeri, però, en la pràctica, tot es-
tava per fer. La farmàcia era la peça que menys intervenció requeria. 
Només arranjament i neteja. Per això, en la Junta de Govern del 15 
d’octubre de 1956, el Dr. Isamat Vila estimava que aviat es podrien 
iniciar a la farmàcia els treballs de Comissions i de secretaria i que, 
per tant, convenia demanar al director de la Biblioteca Central (ac-
tual Biblioteca de Catalunya) una derivació de la línia elèctrica. En 
aquella mateixa Junta es tractà de l’ordre de preferència de les obres. 
El Dr. del Pozo Ojeda va proposar primer la farmàcia, després la bi-
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blioteca i els serveis administratius i, finalment, el Saló de Sessions. 
També s’acordà sol·licitar la instal·lació de telèfon a la farmàcia. 

En la Junta de Govern del 15 d’octubre de 1956, el president, 
Dr. de Benavent Camps, anunciava un proper viatge a Madrid per 
parlar amb el Ministro de Educación Nacional i demanar noves sub-
vencions per a les obres. De retorn, en la Junta de Govern del 9 
de novembre, informava que el ministre li havia ofert, per a l’any 
1957, una nova subvenció extraordinària, així com la inclusió en el 
pressupost d’una partida corresponent a l’oficial administratiu de 
l’Acadèmia. En la mateixa Junta, davant la necessitat de disposar 
d’un projecte i d’un pressupost d’obres definitiu i de la imminència 
de fer pagaments, es formà una Comissió d’Obres i, per primer 
cop, la Comissió d’Hisenda. La Comissió d’Obres, de caràcter tem-
poral, quedà integrada pels Drs. de Benavent, Isamat Vila i Gastón 
de Iriarte. La d’Hisenda pels Drs. del Pozo Ojeda, Pagès Maruny, 
Losa España, Isamat Vila i Brosa Rabassa.

Vista actual del exterior de 
l’Acadèmia.
A la esquerra, la reixa de 1696.
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La Comissió d’Hisenda es reuní per primer cop una setmana 
després, concretament el 15 de novembre de 1956. La conclusió 
d’aquella primera reunió respecte a l’anàlisi de la situació de les 
obres fou molt clara i definitiva, tant, que la part més substancial de 
l’acta seria llegida i assumida per la Junta General que se celebraria 
el 3 de juliol de 1957. Per a la Comissió d’Hisenda era molt clar 
que l’Acadèmia no podia actuar amb absoluta llibertat. El terreny i 
l’edifici de l’Hospital de la Santa Creu eren de propietat municipal, 
cedit en ús per l’Ajuntament a la Diputació per a funcions cultu-
rals, i, posteriorment, subcedit a l’Acadèmia amb el vist i plau de 
l’Ajuntament. Per tant:

– l’Acadèmia s’havia de sotmetre a la direcció artística general 
del conjunt i al criteri dels arquitectes, municipal i provin-
cial.

– era necessari que les obres fossin efectuades per la mateixa 
empresa que treballava en el conjunt del recinte.

– les factures havien de tenir la conformitat d’almenys un dels 
dos arquitectes.Vista actual del pati de l’Hospital

de la Santa Creu.
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En la Junta de Govern del 4 de març de 1957 (des del 9 de 
novembre de 1956 no se n’havia celebrat cap) ja s’exposà el pro-
jecte i pressupost de les obres per a habilitar la farmàcia, les ofi-
cines i la sala de sessions, confeccionats per l’arquitecte i director 
Alfons Florensa. En total, pujava 745.706,73 pessetes, de les quals, 
124.944,18 ja havien estat pagades amb càrrec a les subvencions 
obtingudes. En aquells moments, la farmàcia no estava encara defi-
nitivament rehabilitada, en benefici, segons l’arquitecte director de 
les obres, dels treballs d’agençament de la nau, on s’havien d’ubicar 
els serveis generals i la sala de sessions.

Pocs dies després, l’Acadèmia rebia la notificació del Ministro 
de Educación Nacional d’haver disposat ja el lliurament de la nova 
subvenció extraordinària de 100.000 pessetes per continuar les 
obres. En la mateixa carta, segons informà el president a la Junta de 
Govern celebrada el 28 de març de 1957, el ministre feia referència 
a les dificultats per al nomenament de personal de secretaria, ja que 
en el pressupost de 1957, que era el mateix de 1956, no hi havia 
partida per a aquest fi.

En la Junta de Govern del 7 de maig de 1957, el president ex-
plicava el resultat de les gestions fetes en el seu recent darrer viatge a 
Madrid, en què s’entrevistà amb el Ministro de Educación Nacional 
i amb el Ministro de Hacienda, per tal de demanar un augment de 
la subvenció extraordinària per obres, un augment de la subvenció 
anual ordinària, el nomenament d’un oficial de secretaria i l’assig-
nació d’un porter.

El Ministro de Educación Nacional, Sr. Rubio Garcia-Mina, 
li manifestà les dificultats d’un augment de la subvenció per a les 
obres, però també li manifestà que li havia semblat bé la possibilitat 
que la Fundació March hi col·laborés. A la sol·licitud d’assignació 
d’un porter, el ministre indicà que no depenia del seu Departa-
ment, sinó del de Presidencia del Consejo. El Ministro de Hacienda 
li havia ofert la seva intervenció per obtenir el nomenament d’un 
oficial de secretaria amb càrrec al pressupost de l’Estat i també per 
a un augment de la subvenció ordinària, que era de 5.000 pessetes, 
quantitat insuficient per cobrir les necessitats mínimes de la Cor-
poració.

El 3 de juliol de 1957, el president informava a la Junta de 
Govern dels resultats d’un altre viatge a Madrid. Havia trobat en 
el ministre d’Educació tota mena de facilitats per a la tramitació 
de crèdits, i també molt bona disposició per part del director de la 
Fundació March per concedir una subvenció. En aquells moments, 
tot, llevat de la farmàcia, estava molt endarrerit. En la mateixa Jun-
ta, el Dr. Isamat Vila, com a component de la Comissió d’Obres, 
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es queixava de la impossibilitat d’actuar amb la llibertat necessària 
i d’establir la vigilància pertinent, a causa de la complexitat de l’es-
tructura burocràtica que els afectava com a depenents de l’Ajunta-
ment i de la Diputació. En quant a la distribució definitiva, el propi 
Dr. Isamat presentà a la Junta un detallat estudi acompanyat d’un 
plànol, tenint en compte totes les necessitats de la Corporació, però 
advertint que no seria possible de realitza-ho fins que no s’hagues-
sin rebut els locals habilitats.

A finals d’any, la farmàcia ja estava pràcticament del tot enlles-
tida. Per això, en la Junta de Govern del 2 de desembre de 1957, 
el Dr. Isamat Vila informava que ja s’hi havien traslladat tots els 
efectes i documents propietat de la Corporació, i s’acordava establir 
el despatx del secretari els dimarts i dijous de 4 a 6 de la tarda. Tam-
bé s’acordà, a proposta del Dr. Isamat, una gratificació mensual al 
conserge de l’Escola de Bibliotecàries que tindria cura del local de 
l’Acadèmia, i augmentar fins a 500 pessetes la gratificació mensual 

Artistica reixa de 1696 del finestral de 
la  farmàcia del antic Hospital de la 

Santa Creu.
A la part inferior, l’oberture per on es 

lliurament els medicaments.
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de la oficial de secretaria, Sra. Carme Granell; tot això a partir de 
l’1 de gener de 1958. 

La següent Junta de Govern, celebrada 27 de desembre de 
1957, ja tingué lloc a la farmàcia, és a dir, a la seu de l’Acadèmia, i 
també les següents Juntes Generals celebrades el 30 i 31 del mateix 
mes. En aquells moments, ja hi havia telèfon i llum elèctrica a la 
farmàcia, i també una màquina d’escriure que havia costat 6.000 
pessetes, tal com reflecteix l’estat de comptes a 31 de desembre de 
1957, aprovat per la Comissió d’Hisenda (transcrit en l’acta de la 
Junta de Govern de 6 de febrer de 1958). 

Amb anterioritat, d’acord amb les pròpies actes, totes les Jun-
tes, de Govern i Generals, s’havien celebrat al Deganat de la Facul-
tat de Farmàcia, llevat de dues, la de Govern de 2 de març de 1956, 
que es va celebrar a la Sala de Professors de la Universitat, i la de 
Govern de 4 de març de 1957, a Sala de Juntes del Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de la Província de Barcelona.

En aquella primera Junta de Govern celebrada a la seu de 
l’Acadèmia s’aprovà el pressupost de 12.643,15 pessetes presentat 
per la Casa Rodríguez per decorar en pana i niló l’interior de la 
farmàcia, i també el de la firma J. Lledó, de 8.500 pessetes, “para 
alfombrar con felpudo oro viejo” el mateix local.

En la Junta General celebrada el 30 de desembre de 1957 (la 
primera a la seu de l’Acadèmia), el president comunicà la bona 
notícia d’haver rebut una carta del ministre d’Hisenda en la qual 
comunicava haver inclòs en el pressupost la quantitat de 25.000 
pessetes per a l’Acadèmia, i també que, segons comunicació verbal 
del Sr. Martínez de Laguardia, la Diputació concedia una subven-
ció de 12.000 pessetes. El problema gros, però, continuava essent el 
finançament de les obres.Estava pendent de resolució la sol·licitud 
de subvenció a la Fundació March; també la del Ministerio de Edu-
cació Nacional. Pel que fa al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 
havia acordat concedir una subvenció de 50.000 pessetes o bé un 
aval per a un préstec, fent-se càrrec el propi Col·legi del pagament 
d’interessos. El parer del Dr. Isamat Vila era que, per accelerar les 
obres, seria millor l’obtenció d’un crèdit a llarg termini avalat per 
tots els Col·legis del Districte Universitari, més que no pas una 
subvenció única de 50.000 pessetes.

LA SUBVENCIÓ DEFINITIVA

En aquelles alçades, era clar, tal com havia opinat des bon 
principi el Dr. San Martín Casamada, que l’única manera de po-

Part superior de la reixa del finestral 
de la antiga farmàcia de la Santa 
Creu, destacant l’escut del Hospital, i 
a la part inferior la data, 1696.
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der finalitzar les obres era una subvenció global del Ministeri. 
Per això, després de converses prèvies, fou cursada la sol·licitud, 
acompanyada dels plànols i del pressupost. En la Junta de Govern 
del 2 de maig de 1958, el president, Dr. de Benavent, informava 
que havia estat retornada la documentació i plànols enviats al Mi-
nisteri per tal d’obtenir la subvenció. El motiu del retorn era que 
calia reduir al 20 % el plus de vida cara del personal, que figurava 
amb el 50% en el pressupost. També informava que, en el seu 
darrer viatge a Madrid, el representant de la Fundació March li 
comunicà la impossibilitat de concessió la subvenció demanada, i 
que, si de cas, repetint la instància, potser seria concedida el curs 
següent.

Passat l’estiu, en la Junta de Govern del 14 d’octubre de 1958, 
el Dr. de Benavent va poder anunciar que, per indicació verbal del 
propi Ministro de Educación Nacional, seria concedida una subven-
ció d’unes 900.000 pessetes per acabar les obres.

El Boletín Oficial del Estado de 19 de gener de 1959 publicava 
la “Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Educación Na-
cional por la que se aprueban las obras de habilitación de una parte 
del antiguo Hospital de la Santa Cruz para la Real Academia de Far-
macia de Barcelona”. Dies després, en la Junta de Govern del 19 
de febrer de 1959, el president informava que s’havia rebut una 
comunicació del ministre relativa a la concessió dels crèdits neces-
saris per a la finalització de les obres. Acte seguit, es passà a fer la 
lectura del passatge de l’esmentada Resolución relatiu a l’adjudicari 
i contractista de les obres:

“Considerando que la Sección de contabilidad y la Intervención 
general del Estado han tomado razón y fiscalizado respectvcamente el 
gasto en 1 de Septiembre último y 2 de diciembre actual y que ha 
sido promovida concurrencia de ofertas pareciendo más aconsejable su 
adjudicación a Don Franscisco Closa Alegret, que se compromete a re-
alizarlas por el importe de contrata de 889.465,08 pesetas y que reune 
las condiciones exigidas....”.

L’adjudicació de les obres obria decisivament la via per a pros-
seguir-les i finalitzar-les. Com a prova d’agraïment al ministre Jesús 
Rubio García-Mina, el president proposà nomenar-lo acadèmic 
d’honor.

Les obres de rehabilitació es feien, doncs, per compte del Mi-
nisterio de Educación Nacional, amb un pressupost total aprovat de 
910.837,14 pessetes, de les quals 889,465,08 eren l’import de con-
tracta del constructor Francesc Closa Alegret.



L A  S E U

155R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

El 18 de juny de 1959 es reuní la Comissió d’Hisenda. El con-
tractista, no solament havia rebut ja del Ministeri una consignació 
de 537.857,51 pessetes, sinó que també havia fet una primera de-
volució a l’Acadèmia de 75.000 pessetes, del total de 220.895,19 
líquides que aquesta li havia avançat. La Comissió estimava que 
l’import d’aquesta devolució, així com de les demés que s’havien de 
produir, eren plenament disponibles per l’Acadèmia, però estimà 
convenient la confirmació de la Junta de Govern. Aquesta, reunida 
el 7 de juliol de 1959, ho estimà també així, però optà per elevar a 
la Junta General la confirmació de la disponibilitat.

Les obres, a partir de l’adjudicació, avançaren a bon ritme. En 
la Junta General de 29 d’octubre de 1959, després que el president 
n’exposés l’estat general, els assistents passaren a veure-les, i van 
poder comprovar la gairebé total conclusió pel que feia als paletes, 
cosa que incloïa la pavimentació de la nau central i les instal·lacions 
annexes (sanitaris i traster). Ara calia aconseguir els crèdits neces-
saris per a l’adquisició dels mobles i demés accessoris. Uns mesos 
després, en la Junta de Govern de 19 de gener de 1660 i en la Junta 
General de 9 de febrer, el president informava del seu recent viatge 
a Madrid per tractar amb el Ministro de Educación d’aquesta qües-
tió, obtenint com a resultat el compromís d’una subvenció per a 
poder adquirir el mobiliari necessari. 

En la Junta de Govern de 10 de juny de 1960, amb les obres 
d’infrastructura acabades, el secretari, Dr. Casanovas Puig, infor-
mava els assistents que la instal·lació elèctrica definitiva també esta-
va enllestida, amb comptadors i tot. Faltava tot el mobiliari.

Detall d’una part de la biblioteca.
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Planols de l’habilitació dels locals 
per la seu de la Real Academia de 

Farmacia de Barcelona, reproduïts 
a la Revista de la Real Academia de 

Farmacia de Barcelona, en el número 
7 de noviembre de 1960.

“Notas acadèmicas” de 1960, 
desglosament el cost total de les obres 

d’habilitació.
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El número 7 de la Revista de la Real Academia de Farmacia, 
corresponent a novembre de 1960, publicava unes “Notas acadé-
micas” signades per J.I.V. (Jesús Isamat Vila) referides a la finalitza-
ció de les obres d’habilitació, i que incloïen els plànols en planta, 
alçada i secció dels locals de l’Acadèmia, i també el desglossament 
del seu cost total, que ascendí finalment a 909.584,79 pessetes.

Quan fou publicat aquest article, el novembre de 1960, el mo-
blatge dels locals ja s’havia iniciat, gràcies a la “Resolución de la Sub-
secretaria del Ministerio de Educación Nacional por la que se aprueban 
los créditos necesarios para el mueblaje de todas las dependencias de la 
Real Academia de Farmacia de Barcelona” (29 de maig de 1960).

Així, amb data 30 de juny de 1960, la Subsecretaría atorgà a 
l’industrial de Barcelona, Antoni Romera, la construcció dels mo-
bles del Saló d’Actes per un valor total de 288.530 pessetes, tots de 
fusta de “embero cerado”:

– taula presidencial de 450 cm de llarg per 80 d’ample, amb 
la part del davant decorada formant pannells, amb l’escut 
de l’Acadèmia.

– una butaca per a la presidència, entapissada, el seient i el 
respatller, amb pell, amb emblema d’or sobre la pell del res-
patller.

– sis butaques per a la taula presidencial de les mateixes carac-
terístiques que l’anterior.

Farmàcia de l’antic Hospital de la 
Santa Creu, l’any 1961.
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– trenta-sis butaques d’iguals característiques per als senyors 
acadèmics.

– divuit bancs de 4 metres de llarg.
– una taula per a la premsa de 180 per 90 cm.
– de quatre a sis cadires amb seient i respatller de pell per a la 

taula anterior.

A la casa Santiago Sebastià, també de Barcelona, se li confià, 
per un valor de 270.000 pessetes, la construcció, amb la mateixa 
classe de fusta, dels mobles següents:

Per al despatx de presidència:

–  una taula despatx de 2 per 1 metres, amb 5 calaixos.
– una butaca, amb seient, respatller i braços entapissats amb 

pell.
– dues butaques “Confidente” també entapissades amb pell.
– quatre cadires auxiliars de la mateixa qualitat.

Per al despatx de secretaria:

– una taula de 1,60 per 0,75 cm, amb calaixos laterals.
– una butaca amb seient i respatller de pell.
– dues butaques de la mateixa qualitat.
– un armari per a arxivadors de 175 per 200 cm.

Sala d’actes de l’Acadèmia l’any 1961.
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Per a la biblioteca:

– una llibreria de 2,50 metres d’alçada i una longitud de 6,60 
metres, composta de dos cossos, un d’inferior, fins l’alçada 
de 70 cm de terra, amb portes, i una altre de superior for-
mat per prestatgeria oberta amb prestatges graduables. 

– un altre cos de llibreria de 425 cm d’iguals característiques.
– un altre cos de llibreria de 520 cm, de doble cara, per sepa-

ració de secretaria i biblioteca.
– una taula de lectura de 4 per 1,5 metres amb el sobre massís 

i amb vernís semimat.
– deu butaques per a la dita taula de lectura amb seient i res-

patller entapissats amb pana ratllada.
– una taula auxiliar de consulta de 350 per 90 cm.
– quatre cadires per a la dita taula.

Els aparells elèctrics de la Sala d’Actes foren adquirits mercès 
al crèdit especial de 35.000 pessetes atorgat per la Diputació de 
Barcelona.

A finals de 1960 fins i tot el mobiliari estava fet. Faltaven en-
cara molts complements i acabats, però la seu ja era presentable. El 
24 de novembre de 1960 ja s’hi feu un acte, una conferència del Dr. 
Alberto Soldi, professor de la Facultat de Farmàcia de Pavia (Itàlia), 
sobre “El primer quimioterápico contra los virus: La Xenalamina”. 
Havia estat elegit acadèmic corresponent el 30 de maig de 1958, i 
per això, en acabar la dissertació, el president, Dr. de Benavent, li 

Presa de posessió del
Dr. Morán Ramírez.

Al fons, l’antiga finestra sense
el vitrall modern.
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va imposar la medalla; després, el Dr. Soldi fa ver lliurament oficial 
al president, de l’ensenya de la nació italiana amb el distintiu de 
la Societat Farmacèutica Italiana. Però la següent Sessió científi-
ca, celebrada pocs dies després, el 15 de desembre de 1960, es feu 
a la Sala d’Actes de l’Escola de Bibliotecàries. Era la lectura del 
treball reglamentari d’ingrés com a acadèmic corresponent del Dr. 
Bartomeu Marí Marí, “Observaciones de un farmacéutico en la Isla 
de Ibiza y algunas islas adyacentes”.

Amb anterioritat, durant les obres, les sessions púbiques de 
l’Acadèmia s’havien celebrat, majoritàriament a la Sala d’Actes de 
l’Escola de Bibliotecàries i a la Sala de Conferències de la Biblioteca 
Central, menys freqüentment, al Col·legi de Farmacèutics i a l’Aula 
de Farmacognòsia de la Facultat de Farmàcia, i, excepcionalment, 
a l’Aula Magna de la Universitat i a l’Amfiteatre de la Reial Acadè-
mia de Medicina. En una ocasió, el 5 de desembre de 1958, s’havia 
celebrat a la farmàcia una sessió científica, en la qual els acadèmics 
numeraris Dr. San Martín Casamada i Dr. Isamat Vila presentaren, 
respectivament, les comunicacions “Actividad antibiótica de algunas 
especies del género Ranunculus” i “La farmacia barcelonesa en el siglo 
XIV”.

A començaments de 1961, els locals de l’Acadèmia no estaven 
encara plenament en condicions de donar marc a un acte tan so-
lemne com el d’obertura de curs. Per això, en la Junta de Govern 
de 30 de gener s’acordava demanar permís al Degà de la Facultat de 
Farmàcia per poder celebrar l’acte inaugural de l’any 1961 a la Sala 
d’Actes de la Facultat de Farmàcia. Tot i amb això, es veia ja molt 
propera la inauguració oficial.

Presidència del acte de lliurament 
a l’Acadèmia de la medalla 
conmemorativa del 350 aniverari 
de la fundació de la Pontíficia 
Universidad de Santo Tomás de 
Manila (Filipines).
22 d’octubre de 1961.
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Instantàneas del 
acte inaugural dels 
locals de l’Acadèmia 
el 25 de noviembre 
de 1961, sota la 
presidència del 
Ministre de Educació 
Nacional, Jesús Rubio 
García-Mina.



L A  S E U

164 C I N Q U A N T A A N I V E R S A R I

En la Junta de Govern de 10 d’abril de 1961, es prengué molt 
en consideració la conveniència que la inauguració oficial es fes 
coincidir amb la celebració a Barcelona, a la Facultat de Farmàcia, 
del 23 al 27 d’abril, de la I Convención Bienal de la Industria Farma-
céutica Española. Això, però, no fou possible, puix que al Ministro 
de Educación Nacional li era impossible traslladar-se Barcelona fins 
passat l’estiu. En la Junta de Govern de 19 de maig de 1961, pre-
veient-se la inauguració per l’octubre, s’encarregà al Dr. Casanovas 
Puig la confecció del protocol i al Dr. Isamat Vila la preparació 
d’alguna publicació que pogués ser un record de l’acte. Entretant, 
els actes ja es feien a la Sala d’Actes de l’Acadèmia. Un dels més 
rellevants, amb assistència de gran nombre de personalitats, va te-
nir lloc 22 d’octubre de 1961, just un mes abans de la inauguració 
oficial. Era l’acte solemne de lliurament a l’Acadèmia de la medalla 
commemorativa del 350 aniversari de la fundació de la Pontificia 
Universidad de Santo Tomás de Manila (Filipines).

Anverso/Reverso de la medalla del 
350 aniverari de la fundació de 

l’Universidad de Santo Tomás de 
Manila (Filipines).

Finalment, el 25 de novembre de 1961, a les 7 de la tarda, va 
tenir lloc la solemne inauguració dels locals. Era també la inaugu-
ració del curs 1962. L’acte va ser presidit pel Ministro de Educación 
Nacional, Jesús Rubio García-Mina. L’acompanyaven a la taula pre-
sidencial:

– el president de l’Acadèmia, Guillem de Benavent Camps
– el rector de la Universitat, Antoni Torroja Miret
– l’arquebisbe Gregori Modrego Casaus 
– el governador general militar, Sr. Duque de la Victòria
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– en representació de l’alcalde, José M. Martínez de Car-
deñoso

– el Director General de Enseñanza Laboral, Guillermo de la 
Reina

– per l’excel·lentíssim president de l’Audiència, el magistrat 
Benito Grau

– el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación Na-
cional, Antonio Tena Artigas

L’assistència a l’acte fou extraordinària, hi eren representats 
la majoria d’organismes i entitats relacionades amb la Farmàcia 
i amb l’Acadèmia. Pronunciaren discursos els Drs. Francesc Ca-
sanovas Puig, secretari de l’Acadèmia, Jesús Isamat Vila, Toribio 
Zúñiga Sánchez-Cerrudo, secretari perpetu de la Real Academia de 
Farmacia de Madrid, Guillem de Benavent Camps, president de 
l’Acadèmia, i el Ministro de Educación Nacional, Dr. Jesús Rubio 
García-Mina.

Després dels discursos, fou imposada la Medalla d’acadèmic 
d’honor al ministre Jesús Rubio García-Mina (elegit el 29 d’octu-
bre de 1959).

L’Acadèmia, a més de la farmàcia, destinada a Museu profes-
sional, però habilitada per a despatx del president, disposava d’una 
notabilíssima Sala d’Actes, de 16 per 10 metres, amb l’estrada per 
a la presidència i acadèmics, un espai per a la biblioteca i una altra 
per a secretaria, a part, naturalment dels serveis. En total, aproxi-
madament, uns 200 metres quadrats.

Vista de la antiga biblioteca abans de 
la construcció de la entreplanta, 1997.
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UNA LLARGA SEGONA ETAPA 

A patir de la inauguració es pot parlar d’una nova etapa de 
manteniment i de millora que ha arribat fins a l’actualitat. Això no 
vol dir, però, que l’Acadèmia no recorregués de nou al Ministeri per 
obtenir noves subvencions per a la millora dels locals, independents 
de les ordinàries. 

Precisament, en la Junta de Govern de 22 de febrer de 1963, 
es tractaren de tots dos tipus de subvenció. Pel que fa a l’ordinària, 
el president informava que havia demanat al Ministeri una ampli-
ació anual de 25.000 pessetes fins arribar a les 100.000 (en aquells 
moments era de 25.000 pessetes), i, pel que feia a l’extraordinària, 
que esperava disposar en pocs dies de la documentació necessària 
requerida. Bàsicament, calia modificar la instal·lació elèctrica i ad-
quirir mobiliari auxiliar. També, en aquella mateixa Junta es trac-
tà de les gestions fetes per tal d’aconseguir altres subvencions dels 
Col·legis de Farmacèutics catalans, que, en principi, havien de ser 
proporcionals al nombre de col·legiats. Val a dir que, d’acord amb 
l’informe de la Comissió d’Hisenda presentat a la Junta de Govern 
de 30 d’abril de 1963, entre tots cinc Col·legis del Districte Uni-
versitari aportaven aquell any 41.000 pessetes. 

En la Junta de Govern de 30 d’octubre de 1963, s’informava 
que ja s’havia dut a terme la total renovació de la instal·lació elèctri-

Aspecte de la presidència del Saló 
d’Actes de l’Acadèmia l’any 1997, 

avans de la reforma de 2004.
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ca. El Ministerio de Educación Nacional, del qual n’era llavors titu-
lar Manuel Lora Tamayo, havia concedit una subvenció de 25.000 
pessetes amb destí a les instal·lacions.

Entre els anys 1964 i 1968 no es produí a la seu de l’Acadèmia 
cap intervenció major. En la Junta de Govern de 16 de febrer de 
1996 es tractà de catifes i llums i també de posar calefacció, però 
per a això calia una nova important subvenció extraordinària del 
Ministeri, que no es produí fins al cap d’uns tres anys.

En la Junta de Govern de 12 de març de 1968, el Dr. Isamat 
Vila, en vistes d’una nova ordenació projectada per al conjunt mo-
numental de l’Antic Hospital de la Santa Creu, manifestava els seus 
temors que la corporació fos obligada a traslladar-se de local, i era 
per això que demanava que es preparés amb temps la documentació 
necessària per oposar-se, si es donava el cas, a aquest projecte. Re-
cordava el Dr. Isamat les paraules de l’alcalde que fou de Barcelona, 
Sr. Simarro, quan els acadèmics fundadors de la Corporació li do-
naren les gràcies per la concessió del local de la farmàcia: “Yo no 
les doy nada que con anterioriad no les pertenezca. Están en su 
propia casa, la Farmacia es un Museo que Vds. conservarán y 
enaltecerán”. Finalment, foren només uns temors, que anys més 
tard es repetirien.

Passat l’estiu de 1969 s’iniciaren les obres per a la instal·lació 
de la calefacció central, que es distribuí per totes les dependències. 
La inauguració del curs 1972, celebrada el 3 de febrer, fou pràctica-
ment també la inauguració de la calefacció.

A patir d’aquí, pel que fa als locals, l’Acadèmia entrà en una 
etapa força tranquil·la, encara que, com es veurà en l’apartat cor-
responent, amb algunes intervencions a la farmàcia. Es feren, això 
sí, algunes millores, com ara la col·locació d’aparells amplificadors 
de so a la Sala d’Actes, fet que ja pogueren observar els acadèmics 
assistents a la Junta General de 16 de desembre de 1976. L’any 
següent, en la Junta de Govern de 19 d’abril de 1977, el president 
donà compte de les obres fetes per reforçar els panys i portes, i de 
la col·locació de dues noves tarimes per donar més realç a les con-
ferències i major comoditat als conferenciants.

En la Junta de Govern de 16 de setembre de 1986, el presi-
dent, Dr. Sabater Tobella, donava compte de l’article aparegut a 
La Vanguardia del 26 d’agost de 1986, relatiu a un projecte de la 
Diputació de Barcelona de futura ampliació de les dependències de 
la Biblioteca de Catalunya. Segons se’n desprenia, el projecte pre-
veia una possible ocupació de les dependències de l’Escola de Bi-
bliotecàries, de l’Escola Massana i de l’Acadèmia. Informava també 
el president de les gestions fetes prop del diputat que s’ocupava 
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d’aquestes qüestions, de les quals se’n desprenia que, en el supòsit 
que el projecte es dugués a terme, aniria per llarg. Tot i amb això, 
la possibilitat hi era. El 3 de maig de 1988, en Junta de Govern, es 
tractà de nou del tema. El president explicà com havia anat la visita 
que, per expressa invitació seva, havia fet a l’Acadèmia el conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat 
de la Biblioteca de Catalunya, Sr. Francesc Ferrer. També, la pos-
terior visita del director de la Biblioteca de Catalunya, Sr. Mundó, 
per tal que es pogués fer cabal de l’exacta ubicació de l’Acadèmia en 
el context del recinte de l’Antic Hospital. El resultat fou que, atesa 
la reduïda dimensió de les instal·lacions i els seus aspectes històrics, 
es donaven garanties de permanència de l’Acadèmia. S’acordà per 
unanimitat encarregar a la Secció 5a., d’Història de la Farmàcia, 
Legislació i Formació Professional, la redacció d’un breu informe 
històric de la presència de l’Acadèmia en el recinte per a trametre’l 
a l’Honorable Conseller de Cultura, per tal que deixar constància 
de la seva visita i de les garanties ofertes per aquest.

A partir de mitjans de 1989, en successives Juntes, s’anaren es-
tudiant i acordant millores a fer, possibilitades per les subvencions 
de les Conselleries de Sanitat, Cultura i Justícia. Amb el més d’un 
milió i mig de pessetes concedides entre totes tres Conselleries seria 
possible canviar el quadre de comptadors de la llum per a poder 
instal·lar calefacció elèctrica, adequar els sanitaris i augmentar la se-
guretat de les portes exteriors; també, adquirir un ordinador amb el 
programes requerits per a secretaria i comprar un teleobjectiu per al 
projector de diapositives. El 1990, una nova important subvenció 
del Departament de Sanitat, permetria restaurar i il·luminar la rei-
xa exterior de la farmàcia i posar un sistema d’alarma. La Junta de 
Govern de 15 de novembre de 1990 acordava comprar material de 
projecció, concretament un projector, un zoom, un comandament 
a distància, una punta làser i una taula per al projector.

En la Junta de Govern de 31 de gener de 1991, el Dr. Suñé 
Arbussà feu lliurament d’un article de La Vanguardia, relatiu a la 
remodelació de la Biblioteca de Catalunya, per si podia afectar la 
ubicació de l’Acadèmia. Era com un avís de la problemàtica que 
s’apropava.

El 18 de febrer de 1992, en el Palau Moja, va tenir lloc una re-
unió convocada pel director general de Patrimoni Cultural del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sr. Eduard 
Carbonell, pera parlar de com la remodelació de la Biblioteca de 
Catalunya afectava l’Acadèmia. Hi assistiren el director de la Bibli-
oteca de Catalunya, Sr. Manuel Jorba, l’arquitecte Sr. Joan Rodón, 
el president de l’Acadèmia Dr. Salvà Miquel i la vicesecretària Dra. 
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Carmona Cornet. El director general informà, conjuntament amb 
l’arquitecte, de l’afectació de la part lateral llindant amb el carrer 
de les Egipcíaques de tres mòduls, on estaven ubicats els compta-
dors de la llum, els lavabos, i el servei de fotocopiadora i fitxer de 
la Biblioteca, així com la Sala de Juntes i l’habitació-vestidor dels 
acadèmics. Es plantejaren dues possibles solucions, fer un soterrani, 
però podia ser que en el decurs de l’excavació es trobessin restes 
arquitectòniques, o bé construir un altell, cosa gens fàcil tractant-se 
d’un edifici arquitectònic de voltes gòtiques medievals. Es va con-
venir fer una nova reunió el dia 31 de març, però, ara, a l’Acadèmia, 
per tal de veure in situ els metres quadrats afectats i mirar de trobar 
la millor solució. De tot això n’informà el president a la Junta de 
Govern de 12 de març de 1992.

De fet, tot això no era immediat. Més de tres anys i mig 
després, concretament el 21 de setembre de 1995, a les cinc de la 
tarda, visitaren l’Acadèmia el director general de Patrimoni Cul-
tural, Sr. Josep M. Huguet, i el director del programa d’infraes-
tructura cultural (arquitecte responsable), Sr. Serra. Hi eren pre-
sents tots els membres de Junta. A continuació, se celebrà Junta 
de Govern.

Aspecte general de la Sala d’Actes 
actual de l’Acadèmia desprès de la 
darrera remodelació de l’any 2004.
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Encara no un mes després, en la Junta de Govern de 10 d’oc-
tubre de 1995, hi havia com a tercer i principal punt de l’ordre del 
dia la “Problemàtica dels locals de l’Acadèmia”. A partir d’aquí i 
durant més d’un any, en cada Junta, tant de Govern, com Generals, 
el tema central fou aquesta problemàtica. La postura de l’Acadèmia 
era molt clara, romandre en el mateix lloc, no perdre espai i, de ser 
possible, ampliar-lo. Les entrevistes personals i telefòniques amb el 
conseller de Cultura i el director general de Patrimoni foren con-
tinuades, jugant un paper molt destacat en les negociacions i reso-
lució del problema el president, Dr. Adzet Porredón, la secretària, 
Dra. Carmona Cornet, i el tresorer, Dr. Taxonera Roca.

El 28 de novembre de 1995, el president, Dr. Adzet, i el direc-
tor general del Patrimoni de la Generalitat, Sr. Huguet, signaven el 
document que venia a posar fi a les converses sobre l’ocupació dels 
tres espais de l’Acadèmia dedicats a serveis, magatzem, vestuari i 
reprografia. En el document hi figurava el compromís de la Conse-

Prestatgeria actual de la Sala d’Actes 
habilitada per exposar elements 

museistic.



L A  S E U

171R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

Aspecte del altell destinat a sala de 
reunions, després de les obres de 1996.

lleria de no començar l’enderrocament previst dels afegits a la façana 
lateral fins haver construït una entreplanta a la biblioteca i uns serveis 
sanitaris. També hi figurava el compromís d’un estudi posterior d’una 
ampliació d’espais, tan necessaris per a l’Acadèmia. En la Junta Gene-
ral ordinària de 20 de desembre de 1995, els assistents acolliren amb 
satisfacció la conclusió de la problemàtica.

Durant la celebració de la Junta de Govern de 10 d’octubre de 
1996 (continuació de la iniciada el 26 de setembre), foren rebuts els 
arquitectes del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 
per exposar l’estratègia de l’execució de les obres, adaptant-se en 
tot moment al document signat prèviament pel president de l’Aca-
dèmia, Dr. Adzet, i el director general del Patrimoni Cultural, Sr. 
Josep M. Huguet, el 28 de novembre de 1995. Es discutiren aspec-
tes tècnics i de logística, i es va concloure que es començaria pel 
recinte corresponent a l’actual Biblioteca i Despatx de secretaria, la 
qual cosa no suposaria cap molèstia afegida a l’activitat pròpia de 
l’Acadèmia. Pocs dies després, el 15 d’octubre, els arquitectes, Sr. 
Serra i Sr. Rodon, presentaven a la Junta de Govern (continuació de 
la del dia 26 de setembre i 10 d’octubre) el projecte de construcció 
de l’altell sobre la sala de la Biblioteca. L’obra començaria el 22 
d’octubre de 1996.

En la Junta de Govern de 6 de febrer de 1997 es prengué 
l’acord d’ajornar tots els actes programats, i en la de 17 de juny de 
1997 ja es tractà de la inauguració de les reformes fetes, no esti-
mant-se adient celebrar-la en aquells moments, sinó fer-la coincidir 
amb l’acte inaugural del curs 1998.

La darrera important reforma es realitzà a la Sala d’Actes du-
rant el mes de juliol de 2004, i va afectar a la presidència i l’estrada 
dels acadèmics, tant a nivell de mobiliari com de decoració, adqui-
rint tot el conjunt una notable imatge de modernitat. Fou inaugu-
rada el 4 d’octubre de 2004, i la seva realització fou possible gràcies 
a la Fundación Ramón Areces.

Actualment, després de gestions d’anys, i, especialment, mer-
cès a les dutes a terme durant la presidència del Dr. Josep Esteve 
Soler (2003-2004), l’Acadèmia té garantida l’ampliació dels locals. 
Les gestions fetes per l’actual president, Dr. Miquel Ylla-Català 
Genís, amb el regidor de Districte de Ciutat Vella, Sr. Carles Martí, 
han concretat l’ampliació, que es farà efectiva a començaments de 
2006. En fer-se realitat l’ampliació, la seu de l’Acadèmia entrarà en 
una tercera etapa de major dignificació i de més grans possibilitats 
per a dur algunes tasques pròpies de la Corporació que fins ara ha 
estat força dificultades per la manca d’espai.
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La Doctora Zoe Rosinach Pedrol.
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Tal com s’ha indicat en el capítol 2, tots els Estatuts, 
des dels fundacionals als actuals, han distingit sempre 
entre sessions privades (Juntes Generals, de Govern, 
de Seccions i de Comissions) i sessions públiques, 
que, a la vegada, poden ser ordinàries o extraordinà-

ries. També, invariablement, tots els Estatuts, han indicatque són 
sessions públiques ordinàries les de presentació i discussió de me-
mòries i comunicacions científiques i les conferències.

Els Reglaments de 1956 i 1978, corresponents, respectiva-
ment, als Estatuts de 1955 i 1977, precisaven que les sessions de 
presentació i discussió de memòries i comunicacions científiques 
eren les denominades sessions científiques, deixant clar que una 
cosa eren les sessions científiques i una altra les conferències. 
Precisament, la celebració d’unes i d’altres eren, d’acord amb els 
mateixos Reglaments, realitzacions per assolir els fins primordials 
de l’Acadèmia. Aquestes realitzacions, el 1989, passaren a nivell 
estatuari, amb la qual cosa, també ho feu la distinció entre sessions 
Científiques i conferències, mantenint-se igual en tots els successius 
Estatuts (1996, 2000 i 2002). Malgrat aquest fet, el Reglament de 
1997, consegüent als Estatuts de 1996 (el Reglament consegüent 
als Estatuts de 1989 mai no fou realitat) introduïren un concepte 
molt diferent i molt més ampli de sessió Científica, tant, que fins i 
tot, malgrat la distinció estatuària, incloïa les conferències:

“L’Acadèmia convocarà sessions científiques, consistents en con-
ferències, taules rodones, ponències, presentació de treballs científics o 
altres que presidirà el president o l’acadèmic en qui delegui, que actu-
arà al mateix temps de moderador si s’autoritzen les intervencions. En 

6
Les sessions 

científiques i
els actes científics
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aquest cas, podran fer-se verbalment o per escrit segons disposi la presi-
dència i sempre prèvia identificació de quidemani la paraula” (Article 
24 dels Reglaments de 1997, 2000 i 2002).

A partir, doncs, del Reglament de 1997, les sessions cien-
tífiques deixaren de ser les sessions de presentació i discussió de 
memòries i comunicacions científiques, per perdre aquella perso-
nalitat pròpia i passar a consistir en conferències, taules rodones, 
ponències, presentació de treballs científics i d’altres.

Aquest concepte tan genèric de sessió científica, pràcticament 
equivalent al d’acte científic, contrasta, doncs, extraordinàriament, 
amb el clàssic, totalment específic. Aquesta circumstància aconsella 
distingir dues etapes, contemplades, no sota el terme sessions cien-
tífiques, que resultaria limitant, i fins tot contradictori, sinó des del 
prisma més general d’actes científics.

LA PRIMERA ETAPA (1956-1989)

Des de la fundació fins l’entrada en vigor dels Estatuts de 
1989 (DOG del 29 de maig de 1989), l’Acadèmia celebrà, en total, 
221 actes públics (entre sessions ordinàries i extraordinàries), dels 
quals 125 foren actes pròpiament científics (excloent, per naturale-
sa de l’acte, les obertures de curs, recepció d’acadèmics numeraris, 
lliurament de títols de president d’honor i d’acadèmics d’honor, 
lliurament de premis, sessions necrològiques i d’homenatge), però 
incloent-hi els actes commemoratius del XXV aniversari de l’Aca-
dèmia, celebrats el 4, 5 i 6 de desembre de 1980 (comptabilitzats 
com un de sol).

Aquest 125 actes, per naturalesa, foren:

– 108 sessions científiques
– 11 conferències
– 2 taules rodones
– 2 sessions conjuntes
– 1 seminari
– 1 celebració (25è aniversari)

És molt notable el nombre de sessions científiques celebrades 
en relació amb la resta d’actes. Aquesta circumstància, així com que 
les conferències, encara que a molta distància, fossin els següents 
actes més celebrats, venia donat pel fet que la celebració d’unes i 
altres, d’acord amb els Reglaments de 1956 i 1978, eren realitzaci-
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ons específiques per assolir els fins preceptuats en els Estatuts (de la 
resta, ni tan sols esment).

LES SESSIONS CIENTÍFIQUES

Tant el Reglament de 1956 com el de 1978, indicaven que les 
sessions científiques consistien en la lectura d’un treball presentat 
per l’autor a consideració de l’Acadèmia. Prèviament, el treball ha-
via de ser conegut per la Secció corresponent.

Bàsicament, havien de ser els mateixos acadèmics qui pre-
sentessin els treballs, però també ho podien fer persones alienes a 
l’Acadèmia, encara que en aquest cas havien de ser presentades per 
un acadèmic, previ informe.

Si se suscitava discussió, el president havia de regular les in-
tervencions, de tal manera que la sessió no durés més d’una hora i 
mitja.

Els acadèmics que durant la sessió feien ús de la paraula esta-
ven obligats a lliurar a secretaria un extracte de les seves interven-
cions, per tal ser publicades a la Revista, a continuació del treball 
discutit.

Cada autor responia de les seves idees i arguments, sense que 
l’Acadèmia se’n fes responsable ni solidària.

Durant la sessió, no es podia presentat cap treball, ni cap classe 
de document, ni formular propostes sense l’aprovació prèvia de la 
Junta de Govern o de la Junta General.

La diferencia fonamental entre les sessions científiques i les 
conferències, era que en les conferències no podia ser admesa la 
discussió sobre la tesi exposada.

Aquesta concepció de sessió científica estava en plena conso-
nància amb el concepte clàssic d’Acadèmia, el de reunions en Jun-
ta.

Aquelles sessions científiques, que consistien, com s’ha vist, en 
la lectura d’un treball presentat per l’autor a consideració de l’Aca-
dèmia (memòries i comunicacions científiques), per via d’un altre 
article del Reglament, incloïen explícitament la lectura del receptiu 
treball d’ingrés dels acadèmics corresponents: “El Secretario comu-
nicará al nuevo Académico su elección, el cual, por si o por delegación 
de otro Académico dará lectura a su trabajo de ingreso en la sesión 
científica que señale la Junta de Gobierno en un plazo de tiempo no 
superior a seis meses” (Reglament de 1956; el de 1978, augmentà el 
termini a un any i dispensà de la presentació del treball els acadè-
mics corresponents estrangers).
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Atès que reglamentàriament res impedia que es fes més d’una 
lectura per sessió científica, se’n celebraren d’una, de dues, de tres i, 
fins i tot, de quatre, essent força freqüent que les lectures dels treballs 
d’ingrés dels acadèmics corresponents compartissin sessió, tant amb 
comunicacions i memòries com amb treballs d’ingrés d’altres corres-
ponents.

La continuada celebració de sessions científiques fou, des de 
bon principi, un dels principals objectius de l’Acadèmia. En la Jun-
ta General de 21 d’abril de 1956, encara no dos mesos i mig de 
la constitució, s’acordava una sessió científica mensual, mirant de 
fer-la coincidir amb la celebració d’una Junta de Govern. Dos dies 
abans, el 23 d’abril, a la Sala de Juntes del Col·legi de Farmacèutics 
de Barcelona, s’havia celebrat la primera, amb la presentació de 
dos treballs, un del recentment elegit acadèmic corresponent, Dr. 
Walter Kern, d’Alemanya, “Excipientes para pomadas; consideraciones 
modernas acerca de la adsorción y penetración”, i un altre del Dr. G. 
Schenk: “Métodos de valoración del Fructus Capsicum”. La següent se-
ria pocs dies després, el 27 d’abril, a l’Aula de Farmacognòsia de la Fa-
cultat de Farmàcia, amb tres comunicacions científiques, presentades 
pels acadèmics numeraris Dr. Ramón San Martín Casamada, “Acti-
vidad fisiológica de distintas prepraciones de digital”, Dr. Antoni Esteve 
Subirana, “Dispositivos para determinar el poder antiinflamatorio de los 
medicamentos” i Dr. Francisco Hernández Gutiérrez, “Nueva reac-
ción de la tiocarbanilida”. En aquells moments el Reglament estava 
aprovat, però encara no publicat en el Boletín Oficial del Estado 
(Ordre de 17 d’abril de 1956, publicada el 22 de juliol).

Al principi, per acord de la Junta de Govern de 14 d’octubre de 
1958, les sessions científiques se celebraven els divendres, per tal de 
fer-les compatibles amb les periòdiques d’altres corporacions. A co-
mençaments del curs 1976 es prengué l’acord de celebrar-les el pri-
mer dimarts de cadames. Pocs mesos després, en la Junta de Govern 
de 10 de juny de 1976, s’acordà que en cas de no poder-se celebrar 
una determinada sessió científica el primer dimarts de cada mes, se 
celebraria el dimarts següent, a fi de no alterar la programació.

Comunicacions i altres treballs

La presentació i discussió de comunicacions en les sessions ci-
entífiques era una de les màximes expressions de l’activitat científica 
acadèmica, no tant per quantitat com per significació acadèmica i 
aportació científica. En total, se n’han comptabilitzat 27, repartides 
en 15 sessions científiques celebrades entre els 1956 i 1977. Amb 
posterioritat, cap més, però no per motius reglamentaris, ans el 
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contrari, ni per acords de Junta, que no consten, sinó més aviat per 
manca de presentació per part dels acadèmics numeraris, atribuïble 
possiblement al nou ambient i entorn científic generat en els anys 
setanta, amb nous fòrums cada cop més especialitzats.

El Dr. San Martín Casamada fou qui més en presentà, sis en 
total, seguit del Dr. Casanovas Puig, amb cinc. Precisament, el 
Dr. San Martín, essent president, en la Junta de Govern de 29 de 
maig de 1973, molt significativament, exposava la necessitat urgent 
d’aportació de comunicacions científiques, no solament per man-
tenir el caliu de l’Acadèmia, sinó també per mantenir i fer créixer 
el progrés i desenvolupament de la Farmàcia espanyola. Tots els as-
sistents s’himostraren d’acord, i el president encarregàals presidents 
de les cinc seccions una gestió per recavar-ne els components de 
cadascuna, tenint en compte els temes d’actualitat.

D’altres treballs, a part dels d’ingrés d’acadèmics correspo-
nents, se’n llegiren en sessió científica ordinària, 44, en total.

Treballs d’ingrés d’acadèmics corresponents

La primera sessió científica amb lectura de treball d’ingrés d’un 
acadèmic corresponent espanyol se celebrà el 12 de desembre de 
1957, a la Sala de Conferències de la Biblioteca Central. Era el treball 
del Dr. Lluís Girau Bach: “La Facultad de Farmacia de Barcelona en el 
año 1850, vista a través de unos apuntes de Materia Farmacéutica Ani-
mal”. Al final de l’acte, el president, Dr. de Benavent Camps, li impo-
sà la medalla i li lliurà el títol. En aquella ocasió, la lectura del treball 
d’ingrés ocupà tota la sessió, però això no seria el més corrent.

Lectura del treball d’ingrés del 
acadèmic corresponent Dr. Lluís Girau 
Bach, en la sessió científica celebrada 
el 12 de desembre de 1957 a la sala de 
conferències de la biblioteca central.
D’esquerra a dreta: Dr. Girau,  
Dr. Marquina, Dr. de Benavent,  
Dr. Moreno Martín Gavaldà.
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Un aspecte important és que no tots els acadèmics correspo-
nents llegirien el treball d’ingrés, ni tots els que el llegiren ho feren 
en sessió pública ordinària, que és el que en principi corresponia a 
una sessió científica.

En realitat, cal distingir entre presentació i lectura del treball 
d’ingrés.

El primer Reglament, de 1956, establia que la presentació del 
treball d’ingrés era obligatori per a tots els acadèmics corresponents, 
però es donaren ja algunes exempcions. La primera fou acordada 
en la Junta General de 3 de juliol de 1957, en la qual es procedia 
a l’elecció d’acadèmics. S’acceptà la proposta de la Comissió d’Ad-
missions que els corresponents estrangers elegits fossin eximits del 
treball d’ingrés reglamentari per ser personalitats rellevants. També 
es donaren algunes, molt poques, exempcions amb corresponents 
espanyols, per estimar que una conferència feta a l’Acadèmia suplia 
el treball d’ingrés. El Reglament següent, de 1978, continuà fent 
preceptiu als acadèmics corresponents espanyols el treball d’ingrés, 
però permetia l’exempció de l’obligatorietat de presentació del tre-
ball als estrangers: “Los correspondientes extranjeros podrán ser dispen-
sados de la presentación del trabajo reglamentario, pudiéndose celebrar 
alguna recepción en su honor en el momento propicio, en cuyo acto se le 
entregará la medalla, aprovechando su visita a la Academia”.

Pel que fa a la lectura pròpiament dita, tant el Reglament de 
1956 com el de 1978, permetien la delegació en un acadèmic. El 
cas es donà, per exemple, en la sessió celebrada el 30 d’octubre de 
1963, en la que l’acadèmic numerari Dr. Jesús Isamat Vila llegia, 
per delegació, el treball d’ingrés del Dr. Rafael Roldán Guerrero 

Vista de la sala en la sessió científica 
del 12 de desembre de 1957 a la sala 

de conferències de la biblioteca central.
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“En el centenario del nacimiento del Dr. Juan Fages Virgili” (en aquesta 
mateixa sessió llegí un treball l’acadèmic numerari Dr. Taurino Mari-
ano Losa España). Per altra banda, consta que no tots els acadèmics 
corresponents espanyols que compliren amb el requisit presentació 
del treball l’arribaren a llegir. Possiblement, per no haver assignat 
la Junta de Govern una sessió científica. Aquest és el cas, per posar 
un exemple, del Dr. Josep M. Suñé Arbussà (actualment acadèmic 
numerari emèrit i expresident de l’Acadèmia). Fou elegit acadèmic 
corresponent el 3 de juliol de 1957, presentà el treball d’ingrés ti-
tulat “Las pomadas en la IX edición de la Farmacopea Española”, que 
fou publicat en el número 2, de maig de 1958, de la Revista de 
la Real Academia de Farmaciade Barcelona, sense haver-lo llegit en 
sessió científica.

Un altre aspecte especialment interessant és el caràcter ordina-
ri o extraordinari de les sessions científiques de lectura del treball 
d’ingrés.

Els Estatuts fundacionals establien que eren sessions públiques 
extraordinàries les Recepcions d’acadèmics numeraris i d’acadèmics 
estrangers. Així, doncs, si la Junta de Govern estimava oportú fer 
recepció d’un corresponent estranger, havia de ser en sessió publica 
extraordinària. Es donaren pocs casos de recepció, que es reservaren 
a personalitats científiques molt reconegudes (la resta, lliurament 
de diploma i medalla en sessió científica ordinària). La primera 
convocada com a sessió científica extraordinària, fou la del suísDr. 
Kurt Steiger-Trippi, celebrada l’11 de març de 1960 a la Facultat de 
Farmàcia, en la qual, després de llegir el treball d’ingrés, “La turbo 
extracción en corteza de quina”, li fou lliurada la medalla i el diploma. 
Presidí el president de l’Acadèmia, Dr. de Benavent Camps, acom-
panyat del degà de la Facultat de Farmàcia. Dr. Francisco Moreno 
Martín, en representació del rector de la Universitat, i del Cònsol 
General de Suïssa, Dr. Walter Schmid, comptant l’acte amb represen-
tació de les Reials Acadèmies de Medicina i de Ciències, del Col·legi 
de Farmacèutics de la Província de Barcelona i de diverses societats 
científiques i professionals.

Els Estatuts de 1977, tot reduint la frase “las de Recepción de 
Académicos Numerarios y extrangeros” a “las de recepción de Acadè-
micos”, atorgaven caràcter públic extraordinari a totes les recepci-
ons d’acadèmics, la qual cosa, junt amb la facultat, atorgada pels 
propis Estatuts, de celebrar amb caràcter extraordinari les sessions 
que requerien solemnitat a parer de la Junta de Govern, permetia 
solemnitzar l’ingrés dels corresponents espanyols. Com a conse-
qüència, d’immediat, el plantejament habitual fou convocar sessió 
científica pública extraordinària en el decurs de la qual l’acadèmic 
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corresponent electe llegia el treball d’ingrés, sense compartir sessió. 
Amb això, les clàssiques sessions científiques perdien gairebé del 
tot, un dels ingredients habituals. Per altra banda, es generà que el 
treball d’ingrés comencés a ser considerat i anomenat discurs i que 
es comencés a editar com a tal (a partir de 1980), semblantment als 
discursos de recepció dels acadèmics numeraris, iniciant-se a així 
una nova sèrie de publicacions. De fet, però, fins els Estatuts de 
1989 no se substituí el treball d’ingrés per discurs d’ingrés.

En conjunt, fins l’entrada en vigor dels Estatuts de 1989, lle-
giren el treball d’ingrés, bé en sessió científica pública ordinària 
(compartida o no), bé en sessió científica pública extraordinària, 61 
acadèmics corresponents.

El declivi de les sessions científiques

Els primers vint-i-un anys, les sessions científiques, enteses en 
el sentit reglamentàriament més genuí, mantingueren tota l’entitat 
i regularitat, gràcies a la constància dels tres components científics 
bàsics, la lectura de comunicacions, de memòries i de treballs d’in-
grés d’acadèmics corresponents.

Coms’ha indicat, a partir de 1977 deixaren de presentar-se 
comunicacions, i també, a partir dels Estatuts de 1977, la lectura 
del treball d’ingrés dels acadèmics corresponents, majoritàriament 
passà a tenir caràcter de recepció, amb la qual cosa, les sessions ci-
entífiques clàssiques quedaven notablement reduïdes.

Potser en previsió, a començaments del curs 1976 s’acordà que 
cada mes la sessió científica aniria a càrrec d’una Secció diferent i 
per ordre de la primera a la cinquena (posteriorment, en la Junta 
de Govern de 16 de març de 1982, s’acordà no celebrar per torn 
les sessions, sinó per disponibilitat). Aquesta mesura reactivaria les 
sessions científiques fins el 1989, però en realitat ja havien perdut 
el caràcter essencial de lectura d’un treball presentat per l’autor a 
consideració de l’Acadèmia.

LES CONFERÈNCIES

D’acord amb els Reglaments de 1956 i 1978, l’Acadèmia po-
dia invitar o acceptar conferències d’acadèmics o de no acadèmics, 
les quals podien ser retribuïdes.

A diferència de les sessions científiques, en les conferències no 
era admesa la discussió sobre la tesi exposada. En cas que un acadè-
mic ho desitgés, podia sol·licitar una sessió científica per discutir-la. 
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Si el conferenciant no era acadèmic se’l podia invitar, concedint-li 
veu per mantenir la discussió.

De conferències, en sentit estricte, se’n realitzaren poques, en 
relació amb les sessions científiques.

La primera se celebrà el 27 de maig de 1957 a la Sala de confe-
rències de la Biblioteca Central. Fou a càrrec del Dr. Fernando Fer-
nández de Soto Morales, que parlà de “Peligros de los detergentes como 
solubilizantes de las vitaminas”. Hi assistiren nombroses personalitats, 
i el periòdic La Vanguardia Española del 29 de maig en feu ressenya. 
El Dr. Fernández de Soto Morales, el 2 de juliol de 1957, seria elegit 
acadèmic corresponent, i no consta que presentés el treball d’ingrés.

ALTRES ACTES CIENTÍFICS

Les sessions científiques i les conferències eren els únics actes 
científics públics explícits en els Reglaments de 1956 i 1979. Això, 
naturalment, no impedia la celebració d’altres de no tipificats, com 
ara taules rodones, seminaris, etc. En aquesta etapa, fins el 1989, 
se’n celebraren molts pocs. La raó fou, segurament, el mateixcon-
cepte d’Acadèmia, expressat pel plantejament que les sessions, tant 
les privades com públiques, i tant les ordinàries com les extraor-
dinàries, eren reunions en Junta. Se celebraren només dues taules 
rodones, dues sessions científiques conjuntes i un Seminari, po-
dent-se afegir, pel seu contingut científic, més que pel seu caràcter 
commemoratiu, els actes de celebració, el 1980, del 25è aniversari 
de l’Acadèmia.

Invitació de la primera conferència 
celebrada por la Reial Acadèmia.
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LES TAULES RODONES

Com s’ha indicat, dins l’etapa 1956-1989, l’Acadèmia úni-
cament celebrà dues taules rodones, totes dues relatives a la far-
macopea. La primera, constituïda el 25 de febrer de 1969, es va 
desenvolupar en cinc sessions, i portava per títol: “Sugerencias para 
una nueva Farmacopea”. La segona, organitzada conjuntament amb 
el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, es va celebrar 
el 30 d’abril de 1987, sobre el tema “Farmacopea: criteris d’actualit-
zació”.

Retall del diari “La Vanguardia 
Española”, fen resenya de la 

conferència del Dr. Fernando 
Fernández de Soto Morales, el 27 de 

maig de 1957.
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SESSIONS CIENTÍFIQUES CONJUNTES

Amb anterioritat a 1989, l’Acadèmia únicament realitzà ses-
sions conjuntes en tres ocasions, i totes tres ja en els anys 80, cosa 
indicativa, més que d’inici d’obertura, d’un canvi d’actuació de 
l’Acadèmia. Una fou la ja esmentada taula rodona sobre farmaco-
pea organitzada conjuntament amb el Consell de Col·legis de Far-
macèutics de Catalunya el 30 d’abril de 1987.

La primera fou una doble sessió conjunta entre Real Academia 
de Farmacia de Barcelona i la Real Academia de Medicina de Barcelona, 
celebrada el 17 de novembre i el l’1 de desembre de 1981, sobre el 
tema: “Estudio de la problemática actual en el campo de la Sanidad 
derivada las graves intoxicaciones alimentarias”. El motiu era aportar el 
punt de vista dels metges i dels farmacèutics davant la problemàtica 
de “l’oli de colza”,` que tanta alarma social i preocupació estava cau-
sant en aquells moments.

El 21 de març de 1988, organitzada per la Societat Catalana de 
Farmacologia, la Societat Catalana de Farmàcia Clínica i l’Acadèmia, 
se celebrà una sessió científica pública en la qualel Dr. G. Maierhofer 
(president de Head of Research and Developement, Dianorm) dis-
sertà sobre: “Introduction to the Liposomes Technology”.

SEMINARI

Els dies 14 i 15 de novembre de 1988, organitzat per l’Aca-
dèmia, tenia lloc un seminari sobre “Implicaciones de la normativa 
sobre «Buenas Prácticas de Laboratorio», en la Industria Farmacéutica y 
Química”. Hi intervingueren nou ponents:

• Dr. Joan Sabater Tobella (Coordinador del Seminari), presi-
dent de l’Acadèmia.

• Dr. Paul Lepore (U.S.A.), Bioresearch Program Coordinator. 
FDA Division of Compliance Policy.

• Dr. Kenneth Shillam (U.K.), auditor internacional sobre 
GLP. Durant 10 anys, director de Quality Assurance del Hun-
tinjgdon Research Center.

• Dr. Robert Roser, director d’investigació de Laboratoris Dr. 
Esteve.

• Sra. Pilar Bermejo, cap de Garantia de la Qualitat del Labora-
tori Dr. J. Sabater Tobella.

• Sra. Nieves Gómez, Unidad Técnica. Ministerio de Industria.
• Dr. Arístides Ramos Antón, tècnic de seguretat de S.A. Cros.
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• Dr. Julián García Rafanell. Departament d’Investigació del 
Laboratori Dr. Uriach.

• Dr. Antoni Vilumara, cap de Garantia de Qualitat del Labo-
ratori Dr. Esteve.

Aquest seminari, primer i, amb rigor, únic celebrat mai a 
l’Acadèmia, fou la primera activitat pública científica no gratuïta. 
L’èxit, tant de participació com econòmic, fou tan notable que és 
obligat aturar-s’hiuna mica, sobretot tenint en compte la situació 
econòmicament tan crítica per la que travessava en aquells mo-
ments l’Acadèmia.

Un mes i mig abans de la celebració, el nombre d’inscrits era tan 
elevat que en la Junta de Govern de 29 de setembre s’estimà que les 
perspectives eren prou bones com per fer millores a la Sala d’Actes. 
En la Junta següent, celebrada el 3 de novembre, el president, Dr. 
Sabater Tobella, informava de les millores ja realitzades: coixins i 
reposapeus als bancs, una nova megafonia i una pantalla gran de 
projecció. En aquells moments els inscrits ja eren 58. Finalment 
s’hagueren de limitar a 60 el nombre de places.

Els ingressos produïts per aquell seminari permeteren pal·liar 
en part les dificultats econòmiques i fer devolució al Dr. Sabater 
Tobella d’una part dels diners que havia avançat per tal de mantenir 
activa l’Acadèmia, acte que es feu efectiu en la Junta General de 17 
de gener de 1989.

ACTES COMMEMORATIUS DEL XXV ANIVERSARI DE LA 
FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA 

El 1980, entenent la Junta de Govern que la data de fundació 
de l’Acadèmia era la del Reial decret de 2 de desembre de 1955 
d’aprovació dels Estatuts fundacionals (BOE de 27 de desembre de 
1955), organitzà per als dies 4, 5 i 6 de desembre un seguit d’ac-
tes commemoratius del 25è aniversari, d’alt contingut científic, tal 
com reflecteix el programa:

– Dijous dia 4, a les 19:00 hores. sessió Inaugural:

• Discurs d’Obertura a càrrec del president de la Real Acade-
mia de Farmacia de Barcelona, l’Excel·lentíssim Sr. Dr. Ra-
món San Martín Casamada, 

• Conferència a càrrec de l’Excel·lentíssim Sr. Dr. Enrique Ote-
ro Aenlle, en representació de la Real Academia de Farmacia 
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de Madrid (Instituto de España): “Importancia de los estados 
para cristalinos - Cristales líquidos en Biología y Farmacia”.

– Divendres dia 5, a les 17:30 hores. Simposi sobre el tema 
“Pasado, Presente y Futuro de la Farmacia”. Ponents:

• Molt Il·ltre. Sr. Dr. José Luis Gómez-Caamaño, acadèmic 
numerari.

• Molt Il·ltre. Sr. Dr. Josep M. Suñé Arbussá, acadèmic nu-
merari.

• Molt Il·ltre. Sr. Dr. Josep Esteve Soler, acadèmic numerari.
 Moderador: Molt Il·ltre. Sr. Dr. Joan Sabater Tobella, vice-

president de l’Acadèmia.

Primera cara del díptic del programa 
d’actes del 25 aniversari de la 
fundació de l’Acadèmia..
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– Dissabte dia 6, a les 12:00 hores. sessió de cloenda:
• Conferència a càrrec de l’Excel·lentíssim Sr. Dr. André 

Quevauviller, president de l’Academie Nationale de Pharma-
cie de París: “Modifications de l’activité des médicaments par 
le diabéte experimental”. La presentació del conferenciant va 
ser a càrrec de l’Excel·lentíssim. Sr. Dr. Ramón San Martín 
Casamada, president de l’Acadèmia.

LA SEGONA ETAPA (1989-2005)

Els Estatuts de 1989 representen l’inici d’una segona etapa, 
que és encara l’actual. De fet, però, pel que fa a les sessions i actes 
científics en general, la nova etapa no ve marcada per aquell nou 

Invitació a la sessió pública el 9 de 
novembre de 1995 en homenatje a 
Louis Pasteur en el centenari de la 

seva mort.
Acte celebrat conjuntament en la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya.
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text estatuari, que ni obria ni tancava, en aquest aspecte, cap possi-
bilitat respecte als Estatuts anteriors, com tampoc no ho farien els 
successius Estatuts de 1996, 2000 i 2002. Més aviat ha estat con-
formada per un nou tarannà acadèmic que es posa de manifesta ob-
servant la naturalesa i plantejament de les sessions i actes celebrats 
a partir de 1989, i també en la nova concepció de sessió científica 
explícita a partir del Reglament de 1997.

Els Estatuts de 1989, com ja s’ha indicat, convertiren el treball 
d’ingrés dels acadèmics corresponents en discurs d’ingrés. També 
incorporaren en el text estatuari elements que amb anterioritat fi-
guraven en els Reglaments, essent un d’ells l’especificació d’activi-
tats a desenvolupar per assolir els fins primordials de l’Acadèmia. 
D’aquesta manera, la celebració de sessions científiques i confe-
rències passà el 1989 a nivell d’Estatuts. La carència de Reglament 
consegüent impediria determinar l’aplicació d’aquest punt, espe-
cialment important tenint en compte que les sessions científiques 
clàssiques, com s’ha vist anteriorment, havien declinat.

Els següents Estatuts, de 1996 (també els posteriors de 2000 
i 2002), mantingueren la celebració de sessions científiques i con-
ferències com a activitats per assolir els fins primordials. Alhora, 
com ja s’ha indicat al principi, el Reglament corresponent, de 1997 
(també els de 2000 i 2002) entenia, contradictòriament, que les 
sessions científiques consistien en conferències, taules rodones, po-
nències, presentació de treballs científics i d’altres.

En total des de l’entrada en vigor dels Estatuts de 1989 fins 
l’actualitat, l’Acadèmia ha realitzat, sola o amb conjuntament amb 
altres entitats, 222 actes públics o externs, sense comptabilitzar, 
naturalment, els celebrats a l’Acadèmia per cessió del Saló d’actes a 
altres entitats.

D’aquests 222 actes públics, 163 han estat sessions públiques 
preceptivament extraordinàries (per finalitat primera, no pròpia-
ment científiques):

– 104 de recepcions d’acadèmics corresponents
– 29 de recepcions d’acadèmics numeraris
– 16 d’rbertura de curs
– 11 necrològiques
– 2 de lliuraments de premis 
– 1 d’homenatge
TOTAL 163

Els 59 actes restants han estat fonamentalment (no exclusi-
vament) sessions científiques, segons el significat actual del terme 
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(no del clàssic de la primera etapa): conferències, taules rodones i 
ponències. El fet diferencial, respecte a l’etapa anterior, és l’habitu-
al i fins i tot majoritària participació de personalitats científiques 
externes, i, alhora, un canvi de concepció de les sessions, prenent 
més la via d’actes científics públics que de reunions científiques 
públiques d’acadèmics. 

Les sessions científiques més nombroses han estat les confe-
rències, en total 24 (comptabilitzant-ne com una de sola les pro-
nunciades en una mateixa sessió). La majoria, 19, han estat pro-
nunciades per personalitats externes, freqüentment, i més encara 
en els darrers anys, relacionades amb l’Administració. En bastants 
casos, han estat organitzades a través de les seccions. Totes, sense ser 
preceptiu, han estat convocades amb caràcter extraordinari.

Les taules rodones, 16 en total, són una modalitat de sessió 
científica que ha anat en augment en els darrers 5 anys (només 
5 entre 1989 i 2000). Majoritàriament han estat organitzades a 
través de les seccions, i especialment de la Secció 1a, de Ciències 
Físiques, Químiques i Geològiques, de la 2a., de Ciències Biològi-
ques i Biotecnologia, i de la 4a., de Salut Pública. Una en concret, 
celebrada el 13 de desembre de 2004, fou organitzada per l’Acadè-
mia conjuntament amb el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, sobre el tema “La situació de la Sanitat Pública tretze 
anys després de l’informe Abril Martorell”, en la qual intervingueren el 
Sr. Joan Josep Artells, Director General de la Fundació Salut Inno-
vació i Societat i exsecretari de la Comissió Abril Martorell, i el Sr. 
Félix Lobo, catedràtic del Departament d’Economia de la Universitat 
Carles III de Madrid i exvocal de la subcomissió de Farmàcia de la 
Comissió Abril Martorell. Totes, també, han estat convocades amb 
caràcter extraordinari. 

Algunes sessions han consistit en ponències sobre un tema 
central, com les organitzades recentment a través de la Secció 5a, 
d’Història, Legislació i Deontologia Farmacèutiques, dedicades als 
farmacèutics Alexandre Deulofeu Torres (1903-1978) i Guillem 
Viladot Puig (1922-1999). De caràcter professional, sobre forma-
ció, les celebrades a l’Auditori AlconCusí el 2002 i el 2004, orga-
nitzades pel Laboratori Alcon Cusi i l’Acadèmia, i que representen 
l’excel·lent relació i col·laboració entre el laboratori farmacèutic 
que aixopluga el Museu Cusí de Farmàcia i l’Acadèmia, propietà-
ria del fons museístic. Especialment rellevants, pel candent interès 
del temes tractats i pel notable nombre d’inscrits, han estat la I i 
la II Jornada “Actualidad Jurídica para la Indústria Farmacéutica”, 
sessions desenvolupades en ponències i organitzades per l’Acadè-
mia, a través de la Secció 5a, d’Història, Legislació i Deontologia 

Bust de Fransecs Carbonell Bravo, 
exposat durant la sessió acadèmica 
conjunta conmemorativa del 200 

aniversari de la publicació de l’obra 
“Elementos de Farmácia...”

10 de juny de 2002.
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Farmacèutiques, i del bufet jurídic Jausàs. La primera se celebrà el 
30 d’octubre de 2002, cloent la Jornada el Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Sr. Eduard Rius 
Pey; la segona, el 20 d’abril de 2004; la tercera està prevista per a 
finals de 2005.

Una sessió pública molt particular, convocada també amb 
caràcter extraordinari, fou la de presentació, el 8 de setembre de 
1990, de la Farmàcia-Museu de l’Acadèmia a la European Associati-
on of Museums of the History of Medical Sciences.

A part, cal ressaltar les sessions acadèmiques conjuntes, com 
la celebrada el 9 de novembre de 1995 en homenatge a Louis Pas-
teur en el centenari de la seva mort (28-09-1895), organitzada per les 
Reials Acadèmies de Farmàcia i de Medicina de Catalunya. També 
la celebrada a la mateixa seu de l’Acadèmia el 10 de juny de 2002, 
organitzada per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya, en commemoració dels 200 anys de la 
publicació de l’obra “Elementos de Farmacia fundados en los principios 
de la Química moderna” del farmacèutic i metge Francesc Carbonell 
í Bravo, membre que fou de les Reials Acadèmies de Ciències i Arts 
i de Medicina, en la que intervingueren un ponent per Acadèmia, el 
Dr. Xavier Sorní Esteva per la de Farmàcia, el Dr. Jacint Corbella 
Corbella per la de Medicina i el Dr. Ramon Parés Farràs per la de 
Ciències i Arts. Va ser presidida pel Conseller de Justícia, Josep Guàr-
dia Canela. Més recentment, la celebrada, el 21 de juny de 2005, 

Vista de la sala de plens de 
l’Ajuntament de Lleida en la sessió 
celebrada el dia 14 de desembre de 
2003, dedicada a la doctora Zoe 
Rosinyach Pedrol (1894-1973).
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entre la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, on es realitzà 
l’acte, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i l’Acadèmia de 
Ciències Veterinàries de Catalunya, sobre el tema “Antibiòtics: ús i 
salut”.

Cal fer esment també, com a mostra de treball conjunt en-
tre Acadèmies, del Simposi “Ciència i Espiritualitat. Un repte per 
al nou mil·lenni” celebrat el 19 i 20 de maig de 2000, en el Mones-
tir de Montserrat, organitzat per la Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya, la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb el suport del Centre 
UNESCO de Catalunya.

L’Acadèmia, en darrers anys, ha encetat una política de des-
centralització dels seus actes, organitzant sessions fora de la ciu-
tat de Barcelona. Així, el 4 de desembre de 2002, a Girona, en el 
saló d’actes del Centre Cultural de Caixa de Girona-Fontana d’Or, 
l’Acadèmia celebrà una sessió extraordinària, en el decurs de la 
qual intervingueren els acadèmics de la demarcació, Dr. Josep Llu-
ís Massó Lago, acadèmic numerari, Dr. Frederic Suñer Casadevall 
(que excusà l’assistència) i Dra. Núria Alexandre Cerarols. La sessió 
comptà amb la presència del Sr. Ramon Piera de Ciurana, presi-
dent del Col·legi de Farmacèutics de Girona. També, el diumenge 
14 de desembre de 2003, coincidint amb la diada del Col·legi de 
Farmacèutics de Lleida, l’Acadèmia celebrà a Lleida, a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament, una sessió dedicada la Dra. Zoe Rosinach 
Pedrol (1894-1973), nascuda a Lleida i que fou la primera Doctora 
en Farmàcia d’Espanya. En l’organització hi participaren els acadè-
mics de la demarcació, i, en especial, l’acadèmic corresponent Dr. 
F. X. Solduga Camarero.

Resta, finalment, referir-se a una modalitat de sessions acadè-
miques de caràcter privat, però amb participació externa, iniciada 
el 2003: les tertúlies acadèmiques. Fins l’actualitat se n’han ce-
lebrat dues. La primera, el 3 de desembre de 2003, amb el tema 
central “Els ensenyaments de Farmàcia davant el nou espai universitari 
europeu”. Hi van col·laborar el Dr. Josep Boatella Riera, acadèmic 
numerari, la Dra. Victòria Girona, degana de la Facultat de Farmàcia 
i la Dra. Núria Casamitjana, vicerectora de Política Acadèmica. La 
segona, el 16 de juny de 2004, sobre “Recerca i sentit de les Acadèmies 
en l’Europa del Segle XXI”, amb la col·laboració del Dr. Enric Banda, 
de la Fundació Catalana per a la Recerca, i el Dr. Miquel Salgot de 
Marçay, acadèmic numerari.
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7
Les sessions públiques 

preceptivament 
extraordinàries

Els Estatuts fundacionals establien que s’havien de cele-
brar amb caràcter públic extraordinari les sessions de 
recepció d’acadèmics numeraris i estrangers, d’ober-
tura de curs, de lliurament de premis, necrològiques, 
d’homenatge i d’altres que requerissin solemnitat a 

judici de la Junta de Govern. Els següents Estatuts, de 1977, ge-
neralitzaren el caràcter públic extraordinari a la recepció de tots els 
acadèmics, mantenint-se tot igual fins els Estatuts actuals: “Seran 
públiques extraordinàries les de recepció d’acadèmics, obertura de curs, 
lliurament de premis, necrològiques, homenatges i altres que requerei-
xin solemnitat a parer de la Junta de Govern”.

Si bé els Estatuts ha vingut fixant sempre el caràcter ordinari o 
extraordinari de les diferents sessions tipificades, alhora han deixat 
un ampli marge per celebrar amb caràcter extraordinari sessions no 
tipificades com a tals (“les que requereixin solemnitat a parer de la 
Junta de Govern”). Com a conseqüència, són distingibles les sessi-
ons preceptivament extraordinàries de totes les restants (vistes en el 
capítol anterior).

La regulació específica de les sessions s’ha anat donant sempre 
a nivell de Reglament.

RECEPCIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS

A la vegada que tots els Estatuts han tipificat la sessió de 
recepció d’acadèmics numeraris com a pública extraordinària, 
tots els Reglaments han indicat que l’acadèmic numerari electe 
ha de prendre possessió en sessió pública i solemne, fent així, de 
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l’ingrés, recepció obligada i, per tant, pública extraordinària i 
solemne.

Tots els Reglaments han restringint les recepcions dels nume-
raris a una per acte i per dia i n’han establert el cerimonial. 

Els dos primers Reglaments (1956 i 1978) descrivien el ceri-
monial idènticament i en 6 punts ben diferenciats:

a) Oberta la sessió, el secretari llegirà el particular de l’acta en 
què consta l’elecció de l’acadèmic. 

b) El president invitarà als dos acadèmics més moderns que 
acompanyin l’electe per a fer l’entrada a la sala.

c) Aquest entrarà amb els dos acadèmics que hauran sortit a 
rebre’l , ocuparà la tribuna, i procedirà a llegir el discurs 
d’ingrés en un temps no major de quaranta-cinc minuts.

d) L’acadèmic de número designat llegirà la contestació en nom 
de l’Acadèmia, amb una durada no major de quinze minuts.

e) Acabada la lectura, el president imposarà la Medalla al nou 
acadèmic i li farà l’abraçada de benvinguda, passant a ocu-
par el silló numerat que li correspongui.

f ) El president el declararà possessionat de la seva plaça d’aca-
dèmic de número i donarà per acabat l’acte.

En el Reglament de 1997 s’hi introduïren algunes modifica-
cions.

El punt primer passà a ser el tercer, de manera que la lectura 
del particular de l’acta per part del secretari, passà a fer-se amb 
l’acadèmic electe present a la sala.

Vista general de la presa de posessió 
com Acadèmic del Dr. Plá Dalmau.

4 de maig de 1965.
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Es deixà d’indicar els temps màxims de lectura dels discursos, 
tant el de recepció com el de contestació.

Es preceptuà que la imposició de la medalla es fes amb els as-
sistents dempeus, se suprimí l’abraçada de benvinguda per part del 
president, s’introduí el lliurament del diploma acreditatiu i s’ob-
vià que el nou acadèmic passés a ocupar el silló numerat correspo-
nent.

El redactat, respectat totalment pels reglaments posteriors, 
restà de la següent manera:

“El president, després d’obrir la sessió, demanarà als dos acadèmics 
de número més moderns que surtin a rebre l’acadèmic electe i l’acom-
panyin al lloc designat a l’estrada. A continuació demanarà al secretari 
que llegeixi l’extracte de l’acta de la Junta General en què fou elegit, 
i a l’acadèmic electe que faci lectura dels seu discurs d’ingrés. Acabat 
aquest, el president demanarà a l’acadèmic de número designat, que 
faci la contestació en nom de l’Acadèmia. A continuació demanarà 
a l’acadèmic electe que s’apropi a la Presidència i posats dempeus els 
assistents, li imposarà la medalla numerada d’acadèmic, propietat de 
l’Acadèmia, i li lliurarà el diploma acreditatiu. El president clourà 
l’acte”.

Fins a l’actualitat l’Acadèmia ha celebrat 69 sessions públiques 
extraordinàries de recepció d’acadèmics numeraris, tantes com aca-
dèmics numeraris ha tingut l’Acadèmia en el decurs de la història, 
menys els 16 fundadors.

Mesa presidencial de la presa de 
posessió del Dr. Plá Dalmau com 
Acadèmic Numerari.
4 de maig de 1965.
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N. 1. Molt Il·ltre. Dr. Joaquim Cusí Furtunet: “El ejercicio de la profesión 
farmacéutica en las órdenes religiosas residentes en Cataluña en los 
pasados siglos”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jesús Isamat 
Vila. 16 de març de 1958.

N. 2 Molt Il·ltre. Dr. Josep Sèculi Brillas: “Fármacos promotores del creci-
miento. Los estrógenos de síntesis. Importancia higiénico-sanitaria de su 
empleo”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Sr. Isidre Bultó Blajot. 
8 de juny de 1958. 

N. 3 Molt Il·ltre. Dr. Antoni Bolós Vayreda: “Nuevos datos para la Histo-
ria de la familia Salvador”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Taurino Mariano Losa España. 6 de desembre de 1959.

N. 4 Molt Il·ltre. Dr. Franscisco García-Valdecasas Santamaría: “Fun-
ción biológica de la catecolaminas”. Discurs de contestació: Molt Il-
ltre. Dr. Ramón San Martín Casamada. 8 d’abril de 1961.

N. 5 Molt Il·ltre. Dr. Arsenio Fraile Ovejero: “El cultivo de tejidos ani-
males. Algunos aspectos de su aplicación en Fisiología”. Discurs de con-
testació: Molt Il·ltre. Dr. Eliseo Gastón de Iriarte Sanchiz. 25 de 
gener de 1962.

N. 6 Molt Il·ltre. Dr. Fidel-E Raurich Sas: “La reacción Bódeker (sulfitos 
y nitroprusiatos)”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jesús Isa-
mat Vila. 1 de juliol de 1962.

N. 7 Molt Il·ltre. Dr. Ramon Parès Farràs: “Prospección de quimioterápi-
cos de síntesis de acción antibacteriana”. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Sr. Isidre Bultó Blajot. 19 d’abril de 1963.

N. 8 Molt Il·ltre. Dr. Fernando Calvet Prats: “Tripsina y alfa-quimiotrip-
sina. - Acciones esterásticas y desmolásicas, e inhibiciones de las proteolí-
ticas”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Francisco Hernández 
Gutiérrez. 5 de novembre de 1963.

N. 9 Molt Il·ltre. Dr. Pere Puig Muset: “Los procesos de peroxidación 
en fisiopatología y su interés farmacológico”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Francisco García-Valdecasas Santamaria. 6 d’abril 
de 1965.

N. 10 Molt Il·ltre. Dr. Josep Maria Pla Dalmau: “La experiencia farma-
cológica a través de la Historia y en el presente. El aleccionador ejemplo 
que adquieren los gérmenes a los antibióticos”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Jesús Isamat Vila. 4 de maig de 1965.

N. 11 Molt Il·ltre. Dr. José Luis Gómez Caamaño: “De re Pharmacéutica. 
Estampas de la Historia”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Alfonso del Pozo Ojeda. 4 d’abril de 1967.

N. 12 Molt Il·ltre. Dr. Josep Gimbert Roura: “Problemas deontológicos 
de la medicación moderna”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Josep Amargós Anoro. 28 de març de 1968.

N. 13 Molt Il·ltre. Dr. Francesc Donada Bosch: “Factores científicos y téc-
nicos que condicionan el futuro de la Industria Farmacéutica española”. 
Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo Ojeda. 22 
de maig de 1969.

N. 14 Molt Il·ltre. Dr. Ramon Cullell Reig: “Aspectos farmacológicos de 
la tuberculosis”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Francesc 
Casanovas Puig. 10 de març de 1970.

N. 15 Molt Il·ltre. Dr. Rafael Salord Barceló: “Los tetrapirroles y la ma-
teria viva”. Discurs de contestació: Excm. Dr. Ramón San Martín 
Casamada. 14 d’abril de 1970.
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N. 16 Molt Il·ltre. Dr. Pau Cartañá Castellà: “Aspectos de la virología en la 
sanidad ambiental”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Benet 
Oliver Suñé. 14 de maig de 1970.

N. 17 Molt Il·ltre. Dr. Jaume Gàllego Berenguer: “Helmintiasis intesti-
nales humanas. Farmacodinamia actual y orientaciones terapéuticas”. 
Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Arsenio Fraile Ovejero 11 
de juny de 1970.

N. 18 Molt Il·ltre. Dr. Joan Sabater Tobella: “Aspecto bioquímico del retra-
so mental”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. José Luis Gómez 
Caamaño. 8 de juny de 1971.

N. 19 Molt Il·ltre. Dr. Joan Uriach Marsal: “Etiopatogenia y quimiote-
rapia de la diabetes melitus”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Alfonso del Pozo Ojeda. 30 de novembre de 1971.

N. 20 Molt Il·ltre. Dr. Ramon Jordi González: “Aproximación a la His-
toria de la «academia de Farmacia de Cataluña». Una experiencia 
frustrada”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. José Luís Gómez 
Caamaño. 12 de març de 1972.

N. 21 Molt Il·ltre. Dr. Lluís Miravitlles Millé: “Aplicación del intercam-
bio iónico a la Hidrología”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Francisco Hernández Gutiérrez. 27 de juny de 1972.

N. 22 Molt Il·ltre. Dr. Antoni Salvà Miquel: “La evolución de la Terapé-
utica en los últimos cincuenta años”. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Francisco García Valdecasas Santamaria. 22 de febrer de 
1973.

N. 23 Molt Il·ltre. Dr. Josep Esteve Soler: “Estado actual de la investiga-
ción farmacéutica en España”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dr. Alfonso del Pozo Ojeda. 10 de juny de 1976.

N. 24 Molt Il·ltre. Dr. Josep M Suñé Arbussà: “Las concordias de Barcelona 
del siglo XVI.” Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del 
Pozo Ojeda. 17 de març de 1977.

N. 25 Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet Porredón: “Consideraciones en torno 
a los alucinógenos”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Ramón 
San Martín Casamada. 29 de març de 1977.

N. 26 Molt Il·ltre. Dr. Vicente Iranzo Rubio: “Algunas consideraciones 
sobre la Universidad y la Química inorgánica”. Discurs de contes-
tació: Molt Il·ltre. Dr. José Luís Gómez Caamaño. 16 de juny de 
1977.

N. 27 Molt Il·ltre. Dr. Josep Virgili Vinadé: “Quimica-física de las mem-
branas biológicas”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Joan Uri-
ach Marsal. 20 de maig de 1980.

N. 28 Molt Il·ltre. Dr. Josep Cardús Aguilar: “El suelo en la Biosfera: Evo-
lución, degradación y contaminación”. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Ramón San Martín Casamada. 19 de gener de 1982.

N. 29 Molt Il·ltre. Dr. Pere Salavert Argelaguet: “Cent anys de determi-
nacions d’hemoglobina”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Francesc Casanovas Puig. 9 de juny de 1983.

N. 30 Molt Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart: “Alguns aspectes moderns de 
la briologia”. Discurs de contestació: MoIt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet 
Porredón. 10 de novembre de 1983.

N. 31 Molt Il·ltre. Dra. Carmen de la Torre Boronat: “Toxicologia dels 
aliments”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo 
Ojeda. 9 d’octubre de 1984.
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N. 32 Molt Il·ltre. Dr. Fèlix Pumarola Busquets: “L’epidemiologia. pas-
sat, present i futur”. Discurs de contestació: Molt II·ltre. Dr. Josep 
Antoni Salvà Miquel. 28 de novembre de 1985.

N. 33 Molt Il·ltre. Dr. Josep Iglesias Anglés: “Alguns aspectes de la recerca 
de substáncies fenòliques, deIs vegetals”. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Ramón San Martín Casamada. 10 de juny de 1986.

N. 34 Molt Il·ltre. Dr. Eduardo Albors Yoldi: “La calidad en el medica-
mento. Evolución de las normativas y medios analíticos para su con-
trol”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep Antoni Salvà 
Miquel. 27 de novembre de 1986.

N. 35 Molt Il·ltre. Dr. Josep Cemeli Pons: “Entorno tecnológico del medi-
camento”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo 
Ojeda. 7 de maig de 1987.

N. 36 Molt Il·ltre. Dra. Anna M. Carmona Cornet: “La nova ciència far-
macèutica catalana. Influència i incidència científiques”. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Arbussà. 4 de juny de 
1987.

N. 37 Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech Borràs: “Les terres medicinals”. Discurs de 
contestació: MoIt Il·ltre. Dr. Ramon Parés Farràs. 11 de juny de 1987.

N. 38 Molt Il·ltre. Dr. Josep Boatella Riera: “Alimentació y salut”. Discurs 
de contestació: Molt Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la Torre Boro-
nat. 6 d’octubre de 1987.

N. 39 Molt Il·ltre. Dr. Francesc Taxonera Roca: “España y la Comunidad 
Económica Europea. Autorización de nuevas especialidades farmacé-
uticas”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo 
Ojeda. 17 de maig de 1988.

N. 40 Molt Il·ltre. Dr. Jordi Xifra Heras: “La promoción de la salud en 
la Constitución Española”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Rafael Salord Barceló. 16 de juny de 1988.

N. 41 Molt Il·ltre. Dr. Claudi Faulí Trillo: “Farmacia galénica en el con-
texto de los planes de estudio de Farmacia”. Molt Il·ltre. Dr. Ramon 
Jordi Gonzàlez. 22 de juny de 1989.

N. 42 Molt Il·ltre. Dr. Joan Barceló Coll: “Home - planta - medi ambient: 
una armonia trencada (model d’estudi planta-metalls pesants)”. Dis-
curs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. Creu Casas Sicart. 15 d’octu-
bre de 1991.

N. 43 Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla Català Genís: “L’excipient, una eina 
farmacèutica”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Eduardo Al-
bors Yoldi. 7 de novembre de 1991.

N. 44 Molt Il·ltre. Dr. Ramon Salazar Macián: “Aplicación del concepto 
de calidad total a la industria farmacéutica”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Josep Cemeli Pons. 28 de novembre de 1991.

N. 45 Molt Il·ltre. Dr. Jordi Camarasa García: “Papel de las proteínas G en 
el sistema receptor-efector”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Tomás Adzet Porredón. 12 de març de 1992.

N. 46 Molt Il·ltre. Dr. Josep Lluís Massó Lago: “Contribución de la et-
nofarmacología a la obtención de nuevos fármacos de origen vegetal”. 
Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Tomás Adzet Porredón. 9 
d’abril de 1992.

N. 47 Molt Il·ltre. Dr. Jordi Gallardo Ballart: “Gestión y toma de decisi-
ones en la investigación de nuevos fármacos”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Joan Uriach Marsal. 21 de maig de 1992.
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N. 48 Molt Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol: “Ginseng, del misterio al 
conocimiento científico”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. 
M. del Carmen de la Torre Boronat. 10 de març de 1999.

N. 49 Molt Il·ltre. Dra. M Assumpció Alsina Esteller: “Consideraciones 
sobre la estabilidad de productos farmacéuticos”. Discurs de contesta-
ció: Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech Borràs. 24 de març de 1999.

N. 50 Molt Il·ltre. Dr. Pau Salvà Lacombe: “Cronofarmacologia”. Discurs 
de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jordi Camarasa García. 28 d’abril 
de 1999.

N. 51 Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arqués: “L’efecte placebo: Quelcom 
que cal rebutjar o benvingut sigui?”. Discurs de contestació: Molt Il-
ltre. Dr. Francesc Taxonera Roca. 19 de maig de 1999.

N. 52 Molt Il·ltre. Dr. Alfons del Pozo Carrascosa: “Cosmetologia: ciència 
i matèria docent universitària de l’àrea de farmàcia i tecnologia farma-
cèutica”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Claudi Faulí Trillo. 
27 de setembre de 1999.

N. 53 Molt Il·ltre. Dra. Elvira Bel Prieto: “Responsabilitat del farmacèutic 
en l’activitat professional als serveis de Farmàcia d’Hospital i a l’Ofici-
na de Farmàcia”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep M. 
Suñé Arbussà. 18 d’octubre de 1999.

N. 54 Molt Il·ltre. Dr. Oriol Valls Planells: “Les radiacions i els éssers hu-
mans”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Ramon Salazar Ma-
cian. 13 de desembre de 1999.

N. 55 Molt Il·ltre. Dr. Francesc Puchal Mas: “Nutrició mineral. Fona-
ments de la nostra salut i benestar”. Discurs de contestació: Molt Il-
ltre. Dr. Jaume Bech Borràs. 28 de febrer de 2000.

N. 56 Molt Il·ltre. Dr. Jesús Guinea Sánchez: “Interés aplicado de una 
glicoproteina secretada por una nueva especie bacteriana”. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Ramon Parès Farràs. 13 de març de 
2000.

N. 57 Molt Il·ltre. Dra. Esther Marín Parés: “Fuentes naturales de nuevos 
fármacos. Etnofarmacología y medicina tradicional”. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep Iglesias Anglès. 10 de juliol de 
2000.

N. 58 Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Negre: “El medicament genèric o la 
importància de la tecnologia farmacèutica”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Josep Cemeli Pons. 2 d’octubre de 2000.

N. 59 Molt Il·ltre. Xavier Sorní Esteva: “Els apotecaris i l’apotecaria de 
l’Hospital de Santa Creu entre 1526 i 1658”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Arbussà. 19 de novembre de 2001.

N. 60 Molt Il·ltre. Dr. Àngel Làzaro Porta: “Farmacologia clínica compa-
rada. Ús racional dels fàrmacs veterinaris”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Francesc Puchal Mas. 11 de març de 2002.

N. 61 Molt Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay: “El risc relacionat amb 
la reutilització de les aigües residuals”. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arqués. 22 de maig de 2002.

N. 62 Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Ventura Ferrero: “El cacau, aliment dels 
Déus?”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. M. del Carmen de 
la Torre Boronat. 2 de desembre de 2002.

N. 63 Molt Il·ltre. Dr. Màrius Rubiralta Alcañiz: “Algunes reflexions sobre 
el futur de la recerca a la Facultat de Farmàcia”. Discurs de contesta-
ció: Molt Il·ltre. Dr. Josep Boatella Riera. 16 de juny de 2003.
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N. 64 Molt Il·ltre. Sr. Agustí Jausàs Martí: “La regulació farmacèutica i el 
preu dels medicaments en l’estat del benestar”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Francesc Taxonera Roca. 13 d’octubre de 2003.

N. 65 Molt Il·ltre. Sr. Benet Oliver-Rodés Clapés: “Reflexions sobre 100 
anys d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques”. Discurs de con-
testació: Molt Il·ltre. Dr. Joan Sabater Tobella. 10 de novembre de 
2003.

N. 66 Molt Il·ltre. Sr. Antoni Vila Casas: “El projecte Quiral: Una visió 
asimètrica de temes sanitaris”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Sr. 
Agustí Jausàs Martí. 15 de març de 2004.

N. 67 Molt Il·ltre. Dr. Jordi Bolós Capdevila: “Ciència i professió farma-
cèutiques”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. M. Assumpció 
Alsina Esteller. 19 d’abril de 2004.

N. 68 Molt Il·ltre. Dr. Pere Berga Martí: “Contribució de la Indústria Far-
macèutica Catalana en la recerca de nous medicaments”. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jordi Gallardo Ballart. 3 de maig de 
2004.

N. 69 Molt Il·ltre. Dr. Jacint Corbella Corbella: “Evolució històrica de la 
toxicologia a Catalunya”. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Jaume Bech Borràs. 22 de novembre de 2004.

PRESA DE POSSESSIÓ D’ACADÈMICS D’HONOR

La imposició de medalles i lliurament de diplomes als acadè-
mics d’honor s’ha fet habitualment en l’acte solemne d’obertura 
de ccurs, i per tant, està inclosa en aquesta sessió pública extra-
ordinària. L’excepció són el cinc primers, els Drs. Joaquín Ruíz 
Giménez, José Casares Gil, Toribio Zúñiga Sánchez-Cerrudo, 

Moment de la lectura del discurs de 
recepció del Acadèmic Numerari Dr. 

Francesc Donada Bosch.
22 de maig de 1969.
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Etienne Canals (francès) i Pietro Mascherpa (italià). Fou el 19 
de maig de 1956, que a l’Aula Magna de la Universitat, en sessió 
solemne i a continuació de la sessió de clausura de la II Reunión 
Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino, 
prengueren possessió.

D’acord amb el Reglament, l’acte de presa de possessió no 
era preceptiu, però, si es feia, havia de ser en sessió solemne: “Si 
el Académico de honor nombrado se encontrase en Barcelona, podrá 
celebrar la Academia una sesión solemne para darle posesión y entre-
garle los correspondientes titulo y medalla”. Tots cinc es trobaven a 
Barcelona per ser participants de l’esmentada Reunió Internaci-
onal.

RECEPCIÓ D’ACADÈMICS CORRESPONENTS

Amb anterioritat als Estatuts de 1977, les recepcions dels aca-
dèmics corresponents espanyols no estaven preceptuades com a 
sessions públiques extraordinàries (sí, en canvi, les dels acadèmics 
numeraris i les dels acadèmics estrangers). A partir dels esmentats 
Estatuts, totes les recepcions d’acadèmics, i per tant també les dels 
corresponents espanyols, han de ser en sessió publica extraordinà-
ria. De fet, però, ni els Estatuts de 1977 ni el Reglament conse-
güent de 1978, obligaven a fer recepció d’acadèmics corresponents 
(cal distingir entre ingrés i recepció), tot i que, com ja s’ha vist en 
al capítol anterior, en l’apartat dedicat a les sessions científiques, es 
començaren a fer de seguida.

Fou el Reglament de 1997, consegüent als Estatuts de 1996, 
que explícitament preceptuà la presa de possessió de l’acadèmic 
corresponent electe “en sessió pública i solemne”. El propi Reglament 
indicava en què havia de consistir l’acte de recepció:

“En l’acte de recepció acompanyaran a l’acadèmic dos acadèmics 
signants de la proposta, el president demanarà al secretari que llegeixi 
l’extracte de l’acta de la Junta General en que fou elegit i al primer 
firmant de la proposta, que en faci una breu biografia de presentació. A 
continuació l’acadèmic corresponent electe farà la lectura del seu discurs 
d’ingrés. Acabada la lectura el president demanarà que s’apropi i posats 
dempeus els assistents, li imposarà la medalla d’acadèmic corresponent 
i li lliurarà el diploma acreditatiu. El president clourà l’acte”.

Aquest redactat no ha sofert canvis en els Reglaments poste-
riors.
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És precís distingir entre presa de possessió, obligatòria per a 
tots els acadèmics corresponents, i acte de recepció, que no pot 
ser obligatori per als acadèmics estrangers, si més no en els termes 
descrits, pel fet que, d’acord amb els Estatuts (1996, 2002 i 2002), 
“En el cas d’acadèmics estrangers, la lectura podrà ser delegada en un 
acadèmic numerari”. 

LES SESSIONS D’OBERTURA DE CURS

Una de les activitats periòdiques de l’Acadèmia de major re-
llevància ha estat sempre la sessió pública extraordinària inaugural 
de curs.

El Reglament de 1956, a l’igual que el de 1977, establia, textu-
alment: “Las sesiones inaugurales del curso revestirán igual solemnidad 
que las recepciones...”. El Reglament de 1996, lluny de restar solem-
nitat, la reforçà, conferint-li la “màxima solemnitat” i prescrivint el 
que, de fet, s’havia vingut fent sempre, la invitació de les autoritats 
governamentals, acadèmiques, científiques i professionals.

La primera sessió inaugural fou la del curs 1957, celebrada en 
el Col·legi de Farmacèutics de la Província de Barcelona, el 9 d’abril 
de 1957. Una inauguració tan tardana fou força excepcional. Tam-
bé fou excepcional que se celebrés en el Col·legi. La del curs 1958 
tingué lloc a la Sala de conferències Biblioteca Central, la dels cur-
sos 1959 i 1960 a la Sala d’actes de l’Escola de Bibliotecàries, la 
del curs 1961 s’ignora (possiblement a la Faculat de Farmàcia), i la 
del curs 1962 ja a la seu de l’Acadèmia, coincidint amb la Solemne 
inauguració dels locals el 25 de novembre de 1961.

Moment de la lectura del discurs de 
recepció del Acadèmic Numerari Dr. 

Ramon Cullell Reig.
10 de març de 1970.
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L’ORDRE DEL DIA

La sessió inaugural, o d’Obertura de curs, des de bon principi 
fou un acte amb ordre del dia preestablert. D’acord amb el Regla-
ment de 1956 (també el de 1977), les sessions inaugurals “tendrán 
este orden del día:

a) Memoria de Secretaria comprensiva de la labor de la Acade-
mia en el curso anterior.

b) Discurso inaugural por un Académico de número designado 
éste por orden de antigüedad.

c) Entrega de premios y recompensas, si se han concedido”.

El Reglament de 1996, amplià en dos punts l’ordre del dia:

– “Nomenament i lliurament de medalles als acadèmics emèrits, 
si n’hi ha”

– “Clausura de l’acte pel president”.

La Memòria de Secretaria

Des de la fundació de l’Acadèmia, una de les funcions del se-
cretari és la redacció de la Memòria Anual de secretaria, compren-
siva de la labor de l’Acadèmia durant el curs anterior (“Memòria 
Anual de l’Acadèmia” a partir dels Estatuts de 1989). Aquesta Me-
mòria és la de lectura preceptiva en l’acte d’obertura de curs.

Acte protocolari reverencial de recepció 
d’un Acadèmic.
19 de novembre de 2001.
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El discurs inaugural

El segon punt de l’ordre del dia ha estat estat sempre el dis-
curs inaugural, a càrrec d’un acadèmic numerari designat per ordre 
d’antiguitat.

Fins l’actualitat han llegit el discurs inaugural de curs els Molt 
Il·lustres Acadèmics Numeraris (en total, 49):

– Dr. Eliseo Gastón de Iriarte. Curs 1957, el 9 d’abril de 1957: “Bases 
biológicas relacionadas con la investigación de la paternidad”.

– Dr. Taurino Mariano Losa España. Curs 1958, el 6 de febrer de 1958: 
“Algunas consideraciones sobre los hongos tóxicos Agaricales”.

– Dr. Ramón San Martín Casamada. Curs 1959, el 18 de gener de 
1959: “Algunas modernas adquisiciones de la Fitoterapéutica”.

– Dr. Guillem de Benavent Camps. Curs 1960, el 14 de febrer de 1960: 
“La edafología en las ciencias farmacéuticas”.

– Dr. Josep Amargós Anoro. Curs 1961, 1961: “Algunos comentarios so-
bre la industria farmacéutica de síntesis”.

– Dr. Jesús Isamat Vila. Curs 1962, el 25 de novembre de 1961: “¿Qué 
es la Farmacia? ¿Está justificada la creación de una Academia de Farma-
cia en Barcelona?”.

– Dr. Antoni Esteve Subirana. Curs 1963, el 7 de desembre 1962: “Pa-
tentabilidad de los medicamentos”.

– Sr. Isidre Bultó Blajot. Curs 1964, el 15 de desembre de 1963: “Una 
nueva forma farmacéutica industrial: el Aerosol”.

– Dr. Salvador Brosa Rabassa Curs 1965, l’11 de desembre de 1964: 
“Un cuarto de siglo en la Industria Químicofarmacéutica”.

– Dr. Benet Oliver Suñé. Curs 1966, el 18 de desembre de 1965: “Con-
tribución de los Inspectores Farmacéuticos Municipales en la lucha contra 
la polución de las aguas”.

– Dr. Francisco Hernández Gutiérrez. Curs 1967, el 17 de gener de 
1967: “La polución del aire”.

– Dr. Alfonso del Pozo Ojeda. Curs 1968, l’1 de febrer de 1968: “Inci-
dencia del medicamento actual en la formación básica del farmacéutico”.

– Dr. Francesc Casanovas Puig. Curs 1969, el 23 de gener de 1969: 
“Del agua de mar al agua potable”.

– Dr. Josep Séculi Brillas. Curs 1970, el 10 de febrer de 1970: “Sustan-
cias químicas extrañas y residuales en los alimentos”.

– Dr. Francisco García Valdecasas Santamaria, Curs 1971, el 26 de gener 
de 1971: “Fundamentos fisiológicos de la terapéutica antihipertensiva”.

– Dr. Fidel E. Raurich Sas. Curs 1972, el 3 de febrer 1972: “La consti-
tución de las sales de Roussin”.

– Dr. Ramon Parés Farràs. Curs 1973, el 18 de gener de 1973: “El factor 
S de citrobacter intermedium C-3”.

– Dr. Fernando Calvet Prats. Curs 1974, el 9 de gener de 1974: “Acerca 
de la regulación uricogénica”.

– Dr. Pere Puig Muset. Curs 1975, el 21 de gener de 1975: “Peroxidaci-
ones, radical superóxido y oxígeno singlete”.

– Dr. Josep M. Pla Dalmau. Curs 1976, el 16 de desembre de 1975: 
“Algunos comentarios sobre los inicios y el futuro de las orientaciones pro-
filácticas”.
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– Dr. José Luis Gómez-Caamaño. Curs 1977, el 21 de desembre de 
1976: “De re pharmacéutica: Aislamiento, soledad, futuro esperanza-
dor”.

– Dr. Josep Gimbert Roura. Curs 1978, el 6 de desembre de 1977: “El 
Director técnico farmacéutico”.

– Dr. Francesc Donada Bosch. Curs 1979, el 12 de desembre de 1978: 
“La transferencia de tecnología en la industria farmacéutica”.

– Dr. Ramon Cullell Reig. Curs 1980, el 13 de desembre de 1979: 
“Evolución de la Farmacia durante el siglo XX”.

– Dr. Rafael Salord Barceló. Curs 1981, el 16 de desembre de 1980: 
“Métodos modernos en Taxonomía botánica”.

– Dr. Jaime Gállego Berenguer. Curs 1982, el 10 de desembre de 1981: 
“Animales de compañía y antropozoonosis parasitarias”.

– Dr. Joan Sabater Tobella. Curs 1983, el 16 de desembre de 1982: 
“Control analítico en la terapéutica antiepiléptica”.

– Dr. Joan Uriach Marsal. Curs 1984, el 15 de desembre de 1983: “Pre-
sente y futuro de la terapéutica antiagregante plaquetaria”.

– Dr. Ramon Jordi González. Curs 1985, el 13 de desembre de 1984: 
“Deudas y cuentas de boticarios. Una reivindicación histórica obligada”.

– Dr. Josep A. Salvà Miquel. Curs 1986, el 12 de desembre de 1985: 
“Calci i antagonistes del calci. Una nova perspectiva terapèutica”.

– Dr. Josep Esteve Soler. Curs 1987, el 18 de desembre de 1986: “La 
evolución de la investigación farmacéutica española durante los últimos 
cuarenta años”.

– Dr. Josep M. Suñé Arbussà. Curs 1988, el 15 de desembre de 1987: 
“Un formulari d’hospital barcelonès del segle XVII. El «Particulares Me-
dicamentorum» de l’Hospital General de la Santa Creu de l’Apotecari 
Joan Pasqual Llobet”.

– Dr. Tomàs Adzet Porredon. Curs 1989, el 15 de desembre de 1988: 
“Nuevas aportaciones al mecanismo de acción de las benzodiacepinas”.

– Dr. Vicente Iranzo Rubio. Curs 1990, el 19 de desembre de 1989: 
“Estudio de los compuestos iónicos y de los compuestos quelatos”.

– Dr. Josep Cardús Aguilar. Curs 1991, el 20 de desembre de 1990: 
“Comportaments en el medi ambient dels virus procedents dels efluents de 
depuradores d’aigües residuals emprats pel reg de sols de conreu”.

– Dr. Pere Salavert Argelaguet. Curs 1992, el 16 de gener de 1992: “Les 
anàlisis clíniques en el segle passat”.

– Dra. Creu Casas Sicart. Curs 1993, el 14 de gener de 1993: “Els briò-
fits a la Península Ibèrica”.

– Dra. M. del Carme de la Torre Boronat. Curs 1994, el 20 de gener de 
1994: “El vi, la nutrició i la salut”.

– Dr. Fèlix Pumarola Busquets. Curs 1995, el 12 de gener de 1995: “Els 
residus biosanitaris. Moderns conceptes de gestió”.

– Dr. Josep Iglesias Anglés. Curs 1996, el 25 de gener de 1996: “Actua-
litat dels fàrmacs d’origen biològic”.

– Dr. Eduardo Albors Yoldi. Curs 1997, el 23 de gener de 1997: “No-
ves formes farmacèutiques de dosificació de medicaments. Contribució del 
farmacèutic a la recerca i al desenvolupament galènic de sistemes d’allibe-
rament controlat”.

– Dr. Josep Cemeli Pons. Curs 1998, el 21 de gener de 1998: “La indús-
tria Farmacèutica a Espanya: consideracions sobre la conjuntura actual i 
perspectives de futur”.
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– Dra. Anna M. Carmona Cornet. Curs 1999, el 20 de gener de 1999: 
“Farmàcia i art a Catalunya”.

– Dr. Jaume Bech Borràs. Curs 2000, el 17 de gener de 2000: “De la Far-
màcia Dogmàtica a la Farmàcia Química: La Transició a Catalunya”.

– Dr. Josep Boatella Riera. Curs 2001, el 25 de gener de 2001: “La 
Universitat davant el canvi de segle”.

– Dr. Francesc Taxonera Roca. Curs 2002, el 21 de gener de 2002: 
“L’art de guarir amb els medicaments. Reflexions professionals farmacèu-
tiques a l’inici del segle XXI”.

– Dr. Joan Barceló Coll. Curs 2003, el 20 de gener de 2003: “Perspecti-
ves actuals de la fitoremediació”.

– Dr. Miquel Ylla-Català Genís. Curs 2004, el 19 de gener de 2004: 
“Suplendum est per artem in quo natura defuerit (suplim per l’art el que 
la natura oblidà”.

– Dr. Ramon Salazar Macian, Curs 2005, el 17 de gener de 2005: “Re-
cursos humans, relacions humanes i qualitat total”.

Dels 16 acadèmics fundadors, només 3 no arribaren a llegir 
el discurs inaugural. El de 1961 corresponia al Dr. Joan Solanes 
Ponsati (cinquè per ordre d’antiguitat), però, per malaltia, no fou 
possible. Ja un any abans, en la Junta de Govern de 19 de gener 
de 1960, el secretari comunicava haver rebut la visita dels fills, in-
dicant que, degut al seu delicat estat de salut, no podria llegir el 
discurs inaugural del curs 1961 (moriria el 22 d’agost de 1963). El 
substituí el Dr. Josep Amargós Anoro, que era el següent. Tampoc 
no el llegí el Dr. Arturo Mosqueira Toribio (setè per ordre d’an-
tiguitat), que, degut al seu canvi de residència havia passat a la 
condició d’excedent sense plaça. No consta que el llegís tampoc 

El Dr. Raurich presideix l’acte de 
recepció del Dr. Fernando Calvet 
Prats com Acadèmic Numerari.
5 de novembre de 1963.
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(s’ignora el motiu) el Dr. Santiago Pagès Maruny (catorzè per ordre 
antiguitat); li corresponia l’obertura de curs 1968 (en lloc seu el Dr. 
Alfonso del Pozo Ojeda, que era el següent).

Excepcionalment, es produí també un salt d’ordre. El discurs 
inaugural del curs 1962 corresponia al Dr. Antoni Esteve Subirana 
(vuitè per ordre d’antiguitat), però el llegí el Dr. Jesús Isamat Vila 
(tretzè), professor d’Història de la Farmàcia, passant el Dr. Esteve 
Subirana al curs següent. El motiu va ser que la inauguració del 
curs 1962 es va voler fer coincidir amb la solemne inauguració 
dels locals de l’Acadèmia, sota la presidència del Ministre Dr. Jesús 
Rubio García-Mina. Interessava que el discurs tractés de la pròpia 
Acadèmia des del punt de vista de justificació històrica. No en va 
el discurs del Dr. Isamat Vila portà per títol: ¿Qué es la Farma-
cia? ¿Está justificada la creación de una Academia de Farmacia en 
Barcelona?.

Lliurament de premis i recompenses (i distincions)

De sempre, les sessions públiques de lliurament de premis, 
d’acord amb els Estatuts, s’han hagut de celebrar amb caràcter ex-
traordinari, però no, forçosament, en sessió exclusiva. Per altra ban-
da, el lliurament premis i recompenses ha figurat sempre com un 
dels punts de l’ordre del dia de les sessions obertura de curs, i, molt 
majoritàriament, ha estat així.

Instantànea de l’obertura de 
Curs 1962, el 25 de novembre de 
1961, coincidint amb la solemne 
inauguració dels locals de la 
corporació.
En el centre, els Drs. de Venavent, 
president conversant amb el Dr. 
Toribio Zúñiga Sánches-Zerrudo, 
secretari perpétuo de la Real 
Académia de Farmácia de Madrid.
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El capítol IV dels Estatuts fundacionals estava dedicat a “Cur-
sos, concursos y premios”. En el seu Article 30 facultava l’Acadèmia 
“para la organización de cursos destinados al perfeccionamiento cientí-
fico, en la forna que acuerde la Junta de Gobierno, previo informe de 
las Secciones, y convocará concurso de premios anuales o en períodos de 
tiempo superior en los que fomente la investigación, recompensas a es-
tudiantes y a la labor científica de los Farmacéuticos, y becas en España 
y en el extranjero”. Els Estatuts posteriors no han privat l’Acadèmia 
d’aquesta facultat.

Fou l’any 1966 que l’Acadèmia va instituir el seu propi Premi, 
el qual, amb modificacions pel que fa a plantejament i bases, ha 
continuat convocant-se anualment. Abans, però, de la institució 
del seu premi, l’Acadèmia ja convocava el Concurs Anual de Pre-
mis.

La primera convocatòria del Concurs Anual tingué lloc el 
1963, amb un únic premi. La iniciativa fou a conseqüència d’una 
proposta i subvenció del Col·legi de Farmacèutics de la Província 
de Barcelona. Segons indicava el president, Dr. Raurich Sas, en la 
Junta de Govern del 22 de febrer de 1963, l’Acadèmia s’havia re-
but una subvenció de 30.000 pessetes del Col·legi de Farmacèutics, 
amb la condició que una sisena part fos destinada a la creació d’un 
premi anual que portés el nom “Premio del Muy Ilustre Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona”.

La convocatòria, a mitjans de febrer de 1963, ja estava impresa 
i enviada. El termini de lliurament de treballs era a les 18 h. del 

Acadèmics en la sessió inaugural del 
curs 1965.
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dia 31 d’octubre. Estava dotat amb 5.000 pessetes en metàl·lic i 
el diploma d’acadèmic corresponent. Hi podien concórrer tots els 
farmacèutics col·legiats en qualsevol dels cinc col·legis del Distric-
te Universitari (Balears, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). El 
tema era “Contribución al estudio de métodos para determinación de 
la glucosa y de la glucemia verdaderas, en enfermos que toman medi-
camentos que, además de ser reductores, modifican el valor del poder 
rotatorio específico de la glucosa (hidrazidas, por ejemplo)”.

Val a dir que en aquella primera convocatòria, per poc, no hi 
va poder entrar un altre premi, el “Premi Dr. Arderiu”, que seria in-
clòs en la següent. Segons indicà el president en l’esmentada Junta 
de 22 de febrer, l’Acadèmia havia rebut una carta del Dr. Arderiu 
Peyarols oferint 5.000 pessetes per a la creació d’un premi, però la 
convocatòria ja estava enviada.

En la Junta General de 30 d’octubre de 1963 el president donà 
compte que s’havia rebut un treball per al premi. Foren nomenats 
membres del jurat els Drs. Fraile Ovejero, García-Valdecasas San-
tamaria, Isamat Vila i Oliver Suñé; el cinquè membre, d’acord amb 
les bases, l’havia de proporcionar el Col·legi. El guanyador fou 
Albert Ventura Monteys, que rebé el premi en la sessió inaugural 
de curs 1964 (15 de desembre de 1963).

La segona convocatòria, de 1964, ja era de tres premis:

– “Premio del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de la Pro-
vincia de Barcelona”, dotat amb 5.000 pessetes i el títol 
d’acadèmic corresponent.

Inauguració del curs 1966, el 18 de 
desembre de 1965.
Presideix el vicerector de l’Universitat 
de Barcelona el Dr. Fenech, 
acompanyat del president de 
l’Acadèmia Dr. Ramon San Martín 
Casamade, i el Degà de la Facultat 
de Farmàcia el Dr. Eliseo Gastón de 
Iriarte Sánchez.
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– “Premio Arderiu-Jener”, 10.000 pessetes en metàl·lic.
– “Premio Federación Farmacéutica”, 5.000 pessetes i el títol 

d’acadèmic corresponent

En la sessió inaugural de curs 1965 (11 de desembre de 1964) 
es procedí a l’adjudicació dels Premis del Concurs 1964, essent lliu-
rat el Premi Federación Farmacéutica al Dr. Ramon Franquesa Gra-
ner (no consta que s’haguessin adjudicat els altres dos Premis).

Els mateixos tres premis figuraven en el Concurs de 1965. 
La novetat més notable era que el guanyador del “Premio Arderiu-
Jener”, a més de les 10.000 pessetes en metàl·lic, rebria també el 
títol d’acadèmic corresponent. En la sessió inaugural de curs 1966 
(18 de desembre de 1965) es feu lectura de l’acta corresponent als 
Premis del Concurs 1965 (no consta que s’hagués adjudicat cap 
dels tres premis).

Fou en la Junta de Govern de primer de febrer de 1966 que es 
decidí que si la situació econòmica ho permetia, s’instituiria el Pre-
mio Real Academia de Farmacia de Barcelona. En la Junta següent, 
de 17 de març, ja es prengué l’acord de convocar-lo. Tant per cate-
goria científica com econòmica, havia d’ocupar el primer lloc en la 
convocatòria de premis.

Així, el Concurs de premis de 1966 anava encapçalat pel “Pre-
mio Real Academia de Farmacia de Barcelona”, amb una dotació 
de 15.000 pessetes. Havia de tractar sobre “Un tema libre de interés 
famacéutico”. Els restants tres premis de la convocatòria eren els 
mateixos de les edicions anteriors. D’acord amb les bases, hi podien 

Vista parcial de la sala d’actes en la 
sessió inaugural del curs 1967.



L E S  S E S S I O N S  P Ú B L I Q U E S  P R E C E P T I V A M E N T  E X T R A O R D I N À R I E S

209R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

concorre tots els farmacèutics espanyols. En tots quatre, els premis 
eren exclusivament en metàl·lic, és a dir, que els guanyadors ja no 
eren premiats amb el títol d’acadèmic corresponent.

D’acadèmics corresponents via Premis no consta que assolissin 
aquesta classe més que els Drs. Albert Ventura Monteys i Ramon 
Franquesa Graner.

En el decurs dels anys, el Concurs Anual de Premis ha tin-
gut diverses incorporacions i cessacions de Premis. En total, des 
de 1963 fins l’actualitat, sense comptar el de l’Acadèmia, se n’han 
convocat 9 de diferents. Els següents per ordre d’incorporació a les 
convocatòries:

– Premi del Col·legi de Farmacèutics de la Província de 
Barcelona. De 1963 a 1994 (passà a atorgar-lo el Consell de 
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya).

– Premi “Arderiu-Jener”. De 1963 a 1978.
– Premi “Federació Farmacèutica”. De 1964 a 1966, i de 

1989 a 1990.
– Premi “Dr. Esteve”. 1967 fins l’actualitat.
– Premi “Dr. San Martín”. 1972.
– Premi “Dr. Salord Barceló”. De 1972 a 1977.
– Premi “Laboratorios Klorane”. De 1972 a 1976.
– Premi “FAES”. De 1974 a 1992.
– Premi “Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya” 

de 1995 a 2001.

Vista general de la sessió inaugural del 
curs 1968.
presideix el Dr. Eliseo Gastón de 
Iriarte Sánchez, en representació del 
rector de l’Universitat.
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Els Concursos dels anys 1972 a 1978 foren els de major nom-
bre de Premis. 

Les edicions 2002, 2003 i 2004 n’inclogueren només dos, 
el “Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya” i el “Dr. Esteve”, 
aquest últim de tema lliure sobre “Farmàcia Industrial i Galènica”, 
dotat, en l’edició 2004, amb 6.000 Euros. El Concurs Anual de 
Premis 2005 només un, el Premi “Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya”, per haver adquirit el “Dr. Esteve” caràcter bianual.

El premi de l’Acadèmia, de tema lliure i 15.000 pessetes de 
dotació en les primeres edicions, a partir del Concurs 1970 s’obrí 
en dos apartats, cadascun premiat amb 15.000 pessetes:

A) Tema lliure en el camp de les Ciències Físiques i Quími-
ques.

B) Tema lliure en el camp de les Ciències Biològiques i Natu-
rals.

El 1974 la datació passà a ser de 20.000 pessetes per apartat, 
el 1975 a 30.000, i el 1979 a 35.000, ...

Amb els anys, el Premi “Real Academia de Farmacia de 
Barcelona” anà augmentant de dotació, sofrí canvis en les bases i, 
fins i tot, de nom, en consonància amb la catalanització de l’Acadè-
mia i amb el canvi de denominació per Reial Acadèmia de Farmà-
cia de Catalunya. Però el canvi més important es produí per acord 
de la Junta de Govern de 21 de març de 1996. Després d’un ampli 
debat s’acordà modificar totalment l’esperit del Premi per conferir-
li un caràcter exclusivament honorífic. Tal com es llegeix en les con-
vocatòries a partir del Concurs Anual 1996, “La Reial Acadèmia de 

Taula presidencial de la sessió 
inaugural del curs 1969.
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Farmàcia de Catalunya acorda crear i concedir anualment un premi 
amb el seu nom, amb l’objectiu d’enaltir una personalitat, un Col-
lectiu o una institució que hagi contribuït de forma destacada, amb 
una trajectòria perseverant, o amb un fet de relleu singular, a ennoblir 
al món de la Farmàcia a Catalunya o a nivell internacional”. El pre-
mi és concedit pel sistema de proposta i consisteix en una medalla 
d’argent amb el nom i distintiu de l’Acadèmia i amb un diploma 
acreditatiu. Fins l’actualitat el Premi, en aquesta nova modalitat, ha 
estat concedit a:

– Sr. Antoni Vila Casas per la seva trajectòria en el món de la 
Farmàcia (Premi 1996).

– Familiars de Joaquím Cusí Furtunet, Senyores Josefina Cusí 
Furtunet, M. Teresa Cusí Nanot i M. del Carme Cusí Bar-
celó, com a propietàries i signants del contracte de dona-
ció al Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya del Museu 
Cusí de Farmàcia. El premi seria lliurat el 15 de febrer de 
2000 en sessió publica extraordinària (Premi 1997).

– Facultat de Farmàcia de la Universitat Barcelona per la seva 
trajectòria docent i de servei a la societat catalana durant 
150 anys (Premi 1998).

– Dr. Josep M. Arderiu Payerols per la seva labor d’acostar 
als professionals sanitaris i a tot el teixit de la societat la 
pràctica habitual del farmacèutic, amb totes les seves virtuts 
científiques i humanes d’alt contingut social (Premi 1999).

– Dr. Joan Massagué Solé, cap del Departament de Biologia 
Cel·lular del “Memorial Sloan Kettening Cancer Center de 
New York”, per la seva trajectòria com investigador en el 
camp de la Biologia Molecular del Càncer, amb reconeixe-
ment mundial (Premi 2000). El premi seria lliurat posteri-
orment, el 3 de maig de 2001, en sessió pública extraordi-
nària.

– Fundació Uriach 1838 per la seva labor de promoure, fo-
mentar i difondre la investigació científica espanyola en els 
camps de les Ciències de la Salut, en especial de la Farmàcia, 
i pel seu suport a l’estudi de la seva història i contribució, 
amb diverses publicacions, a la seva difusió (Premi 2001).

– Laboratori Dr. Oliver Rodés i al Laboratori AlconCusí, 
per la seva labor continuada al llarg de 100 anys en servei 
a la Farmàcia a Catalunya i a nivell internacional (Premi 
2002).

– L’Académie Nationale de Pharmacie, per la seva llarga, perse-
verant i destacada trajectòria al servei de la Farmàcia que ha 
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contribuït a ennoblir-la fins a constituir un precedent per a 
tot Europa i per la resta del món (Premi 2003).

– “Farmacia hospitalària”, per la seva trajectòria perseverant, 
amb una actuació destacada que ha contribuït a ennoblir el 
món de la Farmàcia a casa nostra. Va rebre el premi la So-
ciedad Española de Farmacia Hospitalaria, que a l’any 2005 
arribà als 50 anys de la seva fundació amb el nom d’Asocia-
ción Nacional de Farmacéuticos de Hospitales Civiles (Premi 
2004).

Tots els Premis del Concurs Anual de Premis de l’Acadèmia 
han estat concedits en les sessions obertura de curs i la immensa 
majoria lliurats també en aquest acte.

A més dels premis, les sessions inaugurals de curs han estat 
escenari de diverses distincions:

– Curs 1959: Imposició de la medalla d’acadèmic d’honor al 
Dr. Benet Oliver Rodés.

– Curs 1962: Imposició de la medalla d’acadèmic d’honor 
al Ministro de Educación Nacional Dr. Jesús Rubio García-
Mina (elegit el 29 d’octubre de 1959).

– Curs 1966: Imposició l’Encomienda con placa de la Orden 
Alfonso X el Sabio al Dr. Fidel Raurich Sas.

– Curs 1976: Imposició de les insígnies de l’Encomienda con 
placa de la Orden Alfonso X el Sabio als Drs. Ramón San 
Martín Casamada i Jaume Gállego Berenguer.

– Curs 1983: Lliurament del títol d’acadèmic d’honor a 
l’Excel·lentíssim Dr. Federico Mayor Zaragoza.

– Curs 1984: Lliurament al secretari de l’Acadèmia Dr. 
Francesc Casanovas Puig, d’un diploma d’agraïment i re-
cord, després d’haver complert 25 anys de dedicació des de 
la Junta de Govern.

– Curs 1985: Lliurament a la Sra. Carme Granell Ruíz d’un 
diploma d’agraïment amb motiu de la seva jubilació després 
de 40 anys d’ocupar-se de secretaria i arxius de l’Acadèmia.

– Curs 1986: Lliurament al Dr. Ramón San Martín Casama-
da del títol de president d’honor de la Corporació, anteri-
orment concedit per l’Acadèmia en reconeixement a la seva 
dilatada i fructífera gestió al front de la mateixa.

Un comentari especial mereix el lliurament a la Sra. Carme 
Granell Ruíz, en la sessió inaugural del curs 1985 (13 de desembre 
de 1984), del diploma d’agraïment pels serveis prestats a l’Acadè-
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mia durant 40 anys. En realitat, eren 11 a la Secció Barcelona i 29 a 
l’Acadèmia. En la Junta General de 5 de juny de 1984, el president, 
Dr. Sabater Tobella, ja havia donat compte de la renúncia al càrrec 
d’Oficial de secretaria de la Sra. Carme Granell per malaltia, i havia 
informat que es disposava de substitut, el Sr. Xavier Gasch Deniel, 
que s’incorporà el maig de 1984 i que és l’Oficial de secretaria ac-
tual.

Nomenament i lliurament de medalles als acadèmics numeraris 
emèrits

El Reglament de 1997 indicava per primer cop que el reco-
neixement de l’honor que significa el pas d’acadèmic numerari a 
acadèmic numerari emèrit es fa “lliurant-los, en la sessió extraordi-
nària inaugural de curs, una medalla idèntica a la que li corresponia 
com a numerari, que podran usar indefinidament”. A part, el propi 
Reglament introduïa el “Nomenament i lliurament de medalles als 
Acadèmics emèrits, si n’hi ha” com apunt de l’ordre del dia de la 
sessió inaugural.

Clausura de l’acte pel president

La introducció en el Reglament de 1996, de la “clausura de 
l’acte pel president” com a punt de l’ordre del dia de la sessió fixava 
el que s’havia vingut fent des del principi, encara que amb matisos, 
ja que no sempre el president de la sessió inaugural havia estat el 
president de l’Acadèmia ni, en el seu defecte, el vicepresident o 
algun altre membre de Junta en funcions de president.

Presidencia de la sessió inaugural del 
curs 1970.
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L’article 17 dels Estatuts fundacionals (també el 20 dels Esta-
tuts de 1977), referit a les sessions, deia textualment: “Salvo en los 
casos de asistencia del Jefe del Estado, Presidente del Gobierno, Mi-
nistro o Rector, la presidencia de la Corporación será ocupada siempre 
por el presidente, que aquellas ocasiones se sentará a la derecha del que 
preside”.

La sessió d’obertura del curs 1962, que coincidí amb la so-
lemne inauguració dels locals de l’Acadèmia, la presidí el Minis-
tre Jesús Rubio García-Mina, que clausurà l’acte declarant obert el 
curs i inaugurats els locals. En altres ocasions, com en l’obertura del 
curs 1967, fou el rector de la Universitat de Barcelona qui presidí, 
obrint i tancant la sessió i declarant obert el curs.

Presidència de la sessió inaugural
del curs 1997.

Presideix el
Dr. Tomás Adzet Porredón. 
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LES 49 OBERTURES DE CURS

El curs 1956, el primer de l’Acadèmia, no fou objecte d’ac-
te d’obertura. El primer seria el curs 1957, i, de llavors ençà, se 
n’han celebrat 49. Les primeres cinc obertures (del curs 1957 al 
curs 1961) se celebraren en els primers mesos de l’any. El 1961 se’n 
celebraren dues, les corresponents als cursos 1961 i 1962, a causa 
d’haver fet coincidit la solemne inauguració dels locals de l’Aca-
dèmia (25 de novembre de 1961) amb l’obertura del curs 1962. 
Potser com a conseqüència, les 4 següents (1963, 1964, 1965 i 
1966) s’avançaren a finals d’any (el desembre). Posteriorment, des 
de l’obertura del curs 1967 a la del curs 1975, es tornà a inicis 
d’any. El 1975, se’n tornaren a celebrar dues, corresponents als cur-
sos 1975 i 1976. L’avançament és mantingué fins el curs 1991. A 
partir del curs 1992, sempre a principi d’any, el gener.

Tots seguit es detallen les 49 obertures de curs.

Presidència de la sessió inaugural del 
curs 2003.
Presideix el Dr. Josep Esteva Soler. 
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Curs 1957
– 9 d’abril de 1957. Sala d’actes de Col·legi de Farmacèutics 

de la Província de Barcelona.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. de Benavent Camps, 

acompanyat de les autoritats sanitàries i docents.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1956, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez. 
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Eliseo Gastón 

de Iriarte. 
– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president.

Curs 1958
– 6 de febrer de 1958. Sala de conferències de la Biblioteca 

Central.
– Presideix i obre la ssessió el president Dr. de Benavent 

Camps, acompanyat del Dr. Eduardo García Marquina, vicerector 
de la Universitat, el Sr. Garin en representació del capità general, 
el Sr. Salvà Bové en representació del governador militar, el Dr. 
Francisco Moreno Martín, degà de la Facultat de Farmàcia, el Sr. 
Emilio Martínez de Laguardia per la Diputació Provincial i el Sr. 
Ramon Gavaldà Ribas pel M.I. Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
la Província de Barcelona.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1957, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Taurino Ma-
riano Losa España.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president.

Vista parcial de la sala en la sessió 
inaugural del curs 2001. 
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Curs 1959
– 18 de gener de 1959. Sala d’actes de l’Escola de Bibliotecà-

ries.
– Presideix i obre la sessió el Dr. de Benavent Camps.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1958, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Ramón San 

Martín Casamada.
– Imposició de la medalla d’acadèmic d’honor al Dr. Benet 

Oliver Rodés.
– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president.

Curs 1960
– 14 de febrer de 1960. Sala d’actes de l’Escola de Bibliotecà-

ries.
– Presideix i obre la sessió el vicepresident Dr. Ramon San 

Martín Casamada (al president corresponia fer el Discurs inaugu-
ral).

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1959, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Guillem de 
Benavent Camps.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president de 
l’acte.

Sessió inaugural del curs 2003.
Instantànea dels acadèmics de número. 
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Curs 1961
– 1961 (s’ignora la data precisa d’obertura).
– L’acte no es troba ressenyat a l’Anuari 1962 i tampoc en el 

llibre d’actes de sessions públiques. En tot cas, el 30 de gener de 
1961 encara no s’havia celebrat. En la Junta de Govern celebrada 
aquell mateix dia, el secretari comunicava haver-se rebut el text del 
discurs del Dr. Josep Amargós Anoro, que, a l’igual que la Memòria 
de Secretaria del curs 1960, encara no havia estat revisat pel Cen-
sor. Les actes següents no en fan esment. 

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Amar-
gós Anoro.

Curs 1962
– 25 de novembre de 1961, coincidint amb la solemne inau-

guració dels locals destinats a seu de l’Acadèmia
– Presideix el Ministro de Educación Nacional Dr. Jesús Rubio 

García-Mina, acompanyat del president de l’Acadèmia, Guillem de 
Benavent Camps; el rector de la Universitat de Barcelona, Antonio 
Torroja Miret; l’arquebisbe Gregori Modrego Casaus; el governador 
general militar, Sr. Duque de la Victòria, en representació de l’alcal-
de, José M. Martínez de Cardeñoso; el Director General de Enseñan-
za labora,l Guillermo de la Reina, per l’excel·lentíssim president de 
l’Audiència, el magistrat Benito Grau, i el Secretario General Técnico 
del Ministerio de Educación Nacional, Antonio Tena Artigas.

– No es feu la lectura de la Memòria de Secretaria del curs 
1961. Si, en canvi, un “Breve Resumen de las Disposiciones Funda-
cionales y de las Actividades Científicas de la Real Academia de Far-
macia entresacadas de los documentos que obran en los archivos de la 
Corporación per el Académico-Secretario Dr. D. Franscico Casanovas 
Puig”.

– Discurs (inaugural de curs) del Molt Il·ltre. Dr. Jesús Isamat 
Vila.

– Pronunciaren també discursos els Drs. Toribio Zúñiga 
Sánchez-Cerrudo, secretari perpetu de la Real Academia de Farma-
cia de Madrid, Guillem de Benavent Camps, president de l’Acadè-
mia, i el Ministro de Educación Nacional, Dr. Jesús Rubio García-
Mina.

– Imposició de la Medalla d’acadèmic d’honor al Ministro 
de Educación Naciona,l Dr. Jesús Rubio García-Mina (elegit el 29 
d’octubre de 1959).

– Declaració de l’obertura de curs i de la inauguració dels lo-
cals a càrrec del Ministro de Educación Naciona,l Dr. Jesús Rubio 
García-Mina.
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Curs 1963
– 7 de desembre 1962. A la Sala d’Actes de l’Acadèmia (en 

endavant totes les sessions inaugurals).
– Presideix i obre la sessió el president Dr. de Benavent Camps, 

acompanyat del degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Francisco 
Moreno Martín, en representació del rector de la Universitat de 
Barcelona, el coronel Jefe de los Servicios de Farmacia de 4º Región 
en representació del capità general, el Sr. Vilar Amigó, concejal, en 
representació de l’alcalde de la Ciutat i el president del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, Pere Vintró.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1962, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Antoni Esteve 
Subirana.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president.

Mesa presidèncial de la pressa del 
ingrès de la Acadèmica Numerària 
Dra. Asumpció Alsina Esteller.
24 de març de 1999.
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Curs 1964
– 15 de desembre de 1963.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. Fidel Raurich Sas, 

acompanyat del coronel Candela, en representació del capità gene-
ral de la Regió i del degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Francisco 
Moreno Martín.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1963, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Sr. Isidre Bultó 
Blajot.

– Lliurament del Premi Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos 
de la Provincia de Barcelona, amb el tema “Contribución al estudio 
de métodos para determinación de la glucosa y de la glucemia verda-
deras, en enfermos que toman medicamentos que, además de ser re-
ductores, modifican el valor del poder rotatorio específico de la glucosa 
(hidrazidas, por ejemplo)”, al treball presentat per Albert Ventura 
Monteys.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president.

Curs 1965
– 11 de desembre de 1964.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. Antoni Esteve 

Subirana, acompanyat del degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. 
Eliseo Gastón de Iriarte Sanchíz, i del coronel Candela, en repre-
sentació del capità general de la Regió.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1964, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

El Dr. Miquel Ylla-Català Genís 
fent la presentació del Acadèmic 

Corresponent Dr. Henry Delonca.
8 de maig de 2000.
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Salvador Bro-
sa Rabassa.

– Concessió de Premis del Concurs 1964. Premi Federació 
Farmacèutica al treball presentat pel Dr. Ramon Franquesa Gra-
ner.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president.

Curs 1966
– 18 de desembre de 1965.
– Presideix el vicerector de la Universitat Dr. Fenech, acom-

panyat del president Dr. San Martín Casamada, del degà de la Fa-
cultat de Farmàcia, Dr. Eliseo Gastón de Iriarte, del president de 
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, Dr. Pascual Vila, del degà de 
la Facultat de Ciències Dr. Velasco i del president del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona Dr. Ignasi Carol Murillo.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1965, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Benet Oliver 
Suñé.

– Lectura de l’acta de l’examen dels treballs per a optar als 
premis convocats per l’Acadèmia en el Concurs 1965.

– Imposició del vicerector de la Universitat de Barcelona, Dr. 
Fenech, al Dr. Fidel Raurich Sas de l’Encomienda con placa de la 
Orden Alfonso X el Sabio.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. Fenech.

Curs 1967
– 17 de gener de 1967.
– Presideix el rector de la Universitat, Dr. García-Valdecasas 

Santamaria, acompanyat del president Dr. San Martín Casama-
da, del tinent d’alcalde Dr. Villar Palasí, del governador civil de 
Salamanca, Dr. Otero Aenlle, del Jefe Provincial de Sanidad Dr. 
Bravo Marate, del vicedegà de la Facultat de Farmàcia Dr. del Pozo 
Ojeda i del Dr. Chacón, en representació de la Inspección Provincial 
de Farmàcia.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1966, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Francisco 
Hernández Gutiérrez.

– Concessió de Premis del Concurs 1966:
• Premi Col·legi de Farmacèutics al treball presentat per 

Juan-José Torrado.
• Premi Arderiu-Jené al treball presentat per Josep Alegre.

El Dr. Juan Manuel Reol Tejada en 
el dia del seu ingrès com acadèmic 
Corresponent.
3 de març de 2003. 
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– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. García-Val-
decasas Santamaria.

Curs 1968
– 1 de febrer de 1968.
– Presideix i obre l’acte el degà de la Facultat de Farmàcia i 

acadèmic numerari Dr. Eliseo Gastón de Iriarte, acompanyat del 
Dr. Fidel Raurich Sas, en representació de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts, del Dr. Jesús Isamat Vila, per la Reial Acadèmia de 
Medicina, del Dr. Chacón, per la Inspección Provincial de Farmàcia 
i del Sr. Manuel Rosell, regidor president del Districte IV, en repre-
sentació de l’Ajuntament de Barcelona.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1967, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del 
Pozo Ojeda.

– Concessió de Premis del Concurs 1967. Premi Arderiu-Jené 
al treball presentat per Eusebi Carreras Ginjaume.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. Eliseo Gas-
tón de Iriarte.

Curs 1969
– 23 de gener de 1969.
– Presideix i obre l’acte el president Dr. San Martín Casama-

da, acompanyat del degà de la Facultat de Farmàcia Dr. Alfonso del 
Pozo Ojeda, del president del M.I. Col·legi de Farmacèutics Lluís 
Cruz Salas, del Dr. Jesús Isamat Vila, per la Reial Acadèmia de Me-
dicina i del Dr. Chacón, en representació de la Inspección Provincial 
de Farmàcia.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1968, a càrrec 
del vicesecretari, Molt Il·ltre. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez 
(al secretari corresponia fer el discurs inaugural)

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Francesc Ca-
sanovas Puig.

– Concessió de Premis del Concurs 1968. Premi Reial Acadè-
mia al treball presentat per Tomàs Adzet Porredón.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1970
– 10 de febrer de 1970. 
– Presideix i obre l’acte el president Dr. San Martín Casamada, 

acompanyat del coronel Piña, Jefe de los Servicios Farmacéuticos del 
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IV Región Militar, en representació del capità general, del Dr. Jesús 
Isamat Vila, per la Reial Acadèmia de Medicina, del Dr. Fidel Rau-
rich Sas, per la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, del Sr. Antoni 
Valls Julià, president del Col·legi de Farmacèutics de la Província de 
Barcelona i del Sr. Joan Gratacòs Fàbregas, president del Col·legi de 
Farmacèutics de la Província de Girona.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1969, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Séculi 
Brillas.

– Concessió de Premis del Concurs 1969:
• Premi Reial Acadèmia al treball presentat per Manuel 

Ventín Hernández
• Premi “Arderiu- Jené” al treball presentat per Joaquim Bo-

nal de Falgàs.
– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 

Casamada.

Curs 1971
– 26 de gener de 1971.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat del Dr. Fidel Raurich Sas, en representació del 
degà de la Facultat de Farmàcia, del comandant Gil Marcé, Jefe de 
los Servicios Farmacéuticos del IV Región Militar, en representació 
del capità general,

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1970, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Francisco 
García–Valdecasas Santamaria.

– Concessió de Premis del Concurs 1970:
• Premi Reial Acadèmia en l’apartat A) Tema lliure en el 

camp de les Ciències físiques i químiques, al treball 
presentat per M. Teresa Torrent Martín i Tomàs Adzet 
Porredón.

• Premi Reial Acadèmia en l’apartat B) Tema lliure en el 
camp de les Ciències biològiques i naturals, al treball pre-
sentat per Josep M. Iglesias Anglés, M. Teresa Torrent i 
Tomàs Adzet Porredón. 

• Premi del Col·legi de Farmacèutics al treball presentat per 
Frederic Suñer Casadevall.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

La Dra. Rosa Fabragat recullin 
el diploma que le acretita com 
Acadèmica corresponent de mans 
del president Dr. Josep Maria Suñé 
Arbussà.
26 de septembre de 2001. 
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Curs 1972
– 3 de febrer 1972.
– Presideix i obre la sessió l’acadèmic numerari Dr. Josep 

Amargós Anoro, acompanyat del Dr. José Losana Méndez, inspec-
tor provincial de Farmàcia, i del president del Col·legi de Farma-
cèutics de la Província de Barcelona, Sr. Antoni Valls Julià.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1971, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Fidel E. Rau-
rich Sas.

Curs 1973
– 18 de gener de 1973.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat del Degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Jaume 
Gállego Berenguer, del coronel Piñeiro Tejada en representació del 
capità general, del Dr. Pere Salavert Argelaguet pel Col·legi de Far-
macèutics i del delegat provincial del Ministerio de Educación y Ci-
encia Dr. Sitjes Homedes.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1972, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Ramon Parés 
Farràs.

– Concessió de Premis del Concurs 1972:
• Premi Reial Acadèmia en l’apartat B, al treball presentat 

per Josep Lluís Massó Lago i Tomàs Adzet Porredón.

El Dr. Jean Pierre Lepagneur entre 
els Drs. Juan Sabvaté Tobelle i 

Josep Maria Suñé Negre en el dia 
de pressa de posessió com Acadèmic 

Corresponent.
6 de maig de 2002.
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• Premi Col·legi de Farmacèutics en l’Apartat a) “Misiones 
del farmacéutico como facultativo ante el público”, al treball 
presentat per José Losana Méndez.

• Premi Col·legi de Farmacèutics en l’apartat b) “Métodos 
analíticos rápidos de aplicación clínica realizables en la ofici-
na de farmacia”, al treball presentat per Miguel Marí Tur.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1974
– 9 de gener de 1974. 
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat del degà de la Facultat de Farmàcia, del coro-
nel Piñeiro Tejada, en representació del capità general, del Dr. José 
Losana Méndez, Jefe de los Servicios Farmacéuticos de Barcelona, i 
del Dr. Pere Salavert Argelaguet, pel Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1973, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

Foto de família el dia de la presa de 
posessió de Maria Lluisa García López 
com Acadèmica Corresponent.
8 de juliol de 2002. 
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Fernando 
Calvet Prats.

– Concessió de Premis del Concurs 1973:
• Premi Reial Acadèmia en l’Apartat a) “Tema libre en el 

campo de las Ciencias Físicas y Químicas”, al treball presen-
tat per Enric Aulí Mellado.

• Premi Reial Acadèmia en l’Apartat b) “Tema libre en el cam-
po de las Ciencias Biológicas y Naturales”, al treball presentat 
per Carme Blasco Sabio i Montserrat Portús Vinyeta.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1975
– 21 de gener de 1975.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Cas-

mada, acompanyat del coronel Carlos Alcántara Chacón, en repre-
sentació del capità general, del Dr. José Losana Méndez, Jefe de los 
Servicios Farmacéuticos de Barcelona, el Dr. Fidel Raurich Sas, per 
la Reial Acadèmia de Ciències i Arts i pel Dr. Pere Salavert Argela-
guet, pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1974, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

Agustí Jausás Martí entre els 
acadèmics Angel Lázaro Porta i Josep 

Maria Ventura Ferrero en el acte de la 
seva presa de posessió con Acadèmic de 

Número.
13 d’octubre de 2003. 
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Pere Puig 
Muset.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1976
– 16 de desembre de 1975.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat del Dr. Gomá, vicerector de la Universitat, del 
Sr. Carlos Obiols, president de l’Audiència de Barcelona, del Dr. 
Fèlix Pumarola Busquets, Jefe Provincial de Sanidad, i del diputat 
provincial Dr. Manuel Font Altaba.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1975, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. José M. Pla 
Dalmau.

– Concessió de Premis del Concurs 1975:
• Premi Reial Acadèmia en l’apartat B, al treball presentat 

per Teresa Torrent Martí.
• Premi Dr. Esteve al treball presentat per Enrique Parera 

Arranz.
• Premi Loboratorios Klorane al treball presentat per Clau-

di Faulí Trillo i Josep Iglésias Anglés.
• Premi Arderiu-Jané al treball presentat per Luis Triquell 

Sabaté.
– Imposició del Jefe Provincial de Sanidad, Dr. Fèlix Pumarola 

Busquets, als Drs. Ramón San Martín Casamada i Jaume Gállego 
Berenguer de les insígnies de l’Encomienda con placa de la Orden 
Alfonso X el Sabio.

El President, Dr. Josep Maria Suñé 
Arbussà; el Vicepresident, Francesc 
Taxonera Roca i el Secretari Miquel 
Ylla-Català Genís; presidint l’acte de 
presa de posessió el 8 de maig de 2000, 
del Acadèmic Corresponent Dr. Henry 
Delonca. 
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– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1977
– 21 de desembre de 1976.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat, entre d’altres, del Jefe Provincial de Sanidad, 
Dr. Fèlix Pumarola Busquets, i del Dr. José Losana Méndez, inspec-
tor provincial de Farmàcia.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1976, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. José Luis Gó-
mez–Caamaño.

– Concessió de Premis del Concurs 1976:
• Premi Reial Acadèmia en l’apartat A, al treball presentat 

per M. José Llopis Clavijo i Vicente Baxauli Comes.
• Premi Reial Acadèmia en l’apartat B, al treball presentat 

per Santiago Mas Coma.
• Premi Col·legi de Farmacèutics al treball presentat per 

Angel Ruíz Tello.
– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 

Casamada.

Curs 1978
– 6 de desembre de 1977.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat de diverses autoritats.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1977, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Gim-

bert Roura.
– Concessió de Premis del Concurs 1977: Premi Reial Aca-

dèmia en l’apartat B, al treball presentat per Maria Glòria Pellicé i 
Jordi Camarasa García.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1979
– 12 de desembre de 1978.
– Presideix i obre la sessió el president Dr. San Martín Casa-

mada, acompanyat de diverses autoritats.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1978, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.



L E S  S E S S I O N S  P Ú B L I Q U E S  P R E C E P T I V A M E N T  E X T R A O R D I N À R I E S

229R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Francesc Do-
nada Bosch.

– Concessió de Premis del Concurs 1978:
• Premi Reial Acadèmia en l’apartat B, compartit entre els 

treballs presentats per Mariano Ruano Gil i per Carmen 
Biosca Adzet i Xavier de Diego Navalón

• Premi Col·legi de Farmacèutics en l’apartat A) Farmacia y 
Seguridad Social, al treball presentat per Maria Tortajada 
Puchades.

• Premi Col·legi de Farmacèutics en l’apartat B) Misión ci-
entífica y profesional del farmacéutico de Hospital, al treball 
presentat per Elvira Bel Prieto.

– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del Dr. San Martín 
Casamada.

Curs 1980
– 13 de desembre de 1979.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1979, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Ramon Cu-

llell Reig.

El públic d’empeus en el acte de 
la presa de posessió con Acadèmic 
Corresponent, Dr. Jaume Casas Pla.
12 de maig de 2003. 
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Curs 1981
– 16 de desembre de 1980.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1980, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Rafael Salord 

Barceló.
– Concessió de Premis del Concurs 1980. Premi Reial Aca-

dèmia en l’apartat B, compartit entre els treballs presentats per 
Rafael de la Torre Fornell, “Aplicació de tècniques bromatològiques. 
Analítica toxicològica dels barbitúrics”, i per Maria del Pilar Martín 
Barea, “Ensayos de esparadrapos, adhesividad y resistencia a la trac-
ción”.

Curs 1982
– 10 de desembre de 1981.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1981, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Jaume Gàlle-

go Berenguer.
– Declaració de l’obertura de curs a càrrec del president Dr. 

Joan Sabater Tobella.

Curs 1983
– 16 de desembre de 1982.
– Lliurament del Títol d’acadèmic d’honor a l’Excel·lentíssim 

Dr. Federico Mayor Zaragoza.

Acte de la presa de posessió del 
Acadèmic corresponent estranger, Dr. 
Blas Vázquez, en la farmàcia-museu 

de l’Acadèmia.
12 de juliol de 2004.
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– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1982, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Joan Sabater 
Tobella.

Curs 1984
– 15 de desembre de 1983.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1983, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Joan Uriach 

Marsal.
– El president Dr. Juan Sabater Tobella, en nom de tota l’Aca-

dèmia, fa lliurament al secretari Dr. Francesc Casanovas Puig, d’un 
diploma d’agraïment i record, després de haver complert 25 anys 
de dedicació dins de la Junta de Govern.

Curs 1985
– 13 de desembre de 1984.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1984, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Ramon Jordi 

González.
– Concessió de Premis del Concurs 1984. Premi Reial Aca-

dèmia al treball presentat per Elvira Bel Prieto i Josep M. Suñé 
Negre “Catgut blando, nueva aportación al campo de los hilos de 
sutura”.

– El president, Dr. Joan Sabater Tobella, fa lliurament a la 
oficial de secretaria, Sra. Carme Granell Ruíz, d’un diploma d’agra-
ïment amb motiu de la seva jubilació. Al mateix temps li fa lliu-
rament d’un artístic clauer en testimoniatge de la seva esmerçada 
gestió i competència durant 40 anys.

Curs 1986
– 12 de desembre de 1985.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1985, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Antoni 

Salvà Miquel.
– Concessió de Premis del Concurs 1984. Premi FAES al treball 

presentat per Alfonso del Pozo Carrascosa i Josep. M. Suñé Negre 
“Aplicación del dinamómetro electrónico a los ensayos penetrométricos”.

– Lliurament al Dr. Ramón San Martín Casamada del títol 
de president d’honor de la Corporació, anteriorment concedit per 
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l’Acadèmia en reconeixement a la seva dilatada i fructífera gestió al 
front de la mateixa.

Curs 1987
– 18 de desembre de 1986.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1985, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Francesc Casanovas Puig.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. José Esteve 

Soler.
– Concessió de Premis del Concurs 1986:

• Premi Reial Acadèmia al treball presentat per Jordi 
Camarasa García i Elena Escubedo Rafa, “Modulación do-
paminérgica de la neurotransmisión”.

• Premi Col·legi de Farmacèutics al treball presentat per 
Alfonso del Pozo Carrascosa i Josep. M. Suñé Negre, “Di-
seño de los modelos matemáticos que rigen los fenómenos de 
extensibilidad de las pomadas”.

Curs 1988
– 15 de desembre de 1987.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1987, a càrrec 

del vicesecretari, Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet Porredón.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep M. 

Suñé Arbussà.
– Concessió de Premis del Concurs 1987:

• Premi Reial Acadèmia al treball presentat per M. del Mar 
Medina Pérez, Antonio Cerezo Galán i José Sánchez Mor-
cillo, “Estudio dela estabilidad de liposomas multilaminares 
transportadores de ketoconazol de aplicación en leishmania-
sis visceral”.

• Premi Dr. Esteve al treball presentat per Miquel Ylla-Ca-
talà Genís, “La validació en la producció asèptica”.

Curs 1989
– 15 de desembre de 1988. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1988, a càrrec 

de la vicesecretària, Molt Il·ltre. Dra. Anna M. Carmona Cornet.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet 

Porredón.
– Concessió de Premis del Concurs 1988:

• Premi Reial Acadèmia al treball presentat per Francisco 
Rodilla Calvelo, M. José Sánchez Beltran, Roberto Izqui-
erdo María i M. Dolores Gómez Ruíz, “Estudio compa-
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rativo del efecto inhibidor de benzobromarona, alopurinol 
y probenecid sobre el catabolismo de las bases púricas en he-
patocitos aislados de rata: Posible mecanismo de acción de la 
benzobromarona”.

• Premi FAES al treball presentat per Josep M. Suñé Negre 
i M. José García Celma, “Fabricación de viales de uso far-
macéutico: Problemas tecnológicos y control de calidad”.

Curs 1990
– 19 de desembre de 1989.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1989, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet Porredón.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Vicente Iran-

zo Rubio.
– Concessió de Premis del Concurs 1989:

• Premi Federació Farmacèutica al treball presentat per Josep 
Ticó Grau, Alfonso del Pozo Carrascosa, Josep. M. Suñé 
Negre, Soledad Prats Grauet, Paloma García del Émolral 
Alonso, Marta Márquez Valls i Montserrat Miñarro Car-
mona, “Tu farmacéutico, el mejor amigo de tu salud”.

• Premi FAES declarat desert.

Curs 1991
– 20 de desembre de 1990. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1990, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet Porredón.

El President, Dr. San Martín fen 
lliurament del premi “Reial Acadèmia 
de Farmàcia (apartat B)” a Josep Lluís 
Massó Lago en la sessió inaugural del 
curs 1973.
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Cardús 
Aguilar.

– Concessió de Premis del Concurs 1990:
• Premi Reial Acadèmia declarat desert.
• Premi Federació Farmacèutica declarat desert, amb la 

concessió de dos accèssits, un pel treball “Farmàcia i qua-
litat de vida”, presentat per Mercedes Gaya Montserrat, i 
l’altre pel treball “La formación continuada del farmacéuti-
co”, presentat per Alfonso del Pozo Carrascosa i Milagros 
Moreno Solsona.

Curs 1992
– 16 de gener de 1992.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1991, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet Porredón.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Pere Salavert 

Argelaguet.
– Concessió de Premis del Concurs 1991:

• Premi Reial Acadèmia al treball presentat per Francisco 
Rodilla Calvelo i Micaela Gómez García: “Expresión y me-
tilación del gen de la carbamil fosfatosintetasa I. en hígado 
de rata. Efecto del tratamiento in vivo con el fármaco anti-
leucémico 5-azacitidina”.

• Premi FAES al treball presentat per I. Ismail Salem, M. 
Bedmar Abril, A. Cerezo Galán, M. Martín Boscà i A. 
Sánchez Morcillo, “Estabilidad de una nueva formulación 
de comprimidos de morfina de acción prolongada”.

• Premi Dr. Esteve al treballs presentat per Miquel Pons 
Llambrés, Xavier Armengol Garrabou i Joan Estelrich 
Latràs, “L’ús dels liposomes a l’oficina de farmàcia”, i al tre-
ball presentat per Josep Ramon Ticó Grau, Montserrat 
Miñarro Carmona i Montserrat Aroztegui Trenchs, “Apli-
cació dels liposomes en Farmàcia”.

• Premi Col·legi de Farmacèutics declarat desert.

Curs 1993
– 14 de gener de 1993
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1992, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Tomàs Adzet Porredón.
– Discurs inaugural a càrrec de la Molt Il·ltre. Dra. Creu Casas 

Sicart.
– Concessió de Premis del Concurs 1992:

• Premi Reial Acadèmia declarat desert.



L E S  S E S S I O N S  P Ú B L I Q U E S  P R E C E P T I V A M E N T  E X T R A O R D I N À R I E S

235R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

• Premi Col·legi de Farmacèutics al treball presentat per 
José Antonio Gracía López, “Hábitos, actitudes y conoci-
mentos de los estudiantes de Farmacia sobre el tabaquismo”.

Curs 1994
– 20 de gener de 1994.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1993, a càrrec 

de la Secretària, Molt Il·ltre. Dra Anna M. Carmona Cornet.
– Discurs inaugural a càrrec de la Molt Il·ltre. Dra. M. del 

Carmen de la Torre Boronat.
– Concessió de Premis del Concurs 1993. Premi Reial Acadè-

mia al treball presentat per Miquel Paraira Faus i Sílvia Giménez 
Serra, “Aportació a una monografia de Farmacopea: caracterització de 
l’ibuprofent de lisina”.

Curs 1995
– 12 de gener de 1995.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1994, a càrrec 

de la Secretària, Molt Il·ltre. Dra. Anna M. Carmona Cornet.

Lliurament del premi “Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya” 
al Sr. Antoni Vila Casas en la sessió 
inaugural del curs 1997 en presencia 
del Conseller de Sanitat  Sr. Eduard 
Rius.
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Fèlix Puma-
rola Busquets

– Concessió de Premis del Concurs 1994. Premi Reial Acadè-
mia al treball presentat per Gemma Vela López, “Efectos del delta 
9-THC a nivel neuroendocrino”.

Curs 1996
– 25 de gener de 1996. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1995, a càrrec 

de la vicesecretària, Molt Il·ltre. Dra. M. del Carme de la Torre 
Boronat.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Iglesias 
Anglés.

– Concessió de Premis del Concurs 1995. Premi Reial Acadè-
mia al treball presentat per Antoni Camins Espuny, Francesc Sure-
da Batlle i Carmen Díes-Fernández, “Un posible nuevo mecanismo 
de agranulocitosisi mediado por fármacos”.

Curs 1997
– 23 de gener de 1997. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1996, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Eduardo Al-

bors Yoldi.
– Concessió de Premis del Concurs 1996.

• Premi Reial Acadèmia concedit al Sr. Antoni Vila Casas 
per la seva trajectòria en el món de la Farmàcia.

• Premi Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya al 
treball presentat per M. Àngela Vidal Miquel i Francesca 
Ortín Font, “Ús dels prospectes que acompanyen els medi-
caments: anàlisi de la comprensió del seu contingut i disseny 
d’un nou model de prospecte”.

Curs 1998
– 21 de gener de 1998.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1997, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Cemeli 

Pons.
– Concessió de Premis del Concurs 1997.

• Premi Reial Acadèmia concedit als familiars de Joaquím 
Cusí Furtunet, Senyores Josefina Cusí Furtunet, M. 
Teresa Cusí Nanot i M. del Carme Cusí Barceló, com a 
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propietàries i signants del contracte de donació a la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya del Museu Cusí de 
Farmàcia. El premi seria lliurat el 15 de febrer de 2000 en 
sessió publica extraordinària.

• Premi Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya al 
treball presentat per José de Vicente González, “Aportación 
de la Farmacogenia en la mejora de la calidad de vida”.

Curs 1999
– 20 de gener de 1999. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1998, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.

Lliurament a mans del diploma de 
l’entitat col·laboradora a Federació 
Farmacèutica al Sr. Lluís Barenys, 
aleshores secretari de l’entitat.
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– Discurs inaugural a càrrec de la Molt Il·ltre. Dra. Anna M. 
Carmona Cornet.

– Concessió de Premis del Concurs 1998.
• Premi Reial Acadèmia a la Facultat de Farmàcia de la Uni-

versitat Barcelona per la seva trajectòria docent i de servei 
a la societat catalana durant 150 anys.

• Premi Dr. Esteve al treball presentat per Gemma Casade-
vall Pujals, Encarna García Montoya, Pilar Pérez Lozano, 
Sylvia López Paz, Manuel Aparici Dealbert, Montserrat 
Miñarro Carmona i Josep Ramón Ticó Grau, “Desenvo-
lupament galènic d’uns comprimits mastegables de paraceta-
mol pediàtrics”.

Curs 2000
– 17 de gener de 2000.
– Presideix i obre l’acte el vicepresident Dr. Francesc Taxonera 

Roca, en absència per malaltia del president Dr. Josep M. Suñé 
Arbussà.

– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 1999, a càrrec 
del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech 
Borràs.

– Concessió de Premis del Concurs 1999.
• Premi Reial Acadèmia al Dr. Josep M. Arderiu Payerols 

per la seva labor d’acostament als professionals sanitaris i 
a tot el teixit de la societat la pràctica habitual del farma-
cèutic, amb totes les seves virtuts científiques i humanes 
d’alt contingut social.

• Premi Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
sobre el tema “El paper assistencial del farmacèutic”. Dos 
accèssits, un, al treball presentat per Francesc Bonet Clos, 
“Estudi compartiu de la regulació de l’atenció farmacèutica”, 
i l’altre al treball “El paper assistencial del farmacèutic”, pre-
sentat per Imma Ventura de Blas i Anna Bonmatí Tomàs.

Curs 2001
– 25 de gener de 2001.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 2000, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Josep Boatella 

Riera.
– Lliurament de la medalla d’acadèmic d’honor al Dr. Salva-

dor Brosa Rabassa.
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– Lliurament del Diploma de Col·laborador a Laboratoris 
Squibb, Fundació Puig, Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i 
Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.

– Concessió de Premis del Concurs 2000.
• Premi Reial Acadèmia al Dr. Joan Massagué Solé, Cap del 

Departament de Biologia Cel·lular del “Memorial Sloan 
Kettening Cancer Center de New York”, per la seva tra-
jectòria com a investigador en el camp de la Biologia Mo-
lecular del Càncer, amb reconeixement mundial.

• Premi Dr. Esteve, sobre el tema “Tecnologia Farmacèutica 
Industrial”, al treball presentat per Anna Canal Monegal, 
Montserrat Coderch Fernández, Ferran Ferrero Escudé, 
Encarna García Montoya, Montse Miñarro Carmona, 
Anna Orriols Reig, Pilar Pérez Lozano i Luís Saumench, 
“Estudi comparatiu farmacotècnic d’equivalència de compri-
mits de Lovastatina”.

• Premi Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya 
sobre el tema “El paper assistencial del farmacèutic”. Un 
accèssit al treball presentat per Maria Concepción Veciana 
Borràs i Gonzalo Arasa Pla, “Farmàcia, una professió al bell 
mig de la cruïlla”.

Curs 2002
– 21 de gener de 2002.
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 2001, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.

El Dr. Tomás Adzet Porredón 
recullin el premi “Reial Acadèmia de 
Farmàcia”.
23 de gener de 1969.
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Francesc Ta-
xonera Roca.

– Lliurament de les medalles de l’Acadèmia als darrers dos 
acadèmics que han assolit la categoria d’emèrits, els Molt Il·ltres. 
Drs. Eduardo Albors Yoldi i Ramon Jordi González.

– Concessió de Premis del Concurs 2001.
• Premi Reial Acadèmia a la Fundació Uriach 1838 per la 

seva labor de promoure, fomentar i difondre la investiga-
ció científica espanyola en els camps de les Ciències de la 
Salut, en especial de la Farmàcia, i pel seu suport a l’estudi 
de la seva història i contribució, amb diverses publicaci-
ons, a la seva difusió.

• Premi Dr. Esteve, sobre el tema “Farmàcia Industrial i Ga-
lènica”. Dos accèssits: un al treball «Estudio comparativo 
farmacotécnico de especialidades de referencia europeas para 
comprimidos de ciprofloxacino (3 dosis). Desarrollo de tres 
genéricos», presentat per Pilar Pérez Lozano, Ferran Ferre-
ro Escudé, Encarna García Montoya i Anna Orriols Reig, 
i l’altre al treball “Control de cambios”, presentat per Jordi 
Botet, Hermínia Amo, Jesús García, Sergi Lloret, Laura 
Muñoz i Anna Queral.

Curs 2003
– 20 de gener de 2003. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 2002, a càrrec 

del secretari, Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís.
– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Joan Barceló 

Coll.
– Lliurament de la medalla d’acadèmic numerari emèrit al 

Molt Il·ltre. Dr. Ramon Parès Farràs.
– Concessió de Premis del Concurs 2002.

• Premi Reial Acadèmia al Laboratori Dr. Oliver Rodés i 
al Laboratori AlconCusí, per la seva labor continuada al 
llarg de 100 anys en servei a la Farmàcia a Catalunya i a 
nivell internacional.

• Premi Dr. Esteve sobre el tema “Farmàcia Industrial i 
Galènica”, al treball presentat per Ferran Ferrero Escu-
dé, Encarna García Montoya, Blanca Ladera Luengo, 
Anna Orriols Reig i Pilar Pérez Lozano, titulat “Estu-
dio comparativo del perfil de disolución de una misma 
marca de comprimidos recubiertos de simvastatina co-
mercializada como especilidades distintas en varios países 
europeos”.
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Curs 2004
– 19 de gener de 2004. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 2003, a càrrec 

vicesecretària, Molt Il·lustre Dra. Carmen Morales Pujol (al secre-
tari li corresponia fer el discurs inaugural).

– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-
Català Genís.

– Lliurament de la medalla d’acadèmic numerari emèrit al 
Molt Il·ltre. Dr. Josep. M. Suñé Arbussà.

– Concessió de Premis del Concurs 2003. Premi Reial Acadè-
mia a L’Académie Nationale de Pharmacie, per la seva llarga, perse-
verant i destacada trajectòria al servei de la Farmàcia que ha contri-
buït a ennoblir-la fins a constituir un precedent per a tot Europa i 
per la resta del món.

Curs 2005
– 17 de gener de 2005. 
– Lectura de la Memòria de Secretaria del curs 2004, a càrrec 

del secretari Molt Il·lustre Dr. Miquel Salgot de Marçay

Homenatge i lliurament del premi 
“Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya” 1997 a la família Cusí 
el 15 de febrer de 1999, por la seva 
donació del Museu Cusí de Farmàcia.
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– Discurs inaugural a càrrec del Molt Il·ltre. Dr. Ramon Sala-
zar Macian.

– Lliurament de la medalla d’acadèmic numerari emèrit als 
Molt Il·ltres. Drs. Joan Uriach Marsal, Benet Oliver-Rodés Clapés 
i Jordi Bolós Capdevila.

– Lliurament del diploma d’acadèmica d’honor a la Molt Il-
ltre. Dra. Creu Casas Sicart (nomenada 28 de juny de 2004).

– Lliurament de les medalles d’acadèmic numerari emèrit als 
Molt Il·ltres. Dr. Joan Uriach Marsal, Dr. Jordi Bolós Capdevila i 
Sr. Benet Oliver-Rodés Clapés.

– Concessió de Premis del Concurs 2004.
• Premi Reial Acadèmia a la “Farmacia hospitalària”, per la 

seva trajectòria perseverant, amb una actuació destacada 
que ha contribuït a ennoblir el món de la Farmàcia a casa 
nostra. Va rebre el premi la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria, que a l’any 2005 arribà als 50 anys de la seva 
fundació amb el nom d’Asociación Nacional de Farmacéu-
ticos de Hospitales Civiles (Premi 2004).

• Premi Dr. Esteve sobre el tema “Farmàcia Industrial i Galè-
nica” al treball titulat: “Investigación y desarrollo de un nuevo 
medicamento: comprimidos recubiertos de valeriana”, pre-
sentat per Encarna Garcia Montoya, Pilar Pérez Lozano, 
Montserrat Miñarro Carmona i la Sra. Anna Orriols Reig.

– Lliurament del diploma d’Entitat Col·laboradora a la “Fun-
dación Ramón Areces”.

DE LLIURAMENT DE PREMIS

Com s’ha indicat, el lliurament de premis s’ha fet normalment 
i reglamentària en les sessions inaugurals de curs. En uns pocs casos, 
però, i d’acord amb els Estatuts, si bé la concessió s’ha fet pública 
en l’acte inaugural, el lliurament efectiu s’ha efectuat en sessió ex-
traordinària independent, donada la rellevància del premiat i atesa 
la impossibilitat de fer el lliurament en l’acte inaugural.

Així, el 3 de maig de 2001, se celebrà sessió pública extraor-
dinària de lliurament del Premi «Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya 2000» al Dr. Joan Massagué Solé, que havia estat con-
cedit en la sessió Inaugural del curs 2001, celebrada el 22 de gener. 
En l’acte va intervenir, en nom de l’Acadèmia, el Dr. Fausto García 
Hegardt, acadèmic corresponent, i el Dr. Joan Massagué va pro-
nunciar la conferència: “Proliferació cel·lular i càncer: Aproximacions 
genòmiques i proteòmiques”.
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D’HOMENATGE

Semblantment, el Premi «Reial Acadèmia de Farmàcia de 
Catalunya 1997», concedit en l’obertura del curs 1998 (21 de ge-
ner) a les senyores Josefina Cusí Furtunet, M. Teresa Cusí Nanot i 
M. del Carme Cusí Barceló, donants a l’Acadèmia del Museu Cusí 
de Farmàcia, fou lliurat posteriorment en sessió pública extraordi-
nària. En aquesta ocasió, però, en sessió d’homenatge.

Se celebrà el 15 de febrer de 1999, en el Saló d’Actes de la 
Reial Acadèmia. Presidiren l’acte, el Dr. Josep M. Suñé Arbussà, 
president de l’Acadèmia; el Dr. Federico Mayor Zaragoza, presi-
dent de la UNESCO i acadèmic d’honor de la corporació; el con-
seller de sanitat, Sr. Eduard Rius; l’alcalde de Barcelona, Sr. Joan 
Clos; el comissionat per a Universitats i Recerca, Dr. Albaigès, i el 
president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Sr. 
Francesc Pla.

Després del lliurament del Premi, el Dr. Joan Uriach Marsal, 
que intervingué, en nom de la Reial Acadèmia, feu glossa i home-
natge a la família Cusí tot recordant la història dels Laboratoris 
Cusí i agraint l’extraordinari llegat del Museu Cusí de Farmàcia a la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Precisament, amb motiu de l’acte d’homenatge a la família 
Cusí, fou obert el llibre d’honor de l’Acadèmia, en el qual, en pri-
mer lloc, firmaren tots els membres de la Junta Rectora del Museu, 
les autoritats assistents a l’acte d’homenatge i la família Cusí, reser-
vant-se una pàgina per a la signatura de les dues donants que no 
varen poder assistir personalment a l’acte.

No fou aquest homenatge ni el primer ni l’únic. El 1956, 
quan tot just la Corporació començava a fer via, l’Acadèmia en ple 
va fer un homenatge al seu president, Dr. de Benavent Camps, en 
reconeixement a la seva encertada gestió. Li fou lliurat un artístic 
pergamí signat per tots els acadèmics, com a prova d’admiració 
i gratitud. Més sentit encara va ser el que l’Acadèmia ve retre de 
nou, el 17 de maig de 1963, al Dr. de Benavent, llavors president 
d’honor (elegit en la Junta General celebrada el 18 de gener de 
1963). El Dr. Pagès Maruny fou l’encarregat de fer-ne l’apologia, i, 
acte seguit, el president, Dr. Raurich Sas, feu lliurament al Dr. de 
Benavent del títol de president d’honor. Finalment, l’homenatjat, 
molt emocionat, va pronunciar unes paraules d’agraïment, que per 
a molts dels assistents, sabedors de la seva salut precària, significa-
ren un comiat. El Dr. de Benavent moriria tres mesos després, el 19 
d’agost de 1963.
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NECROLÒGIQUES

Si bé els Estatuts fundacionals (1955) contemplaven les ses-
sions necrològiques amb caràcter públic extraordinari, ni el propi 
text estatuari ni el Reglament consegüent (1956) les feia obligatòri-
es. Seria el següent Reglament, de 1978, que precisaria com actuar 
en cas de defunció dels acadèmics numeraris.

Dels primers 22 anys, els anteriors al Reglament de 1978, es 
troba documentada una sola sessió pública extraordinària necrològi-
ca, la celebrada el 10 desembre de 1970 in memoriam de l’acadèmic 
d’honor Dr. Benet Oliver Rodés, mort el 24 de setembre del mateix 
any. L’acte va tenir lloc a l’Acadèmia, amb participació de represen-
tants d’institucions a les que va pertànyer, i que ressaltaren els aspec-
tes humans, científics i professionals del Dr. Benet Oliver Rodés.

Amb anterioritat, l’Acadèmia hagué de lamentar la mort de 
quatre acadèmics numeraris, o més ben dit d’un president d’honor 
i de tres Numeraris:
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Excm. Dr. Guillem de Benavent Camps 
(Barcelona) † 19 d’agost de 1963

Molt Il·ltre. Sr. Joan Solanes Ponseti 
(† 22 d’agost de 1963)

Molt Il·ltre. Dr. Taurino Mariano Losa España 
(† 8 d’octubre de 1966)

Molt Il·ltre. Dr. Joaquim Cusí Furtunet 
(† 20 de maig de 1968)

En la Junta de Govern de 30 d’octubre de 1963, el president, 
Dr. Fidel E. Raurich Sas, segons consta a l’acta corresponent, “hace 
una emotiva reseña correspondiente al fallecimiento del Presidente de 
Honor Dr. D. Guillermo de Benavent Canps y del Academico Nu-
merario Sr. Juan Solanes Ponseti. En breves palabras expone el sen-
timiento de l’Acadèmia con motivo del fallecimiento de los referidos 
Sres. Académicos, proponiendo conste en Acta el sentimiento de toda la 
corporación por tan irreparable pérdida”.

Instantàneas del acte d’homenatge 
de l’Acadèmia al Dr. Guillem de 
Benavent Camps, president d’honor.
17 de maig de 1963.
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Aquestes dues primeres defuncions, esdevingudes només amb 
tres dies de diferència, feren que per primer cop l’Acadèmia fes dir 
una Missa en sufragi de tots els acadèmics difunts. Se celebrà el 2 
de novembre (Dia de difunts) de 1963, al migdia, a la Capella de la 
Casa de Convalescència de l’Antic Hospital de Santa Creu, oficiada 
pel Reverend P. Fra Francesc Maria de Barcelona O.F.M. i farma-
cèutic. Hi assistí el president, Dr. Raurich Sas, i nombrosos acadè-
mics, una representació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 
nombrosos amics i familiars del Dr. de Benavent Camps i del Sr. 
Solanes Ponseti. No era, de fet, una sessió pública extraordinària.

El 8 d’octubre de 1966 moria un altre acadèmic numerari 
fundador, el Dr. Taurino Mariano Losa España. Just al cap d’un 
mes, la Junta de Govern de 8 de novembre acordà fer una Missa 
en memòria de tots els difunts durant l’any, a celebrar en ocasió de 
la inauguració del curs acadèmic 1967. En particular, respecte al 
Dr. Losa, s’acordà fer, a més, una sessió necrològica a l’Acadèmia, 
amb la intervenció de diverses personalitats, una per la Facultat de 
Farmàcia, una altra per l’Acadèmia i una altra en representació de 
la farmàcia professional, però no s’ha pogut constatar que s’arribés 
a celebrar a l’Acadèmia com a sessió extraordinària.

Tampoc consta que se celebrés sessió publica extraordinària 
en memòria del Dr. Joaquim Cusí Furtunet, així com tampoc dels 
acadèmics numeraris morts abans de l’entrada en vigor del Regla-
ment de 1978:

Dr. Santiago Pagès Maruny († 26 d’agost de 1972)
Dr. Pau Cartañà Castellà († 8 de desembre de 1974)
Dr. Antoni de Bolós Vayreda († 17 de desembre de 1975)

El Reglament de 1978, en definir les funcions de la Comissió 
de Protocol i Relacions Públiques, indicava que aquesta comissió, 
d’acord amb la Presidència, “...en caso de fallecimiento de los Acadé-
micos numerarios, tomarán toda clase de medidas en orden a honras 
fúnebres, sesiones necrológicas, etc.”. A partir de l’entrada en vigor 
d’aquest Reglament, l’Acadèmia, sense excepció, ha celebrat sessió 
pública extraordinària in memoriam de tots els acadèmics numera-
ris (no els supernumeraris), els numeraris emèrits i els acadèmics 
d’honor que foren numeraris (indicats amb un asterisc):

Dr. Lluís Miravitlles Millé 
(† 7 de març de 1978), el 6 de febrer de 1979.

Dr. Fidel -E. Raurich Sas 
(† 29 de maig de 1978), el 6 de febrer de 1979. *
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Dr. Antoni Esteve Subirana 
(† 13 de juny de 1979),

Dr. Jesús Isamat Vila 
(† 5 de gener de 1981), el 26 de maig de 1981. *

Dr. Josep M. Pla Dalmau 
(† 20 d’abril de 1981), el 26 de gener de 1982. Girona

Dr. Pere Puig Muset 
(† 3 de març de 1983), el 17 de novembre de 1983.

Dr. Eliseo Gastón de Iriarte 
(† 20 de juny de 1983), el 31 de gener de 1985.

Dr. José Luis Gómez Caamaño 
(† 8 de febrer de 1984), el 31 de gener de 1985.

Dr. Josep Virgili Vinadé 
(† 15 de novembre de 1984), el 12 de març de 1987. 

Dr. Josep Amargós Anoro 
(† 11 d’octubre de 1985), el 12 de març de 1987. 

Dr. Francesc Casanovas Puig 
(† 10 de gener de 1988), el 26 d’abril de 1988.

Dr. Benet Oliver Suñé 
(† 30 de març de 1988), el 2 de febrer de 1989.

Dr. Fernando Calvet Prats 
(† 16 de juny de 1988), el 2 de febrer de 1989.

Dr. Jordi Xifra Heras 
(† 5 de març de 1990), el 24 de maig de 1990.

Dr. Francisco Hernández Gutiérrez 
(† 25 de març de 1991), el 30 de gener de 1992.*

Dr. Ramon Cullell Reig 
(† 11 de gener de 1993), el 3 de juny de 1993.

Dr. Rafael Salord Barceló 
(† 15 d’octubre de 1994), el 4 de juliol de 1995.

Dr. Josep Sèculi Brillas 
(† 11 de març de 1998), el 16 de setembre de 1998.

Dr. Isidre Bultó Blajot 
(† 24 d’abril de 1998), el 16 de setembre de 1998.

Dr. Alfonso del Pozo Ojeda 
(† 18 de febrer de 1999), el 26 de maig de 1999.

Dr. Francesc Donada Bosch 
(† 29 de setembre de 2001), el 4 de febrer de 2002.

Dr. Claudi Faulí Trillo 
(† 27 de maig de 2002), el 7 d’octubre de 2002.

Dr. Pau Salvà Lacombe 
(† 28 de juliol de 2003), el 15 de desembre de 2003.

Dr. Vicente Iranzo Rubio 
(† 15 de març de 2004), el 8 de novembre de 2004.
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La sessió té com nucli a fonamental una exposició biogràfica i 
de recordança del difunt a càrrec d’un acadèmic numerari designat 
per la Junta de Govern. El Reglament actual prescriu que “L’Acadè-
mia organitzarà una sessió necrològica dedicada a la memòria de cada 
acadèmic de número o numerari emèrit no més enllà de sis mesos del seu 
decés. Es designarà un dels acadèmics de número més afí al difunt per 
amistat i coneixement, perquè s’encarregui de la necrològica, per a la qual 
es convocarà una sessió pública extraordinària. Es convidarà a tots els 
acadèmics i especialment els familiars més propers a l’acadèmic difunt”.

Llevat de la sessió pública extraordinària in memoriam de l’aca-
dèmic numerari gironí Dr. Josep M. Pla Dalmau, que se celebrà a 
Girona (Aula Magna de la Casa de Cultura Bisbe Lorenzana, el 26 
de gener de 1982), totes han tingut lloc a la seu de l’Acadèmia. En 
ocasions, la sessió ha estat convocada en memòria de dos acadèmics 
alhora.

Anverso i reverso Toribio 1958
??????????????????????????????

??????????????????



249R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

8
El patrimoni

D’acord amb l’article 41 dels Estatuts vigents 
(2002), “En aquest moment formen el patrimoni 
de l’Acadèmia:

a) La farmàcia de l’antic Hospital de la Santa Creu 
amb la seva col·lecció de pots i capses d’apotecari, 
que hauran de figurar en un catàleg editat per 
l’Acadèmia i en el seu inventari.

b) El Museu Cusí de Farmàcia amb la farmàcia del monestir de 
Santa Maria la Real de Nájera i totes les seves col·leccions.

c) Les publicacions de l’Acadèmia i els exemplars de llibres, revis-
tes i fullets que integren la biblioteca.

d) Tots aquells materials i objectes d’interès científic, històric i ar-
tístic relacionats amb la farmàcia que pugui col·leccionar o 
enriquir amb els seus propis mitjans o donacions.

e) El material inventariable destinat a usos didàctics, d’oficines, 
mobiliari i altres.”

Aquesta puntualització inclina a agrupar en un mateix capítol 
tot el vessant museístic i bibliotecari amb les publicacions de l’Aca-
dèmia. 

LA FARMÀCIA MUSEU

Com s’ha indicat anteriorment, mitjançant el Decret de l’al-
calde de Barcelona, de 16 de maig de 1955, era cedit el local (amb 
els objectes conservats) de l’antiga farmàcia de l’Hospital de la 
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Santa Creu per seu de la Real Academia de Farmacia de Barcelona, 
i poc després, mitjançat el Decret del president de la Diputació 
Provincial de Barcelona, de 5 de novembre de 1955, era cedit al 
local adjacent a l’antiga farmàcia per a saló de sessions, biblioteca 
i oficines.

La farmàcia és una estança no gaire gran, que conserva en 
el seu interior una notable prestatgeria amb armaris dels volts de 
1800, amb quaranta quatre caixes de fusta del segle XVIII, amb 
decoracions daurades i policromades, per poder-hi guardar drogues 
vegetals, i una col·lecció de recipients ceràmics de cent seixanta-tres 
peces, entre pots d’apotecari i urcèoles, de diferents estils i èpoques, 
tots de ceràmica catalana, predominant els dits d’Escornalbou. Un 
gran finestral dóna al pati de l’Hospital, amb una notabilíssima i 
ben conservada reixa de ferro forjat de caire renaixentista que des-
cansa sobre un alt pedestal de pedra, a manera de mostrador, dei-
xant arran, per la part central, una ampla obertura, feta per possibi-
litar el lliurament de medicaments. En la part superior de la reixa, 
sota l’escut de l’Hospital, té forjada la data 1696.

La possessió de la Farmàcia-Museu ha estat sempre per a l’Aca-
dèmia un motiu de satisfacció, però també de continuada atenció 
per tal de conservar-la en condicions i de donar-la a conèixer. De 
fet, però, després de l’etapa inicial de rehabilitació i fins a comença-
ments dels anys setanta molt poques intervencions s’hi feren.

Detall d’una de les 44 caixes de fusta 
del sècle XVIII a la farmàcia, museu 

de l’Acadèmia.
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El 1972, malgrat els anys transcorreguts des que l’Acadèmia 
prengué possessió de la farmàcia, l’inventari dels objectes conser-
vats no s’havia realitzat, si més no, a plena satisfacció. Per això, en 
la Junta de Govern de 9 de maig de 1972, a proposta del president, 
Dr. San Martín Casamada, s’acordà encarregar a l’acadèmic nume-
rari Dr. Gómez Caamaño les disposicions necessàries per a la redac-
ció d’un inventari que testimoniés totes les peces, comptant amb 
el consell i assessorament del Dr. Isamat Vila, en aquells moments 
bibliotecari. El 1977, a tenor de les actes de les Juntes de Govern 
de 28 de juny i de 4 d’octubre, l’inventari encara no estava enlles-
tit. De fet, el Dr. Gómez Caamaño l’havia començat, però sabent, 
segurament, que només podia ser ultimat amb la intervenció d’un 
expert en ceràmica, que, en el seu moment, potser no es va saber 
trobar.

A finals de 1972, el Dr. Gómez Caamaño fou elegit bibliote-
cari per al trienni 1973-1975, càrrec que ocuparia tres anys més. 
La seva incorporació a la Junta coincidí amb l’inici de tot un seguit 
d’intervencions a la Farmàcia-Museu.

Ben aviat es plantejà la necessitat de restaurar la prestatgeria 
i la conveniència de posar-hi portes de vidre per tal de protegir els 

Vista general de la antiga farmàcia 
de l’Hospital de la Santa Creu, 
actualment despatx presidencial.
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pots i les caixes, tant de la pols com de possibles caigudes. En la 
Junta de Govern de 15 de març de 1973 s’aprovà el pressupost. 
Restaurar i pintar la prestatgeria costaria 41.000 pessetes, i la col-
locació de les portes de vidre 28.000. En aquesta mateixa Junta, el 
Dr. Gómez Caamaño posà de manifest la necessitat de restaurar les 
caixes.

A finals de 1974, el Col·legi de Farmacèutics de la Província 
de Barcelona, com havia fet en anys anteriors, va editar un llibret 
per oferir-lo als col·legits com a felicitació de Nadal i Any Nou. Es 
tractava d’un treball del Dr. Gómez Caamaño titulat “La caridad 
i el arte en la farmacia de Barcelona”. Fonamentalment, era una 
mostra descriptiva i fotogràfica dels pots i les caixes de la Farmàcia-
Museu de l’Acadèmia. Les 163 peces de ceràmica eren classificades 
en cinc grups; les caixes en constituïen un sisè.

Aquest treball del Dr. Gómez Caamaño donà una gran difu-
sió a la Farmàcia-Museu, produint-se, sobretot durant el primer 
semestre de 1975, una gran sol·licitud de visites.

El mateix 1975 s’iniciaren gestions per a la restauració de les 
caixes, i, a finals d’any, s’havia substituït la vidriera del finestral de 
la farmàcia, que estava en molt mal estat, per una de nova, artística-
ment decorada, que és la que es pot contemplar avui dia.

En la Junta de Govern del 10 de juny 1976, el Dr. Gómez Ca-
amaño informava d’haver lliurat a l’Escola Massana dues caixes per 
tal que, per via d’assaig, procedissin a la restauració, i que, segons el 
resultat, ja es decidiria què fer amb les restants. A finals d’any foren 
retornades (s’ignora com es procedí posteriorment).

Durant els anys següents no consta que es fessin intervenci-
ons rellevants a la Farmàcia-Museu. A principis de 1982 s’hagué de 
procedir a reparar la reixa i la vidriera del finestral de la farmàcia, 
trencada per la part inferior, a causa d’un intent de robatori.

La incorporació, el 1988, de la Dra. Carmona Cornet a la 
Junta de Govern, amb el càrrec de vicesecretària, i el seu nomena-
ment de directora de la Farmàcia-Museu, conferí un nou dinamis-
me al vessant museístic de l’Acadèmia. La Dra. Carmona Cornet 
emprengué de seguida la iniciativa de dur a terme l’inventari-ca-
tàleg dels pots de farmàcia. Per a aquesta tasca comptaria amb la 
col·laboració d’un expert en ceràmica farmacèutica, el francès Dr. 
Robert Montagut (anys més tard, l’11 de juny de 1992, seria elegit 
acadèmic corresponent).

El catàleg, titulat “Col·lecció de ceràmica de l’antiga farmàcia 
de l’Hospital de la Santa Creu”, seria editat per l’Acadèmia el 1990, 
amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i de la Fundació Uriach 1838. L’edició es feu coin-

Detall del vitrall del finestral
de la farmàcia.
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cidir amb la celebració a Barcelona, de la Fifth Annual Conference 
of the European Association of Museums of the History of Medical 
Sciences, del 5 al 8 de setembre de 1990. El darrer dia d’aques-
ta celebració, l’Acadèmia celebrà una sessió pública extraordinària 
amb motiu de la presentació oficial de la Farmàcia Museu a aquest 
organisme internacional.

A finals de 1991 s’iniciaren els treballs de restauració de la 
reixa, de la qual es van refer les flors de lis i les volutes deteriorades, 
i del vitrall del finestral de la farmàcia.

Sota la direcció de la Dra. Carmona Cornet, i amb la col-
laboració del Dr. Robert Montagut i dels Srs. Josep M. Xarrié i 
Eudal Cid, del Servei de Béns Mobles del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, es procedí també a la catalogació 
de les caixes de medicaments. En la Junta de Govern de 28 octubre 
de 1993 es tractà de l’edició del catàleg, que finalment no es dugué 
a terme.

La darrera intervenció d’importància es realitzà el 2001. Es 
pintà la reixa, es netejà la prestatgeria i es restauraren les caixes de 
medicaments. També es procedí a retirar la moqueta que cobria el 
terra per deixar de nou a la vista el mosaic original, segurament col-
locat molt a principis del segle XX. Aquestes millores es realitzaren 
en vistes a la participació de l’Acadèmia en la celebració del 600 
aniversari de l’Hospital de la Santa Creu (fundat el 1401). Per part 
de l’Acadèmia, els actes commemoratius s’iniciaren el 19 de no-
vembre de 2001, coincidint amb la lectura del discurs de recepció 
com a acadèmic numerari del Dr. Xavier Sorní Esteva, que tractà 
sobre “Els Apotecaris i l’Apotecaria de l’Hospital de Santa Creu entre 
1526 i 1658”. Pocs dies després, el 29 de novembre, s’inaugurava 
a l’Acadèmia l’exposició «Sis segles de Farmàcia a l’Hospital», que 
restà oberta fins el 9 de febrer de 2002. L’exposició, organitzada per 
l’Acadèmia en col·laboració de la Fundació Concòrdia Farmacèuti-
ca, integrà la Farmàcia-Museu en el discurs expositiu, convertint-la 
en el centre d’interès.

L’ASPIRACIÓ D’UN MUSEU

Un aspecte força interessant és que, de bon principi, la Farmà-
cia-Museu, o, més ben dit, la farmàcia, fou considerada el nucli per 
a la formació d’un Museu de Farmàcia.

De fet, segons els Reglaments de 1956 i 1978, un dels punts 
d’actuació per assolir els fins primordials indicats en els Estatuts 
respectius, era la formació d’un Museu farmacèutic. Precisament, 

Detall del vitrall del finestral de la 
farmàcia, amb l’escut de l’Acadèmia.
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amb la idea de formar aquest Museu, a mitjans de 1957, el Dr. 
de Benavent Camps, president, i l’acadèmic numeri electe Dr. 
Joaquim Cusí Furtunet viatjaren a Llívia per examinar els materials 
de la farmàcia d’aquella població. En la Junta de Govern de 29 
d’octubre de 1957, el propi president indicava que havien estimat 
aquells materials eren d’un valor massa reduït per a ser incorporats 
al Museu de la Corporació.

Que el propòsit era formar un Museu ho confirma un passat-
ge relatiu al “Local” de la Memòria de Secretaria de 1957, feta pel 
secretari, l’acadèmic numerari Dr. Francisco Hernández Gutiérrez 
(publicada a l’Anuari 1958):

“Ha sido habilitado, en primer término, la antigua Botica del 
Hospital de la Santa Cruz, magnífica estancia en la que se conserva 
admirablement en armarios de la época, el botamen del siglo XVII, 
blanco decorado en azul, y cajas policromadas para drogas vegetales, 
conjunto que constituye el núcleo del futuro Museo de Historia de la 
Farmacia que organiza con su reconocida competencia el Académico 
Profesor Isamat. Provisionalmente, funciona en este local la Secretaría 
cuyas oficinas se hallan abiertas al público los martes y jueves de 4 a 
6 de la tarde, en tanto se continúan los trabajos de reconstrucció y 
habilitación del resto de los locales cedidos por la Excma. Diputación 
Provincial...”.

Més de vint anys més tard, en la Junta General de 7 de febrer 
de 1978, el Dr. Sabater Tobella informava que una prestigiosa fa-
mília de Barcelona havia adquirit una antiga farmàcia d’un poble 
de la província de Burgos, amb una valuosa col·lecció de pots i 
excel·lents prestatgeries, que formava un conjunt de gran valor i 
qualitat artística. La família propietària veia amb gran complaença 
que la farmàcia pogués ser instal·lada en alguna corporació de la 
ciutat, a poder ser vinculada amb les Ciències farmacèutiques. El 
Dr. Sabaté Tobella proposà als assistents que s’estudiés la possibi-
litat d’adquisició i instal·lació de la referida farmàcia en els locals 
de l’Acadèmia. La proposta del Dr. Sabater fou acceptada per tots 
els assistents, i es nomenà una comissió per estudiar la proposta i 
presentar l’informe corresponent. En la Junta de Govern de 9 de 
maig de 1978, s’acordà deixà de banda la qüestió, atesa la situació 
econòmica de l’Acadèmia.

El 1990 sorgí una nova oportunitat museística. En la Junta 
de Govern de 12 de febrer, el Dr. Sabater Tobella, ara president, 
informava que, junt amb la Dra. Carmona Cornet, havia assistit a 
una reunió celebrada en el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
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per tractar del futur de la col·lecció de pots de farmàcia, propietat 
del Col·legi, de la Farmàcia Museu del Poble Espanyol. Una de 
les possibilitats que contemplava el Col·legi era retirar del Poble 
Espanyol la col·lecció autèntica per substituir-la per una altra de 
fabricació recent. En aquest cas, de l’original se’n podria fer càrrec 
l’Acadèmia. La Junta, conscient que la gran limitació era la manca 
d’espai, acordà demanar una entrevista amb el Conseller de Cultu-
ra, Sr. Guitart, per sol·licitar una ampliació del local de l’Acadèmia 
amb un parell més de voltes, i així instal·lar un Museu adscrit a 
la mateixa, ja que, segons es tenia entès, estava previst un canvi 
ubicació de la Biblioteca veïna. En la Junta General de 19 d’abril 
de 1990 el president informava que ja havia mantingut l’entrevista 
amb el Conseller de Cultura, el qual manifestà molt bona disposi-
ció. L’ampliació, però, no seria concedida. El projecte de remodela-
ció de la Biblioteca de Catalunya, que es feu públic al cap de pocs 
mesos, arribaria fins i tot a qüestionar la ubicació de l’Acadèmia. 

L’aspiració de tenir un Museu farmacèutic, ultra la Farmàcia 
de l’antic Hospital, continuà tan viva que fou reflectida en el Regla-
ment de 1997, en establir, com a un dels fins de l’Acadèmia:

Detall de la farmàcia de “Santa Mona 
la Real” de Nájera, al Museu Cusí de 
Farmàcia.
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“Custodiar en condicions idònies la farmàcia de l’antic Hospital 
de Santa Creu instal·lada al seu lloc original, la qual constituirà el 
conjunt inicial d’un Museu farmacèutic”. El mateix Reglament, en 
un altre apartat, anava més enllà, precisant que “Constituirà el Mu-
seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, la Farmàcia de 
l’antic Hospital de la Santa Creu amb tot el seu contingut, i tots aquells 
béns propis del passat de l’activitat farmacèutica que siguin donats o 
s’adquireixin”.

De fet, l’Acadèmia, amb anterioritat, havia rebut algunes do-
nacions, com per exemple, la de l’acadèmica corresponent Dra. M. 
Teresa Torrent Martí, consistent en un pot policromat de farmàcia 
i diversos fàrmacs antics (en la Junta de Govern de 12 de juliol de 
1994 s’acordà donar-li les gràcies per escrit).

El Reglament, a més, contemplava la figura del director del 
Museu, indicant que havia de ser un acadèmic nomenat per la Jun-
ta de Govern i ratificat en cada elecció de Junta. En realitat, el Re-
glament no feia més que instituí un càrrec que ja atorgava la Junta 
de Govern. En la Junta de 6 de febrer de 1997 s’acordà, en espera 
de l’aplicació del nou Reglament, confiar la direcció de la Farmàcia-
Museu al Dr. Jaume Bech Borràs, responsable de la Biblioteca i de 
l’Arxiu. El Dr. Bech succeïa a la Dra. Carmona Cornet.

Prestatgeria de la biblioteca del museo 
Cusí de Farmàcia on es troveu els 

llibres més antics.
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Cal dir que en aquells moments (de finals de 1996 fins el 3 de 
juny de 1997) s’estava estudiant i tramitant la donació a la Reial 
Acadèmia del Museu Cusí de Farmàcia, esdeveniment que vingué 
a satisfer en escreix l’aspiració de l’Acadèmia de tenir un Museu 
farmacèutic

EL MUSEU CUSÍ DE FARMÀCIA

Un dels fets més importants de la història de l’Acadèmia, ha 
estat, sens dubte, la incorporació patrimonial, l’any 1997, dels fons 
del Museu Cusí de Farmàcia, l’extraordinària creació del farmacèu-
tic Joaquim Cusí Furtunet en el si dels Laboratoris Cusi, al Masnou, 
els antigament denominats Laboratorios del Norte de España, S.A. 

Vista general de l’instalació de la 
farmàcia del Monastir de Santa 
María la Real de Nájera (La Rioja) 
en el museo Cusí de Farmàcia en 
el moment de la donació a la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
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La donació per part de la família Cusí vingué propiciada per la 
compra, per part del grup Alcon, dels Laboratoris, que passaren a 
denominar-se AlconCusí.

En la Junta de Govern de 16 de desembre de 1996, el presi-
dent informava de les converses mantingudes pel llavors acadèmic 
corresponent electe Sr. Agustí Jausàs Martí, advocat, amb els antics 
i amb els nous propietaris dels Laboratoris Cusí respecte a la desti-
nació del Museu. Era factible, per voluntat de la família Cusí, que 
el Museu passés a ser propietat de la Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya, mantenint la seva ubicació en el Masnou i comptant 
amb l’ajuda i suport logístic, de manteniment i seguretat, d’Alcon-
Cusí.

Després de nombroses consultes i d’estudiar i valorar les reper-
cussions que l’acceptació podria tenir per a l’Acadèmia, el 3 de juny 
de 1997, eren signats els documents de donació i acceptació. Per 
part de l’Acadèmia, signà el president, Dr. Josep M. Suñé Arbussà, 
en presència de la Junta de Govern.

Amb la donació, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 
passava a ser propietària de la famosa farmàcia barroca de mitjans 
del segle XVIII del Monestir de Santa Maria la Real de Nájera (la 
Rioja), adquirida el 1921 i instal·lada sencera, d’una biblioteca es-
pecialitzada en Medicina i Farmàcia de més de 6.000 volums, amb 
obres des del segle XVI fins a l’actualitat, i d’un extraordinari i ric 
ventall de col·leccions d’elements relacionats amb la Farmàcia i la 
Medicina: instrumental mèdic, gravats, ex-libris, filatèlia de temàti-

Aspecte de la sala d’actes dels 
laboratoris Alcon Cusí, el dia 27 

de maig de 2002, el dia de la 
inauguració de aquesta sala i de les 

vitrines amb peçes del Museu Cusí de 
Farmàcia.
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ca sanitària..., on destaca la col·lecció de més 400 exemplars de pots 
d’apotecari de diverses formes i orígens, la col·lecció de morters i la 
de recipients i utillatge de vidre.

Val dir que l’Acadèmia no era gens estranya a la família Cusí. 
El Dr. Joaquim Cusí Furtunet, el creador del Museu, mort el 20 
de març de 1968 a l’edat de 88 anys (nasqué a Llers, el 3 de juny 
de 1879), havia estat acadèmic numerari. Fou un dels sis primers 
elegits i el primer de llegir el preceptiu discurs d’ingrés de la història 
de la Corporació (16 de març de 1958). A més, tingué una parti-
cipació activa, havent estat elegit per al càrrec de bibliotecari per al 
trienni 1961-1963, al què hagué de renunciar al cap de dos anys 
per motius de salut.

Coberta del fulletó-guia, editat per 
la Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya, amb motiu de 
l’inauguració de l’ampliació del Museu 
el 27 de maig de 2000.
A la part infeior, l’escut del propi 
Museu.
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El 17 de juny de 1997, encara no quinze dies després de la sig-
natura de donació, la Junta feu la primera visita oficial al Museu per 
tenir els primers contactes amb la direcció d’AlconCusí, amb mires 
a perfilar la gestió i col·laboració futura. En la Junta de Govern ce-
lebrada el mateix dia es prengué l’acord unànime de fer agraïment a 
la família Cusí. Aquest agraïment es materialitzaria amb la conces-
sió del Premi de l’Acadèmia 1997 a les germanes Cusí.

En la Junta de Govern de 17 de juny de 1998 s’aprovà el Re-
glament pel qual es regiria el Museu Cusi. Contemplava una Junta 
Rectora, presidida pel president de l’Acadèmia, formant-ne part, 
com a vocals, el tresorer, un membre nomenat per la Junta de Go-
vern de l’Acadèmia, un membre de la Secció cinquena (Història, 
legislació i Formació professional) proposat per la pròpia Secció 
i confirmat per la Junta de Govern, l’alcalde de l’Ajuntament del 
Masnou i un membre nomenat pel Laboratori AlconCusí, actuant 
de secretari el que ho fos de l’Acadèmia. També contemplava una 

Una de les vitrines de l’auditori dels 
laboratoris Alcon on s’exposen objectes 

del Museu Cusí de Farmàcia.
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Junta de Govern integrada pel president, el tresorer, el secretari, el 
representat d’Alcon Cusí a la Junta Rectora, el conservador i el res-
ponsable de Gestió. El conservador, elegit per la Junta Rectora seria 
l’encarregat de portar a terme la política de la mateixa. En aquesta 
mateixa Junta es nomenà conservador del Museu amb caràcter pro-
visional el Dr. Miquel Ylla-Català.

La primera reunió, amb caràcter constitutiu, de les Juntes Rec-
tora i de Govern del Museu Cusí, tingué lloc a l’Acadèmia, el 20 
de juliol de 1998.

En la Junta de Govern de 16 de setembre de 1998 es donà 
compte, no solament de la constitució de les dues Juntes, sinó també 
que ja s’havien iniciat les gestions per comptar amb col·laboradors, 
com el Dr. Xavier Sorní, llavors acadèmic corresponent, nomenat, 

Coberta del llibre “El Museu Cusí de 
Farmàcia”, editat per l’Acadèmia l’any 
2004.
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en aquella mateixa Junta, coordinador de la Secció de Filatèlia i 
que, en el futur, col·laboraria continuadament amb el Dr. Ylla-Ca-
talà Genís en les tasques de conservador. 

En aquells moments s’estava iniciant la que seria una continu-
ada i fructífera gestió directa del Museu per part l’Acadèmia, amb 
el suport i col·laboració constant d’AlconCusí. A finals de 1998, 
ja era molta la feina feta. A més, es comptava amb alguns assessors 
externs, com ara el Sr. Àngel Orbañanos Hugué per a la classificació 
dels pots de ceràmica. La Junta de Govern de 13 de gener de 1999 
confirmava en el càrrec de conservador del Museu Cusí de Farmà-
cia al Dr. Miquel Ylla-Català.

La remodelació d’algunes dependències d’Alcon Cusí, especi-
alment de la Sala d’Actes, iniciada a mitjans de 1999, permeté una 
gran millora del vessant expositiu de les col·leccions. En els laterals 
de la Sala d’Actes, l’Auditori, serien instal·lades tot de vitrines reser-
vades al Museu. Fou el 27 de maig de 2002, a les dotze del migdia, 
que es procedí a la inauguració de les noves instal·lacions. Presidiren 
l’acte el conseller de Cultura, el president de la Reial Acadèmia de 
Farmàcia de Catalunya, l’alcalde del Masnou, el president del Col-
legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, el director de l’Agència 
Espanyola del Medicament, el director general de Serveis Sanitaris 
de la Generalitat de Catalunya i un directiu dels Laboratoris Al-
con-Cusi. Amb motiu de la inauguració, fou editada una «Guia de 
l’exposició de l’ampliació del Museu», preparada pels acadèmics Drs. 
Miquel Ylla-Català Genís i Xavier Sorní Esteva.

El mateix 2002 esdevenia el centenari de l’obertura, a Figue-
res, de “La Moderna Farmacia Cusí” (2 d’agost de 1902). En aque-
lla farmàcia, situada al carrer Ample, Joaquim Cusí Furtunet inicià 
la fabricació de les especialitats oftàlmiques i dermatològiques que 
li donaríem renom internacional. El 1925, junt amb el seu germà 
Carles, fundà al Masnou els Laboratorios del Norte de España, S.A. El 
1952, el cinquantenari fou commemorat amb la publicació “Museo 
retrospectivo de Farmacia y Medicina de los Laboratorios del Norte de 
España. S.A.”, una excel·lent descripció del fons museístic i biblio-
tecari. Cinquanta anys després, per a l’Acadèmia, com a propietària 
del Museu, el centenari era una excel·lent ocasió per editar una nova 
publicació sobre el Museu. El 4 d’octubre de 2004, amb cert retard 
sobre el previst, a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya te-
nia lloc la presentació del llibre “El Museu Cusí de Farmàcia”, editat 
per la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i AlconCusí, en 
versió catalana i castellana, amb diverses col·laboracions i coordinat 
pels acadèmics numeraris Drs. Miquel Ylla-Català i Xavier Sorní, 
obra de remissió obligada des d’aquest capítol.
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PUBLICACIONS

La primera publicació de la Real Academia de Farmacia de 
Barcelona fou un fulletó en octau, de 36 pàgines, editat el 1956 
amb un títol ben explícit: “Estatutos y Reglamento”.

A banda d’aquesta puntualitat, la primera publicació fou la 
“Sesión inaugural 1957”, a la que succeí, el novembre 1957, el 
primer número de la Revista de la Real Academia de Farmacia de 
Barcelona, seguidament, la “Sesión inaugural 1958”, i, el març 
de 1958, el discurs de recepció com a acadèmic numerari del Dr. 
Joaquim Cusí Furtunet, acompanyat del de contestació del Dr. 
Jesús Isamat Vila. Amb aquestes tres diferents publicacions queda-
rien tipificades les tres sèries de publicacions de l’acadèmica:

A) Sessions inaugurals de curs
B) Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona
C) Discursos de recepció (de numeraris)

Any més tard, a partir de 1980, es formaria una nova sèrie de 
publicacions, la dels discursos de recepció d’acadèmics correspo-
nents. Més recentment, a partir de 1999, el “Full Informatiu”.

A banda d’aquestes sèries, l’Acadèmia, en els darrers 15 anys 
ha editat diverses obres, sempre relacionades amb alguna activitat o 
vessant de la corporació. També, ja més amb la finalitat de donar a 
conèixer la pròpia institució, l’Acadèmia s’ha fet present a Internet.

SESSIONS INAUGURALS DE CURS I ANUARI

La primera obertura o sessió inaugural de curs se celebrà el 9 
d’abril de 1957. Corresponia al curs 1957. Amb aquest motiu fou 
editada la primera publicació de la sèrie A. A la coberta, fou imprès 
“Real Academia de Farmacia de Barcelona”, l’escut de l’Acadèmia 
i “Sesión inaugural 1.957”. Contenia el discurs inaugural del curs 
1957, a càrrec del Dr. Eliseo Gastón de Iriarte, la Memòria de Se-
cretaria del curs 1956 i l’Anuari. 

Fins al volum “A) - Sessió inaugural 2002”, la publicació no 
sofrí grans canvis, incloent sempre el discurs inaugural, la Memò-
ria de Secretaria i l’Anuari. Amb aquesta estructura i contingut se 
n’editaren 46 volums.

L’any 2003, per tal d’atorgar major rellevància i difusió al 
discurs inaugural, es procedí a un replantejament de la publica-
ció.



E L  P A T R I M O N I

264 C I N Q U A N T A A N I V E R S A R I

Per una banda, el discurs passà a constituir una publicació in-
dependent, editada, genèricament con a “Discurs sessió inaugural 
[Any]”, amb un disseny propi molt diferenciat, basat en el fulletó 
editat el 1961 que contenia el discurs llegit pel Dr. Jesús Isamat 
Vila, el 25 de novembre 1962, amb motiu de la solemne inaugu-
ració dels locals de l’Acadèmia, titulat: ¿Qué es la Farmacia? ¿Está 
justificada la creación de una Academia de Farmacia en Barcelona?. 
Fins a l’actualitat, en aquesta nova modalitat, se n’han editat dos de 
discursos, els corresponents a les sessions inaugurals 2004 i 2005 
(els autors i títols de tots els 49 discursos d’inauguració de curs pro-
nunciats i impresos fins l’actualitat es troben relacionats en l’apartat 
“Les sessions d’obertura de curs” del capítol 7, “Les sessions públi-
ques preceptivament extraordinàries”).

Per l’altra, la Memòria de Secretaria i l’Anuari passaren a 
constituir una nova publicació, amb nou disseny, titulada “Anuari 
[Any]”, en la s’hi afegí la “Relació alfabètica d’Acadèmics de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya des de la creació fins el 31 de 
desembre de [Any corresponent]”, amb indicació de les dades més 
rellevants de cada acadèmic en relació amb la pròpia Corporació. 
Fins l’actualitat, s’han publicat dos “Anuari...”, el 2003 i el 2004.

LA REVISTA

Els Estatuts fundacionals (1955) no contemplaven la Revista. 
Si, en canvi, el Reglament consegüent (1956), que entenia la “Re-
vista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona” com a una 
realització per assolir els objectius primordials fixats en els Estatuts. 
Directament, tampoc els següents Estatuts, de 1977, però sí que in-
directament en introduir com a càrrec de l’Acadèmia el director de 
la Revista. A partir de 1989, la publicació de la Revista ha constat 
a nivell estatuari.

Fins a l’actualitat (31 d’agost de 2005) l’Acadèmia n’ha editat 
61 números, en tres èpoques, iniciant en cadascuna una numeració 
nova.

Primera època

En la primera Junta General de l’Acadèmia, la constitutiva (9 
de febrer 1956), ja es tractà de la Revista. El Dr. San Martín Casa-
mada estimava necessari i urgent editar-la, per tal de publicar-hi els 
treballs, comunicacions científiques i treballs d’ingrés dels d’acadè-
mics corresponents. El parer general fou bastant desfavorable, es-
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sent bàsicament dos els arguments en contra. Per una banda, que la 
Revista podia ser un fracàs per manca de treballs originals, sobretot 
tenint en compte que la majoria d’acadèmics tenien en aquest sen-
tit obligacions amb els centres i entitats on prestaven els seus ser-
veis, i, per l’altra, que era un deute d’honor amb la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, si més no en una primera època, continuar 
publicant les activitats científiques en els seus Anales..., com havia 
fet fins llavors la Sección Barcelona.

El president, segons va informar a la Junta General de 15 
d’octubre, va fer gestions per tal que la Real Academia de Farmacia 
de Madrid dediqués unes pàgines dels seus Anales a l’Acadèmia. 
Aquestes gestions no degueren ser del tot satisfactòries, puix que 

Coberta del número 1 de la “Revista 
de la Real Academia de Farmacia de 
Barcelona”.
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en la Junta de Govern de 4 de març de 1957, després de ser llegida 
la carta enviada pel secretari perpetu de la Corporació madrilenya, 
relativa a la publicació en els Anales dels treballs discutits en les 
Sessions científiques de la corporació barcelonina, s’acordà proce-
dir a la immediata publicació de la “Revista de la Real Academia 
de Farmacia de Barcelona”. Això, però, supeditat a les possibilitats 
econòmiques i passant, prèviament, els originals a la Comissió de 
Publicacions per al seu estudi i efectes.

En la Junta de Govern de 7 de maig de 1957, el Dr. Isamat 
Vila, com a director de la Revista, ja exposà els originals disponibles 
per al primer número. L’organitzaria amb la col·laboració del Dr. 
Pla Dalmau. No es fixà periodicitat.

El primer número, per acord de la Junta de Govern de 29 
d’octubre de 1957, tindria una tirada de 500 exemplars. En aquesta 
mateixa Junta es plantejaren algunes possibilitats de cara al futur, 
com ara la inclusió d’anuncis per tal de reduir-ne el cost, cosa molt 
necessària a causa de les obres en els locals de l’Acadèmia, i també 
fer subscripcions. En quant al contingut, es considerà la creació 
d’un cos de redacció que recollís les novetats en el camp farma-
cèutic i augmentar així l’interès de la publicació. El Dr. del Pozo 
Ojeda, però, opinà que la Revista havia de limitar-se a la publicació 
de treballs de la Corporació i al reflex de llur activitat, criteri que 
fou compartit per altres acadèmics.

El primer número fou publicat el novembre de 1957. Fins el 
novembre de 1968 se’n publicaren 11 més, constituint tots dotze 
la primera època:

Núm. 1. novembre 1957
Núm. 2. maig 1958
Núm. 3. novembre 1958
Núm. 4. maig 1959 
Núm. 5. novembre 1959
Núm. 6. maig 1960
Núm. 7. novembre 1960 (número dedicat a l’Excel-

lentíssim Sr. Ministro de Educación Nacional, Dr. 
Jesús Rubio García-Mina, i a l’Excel·lentíssim Sr. 
ponent de Cultura de la Diputació de Provincial 
de Barcelona, Dr. Emilio Martínez Laguardia)

Núm. 8. maig 1961
Núm. 9. novembre 1961
Núm. 10. maig 1964
Núm. 11. novembre 1966
Núm. 12. novembre 1968
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Fins el número 9 aparegueren dos números l’any, el maig i el 
novembre. El número 10 tardà dos 2 anys i mig, l’11 un any i mig 
i el 12 dos anys més. 

La publicació es distribuïa gratuïtament entre els acadèmics 
i les entitats relacionades amb l’Acadèmia. També es duia a terme 
l’intercanvi de publicacions.

S’havien publicat tres números quan s’acordà l’admissió de 
subscripcions en cas de demanda espontània de persones o d’enti-
tats extra-acadèmiques. Fou en la Junta de Govern de 3 de març de 
1959 que es fixà el preu de 50 pessetes l’exemplar. S’acordà també 
que secretaria obrís l’oportú dossier de subscripcions. Varen ser bas-
tants les persones i entitats que sol·licitaren la subscripció a totes les 
publicacions de l’Acadèmia, per la qual cosa la Junta optà per oferir 
la subscripció anual de totes les publicacions (Revista i Anuari) pel 
preu de 100 pessetes. 

Les subscripcions anuals obligaren a crear una administració 
de les publicacions. De fet, en certa manera, ja estava contemplada 
en el Reglament. L’article 55 deia que “El Administrador de la «Re-
vista» firmará los recibos de los ingresos y dará el «conforme» a los pagos 
antes de ser presentados a la Comisión de Hacienda”. Així, la Junta de 
Govern de 19 de gener de 1960 acceptava la proposta de la Comis-
sió d’Hisenda de nomenar l’administrador de la Revista. S’acordà 
que, interinament, mentre el càrrec no fos proveït, les funcions les 
fes el mateix director de la Revista. S’acordà també encarregar un 
talonari especial de rebuts per al cobrament de subscripcions i de-
més ingressos relacionats amb les publicacions, i la formació de 
“una cajita autónoma, llevada por el administrador de la Revista”, és 
a dir un compte especial d’administració de la Revista.

Al cap, encara no, de dos anys, el 31 de desembre de 1961, la 
caixeta autònoma tenia un saldo favorable de 1.225 pessetes. En la 
reunió de la Comissió d’Hisenda de 29 de març de 1962 s’acordà 
recomanar a la Junta de Govern que amb aquests diners se sufra-
guessin petites despeses específiques de la Revista, com ara el fran-
queig de les trameses per correu. La Junta de Govern de 26 d’oc-
tubre de 1962 feu seu l’acord. En aquell moment, però, la Revista 
ja estava en crisi. El darrer número publicat, el 9, era de novembre 
de 1961.

La crisi era bàsicament econòmica. En la Junta de Govern de 
29 de març de 1962, es tractà de l’informe de la Comissió d’Hisen-
da relatiu a la liquidació del pressupost de 1961 i al pressupost de 
1962. En aquells moments encara es devien els números 7, 8 i 9 de 
la Revista. L’expectativa de despeses ordinàries de l’Acadèmia per a 
1962 era de 125,000 pessetes, comptant només com a subvenci-
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ons anuals ordinàries fixes amb les 25.000 pessetes del Ministerio 
de Educación Nacional i les 12.000 de la Diputació Provincial de 
Barcelona.

En la Junta de Govern de 26 de febrer de 1964, el president 
informava que ja es disposava de material suficient per a la publi-
cació del número 10, afegint que, com era costum, el Dr. Isamat 
Vila, bibliotecari, s’ocuparia de l’edició. L’augment de la subvenció 
per part de Ministeri i l’aportació econòmica de tots cinc Col·legis 
de Farmacèutics del Districte Universitari permetien la publicació 
d’un nou número, que sortiria amb data maig de 1964; el següent 
no sortiria fins el novembre de 1966.

En la Junta General Ordinària de 24 de febrer de 1966, el Dr. 
Isamat exposava la situació de la Revista, argumentat que no s’ha-
via pogut editar cap número causa de la mala situació econòmica 
de l’Acadèmia, per falta subvencions regulars suficients. Per tal de 
reduir el cost de la publicació, a proposta del Dr. Fraile Ovejero, 
es decidí que la Comissió de Publicacions redactés una normativa i 
que la Comissió d’Hisenda en fes un estudi.

Una vegada aparegut el número 11 (novembre de 1966), la 
Junta General de 25 d’abril de 1967 acordà recomanar a la Co-
missió de Publicacions que fes tot el possible perquè els treballs a 
publicar tinguessin la menor extensió possible en benefici del cost 
de la publicació.

En la Junta de Govern de 30 de gener de 1968 ja s’apuntaven 
canvis substancials en la Revista, que venien a anunciar una nova 
etapa. Calia aconseguir que es publiquessin dos números l’any, i per 
això calia modificar-ne l’enquadernació, la qualitat del paper i l’ex-
tensió dels treballs. El novembre de 1968 es publicaria el número 
12, el darrer de la primera època.

Segona època

En la Junta de Govern de 30 d’octubre de 1969 es prengué 
l’acord que el president, el secretari i el director de la Revista ela-
boressin un pla per donar un nou format a la Revista per fer-la més 
econòmica. 

En aquells moments el Dr. Isamat Vila, bibliotecari, conti-
nuava essent el director de la Revista, però ben aviat, en la Junta 
General de 18 de novembre 1969, a petició del mateix Dr. Isamat, 

Coberta del primer número de la segona época de la
“Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona”.
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s’acordà per unanimitat que ocupés el càrrec el Dr. Rafael Salord 
Barceló.

En la Junta de Govern de 5 de febrer de 1970, el president 
informava sobre la immediata publicació de la Revista en la seva 
segona època, en base a un nou format i noves orientacions. En 
aquesta segona època es publicaren 21 números, tots sota la direc-
ció del Dr. Salord Barceló. 

Núm. 1. març 1970
Núm. 2. setembre 1970
Núm. 3. març 1971
Núm. 4. setembre 1971
Núm. 5. març 1972
Núm. 6. setembre 1972
Núm. 7. març 1973
Núm. 8. setembre 1973
Núm. 9. març 1974
Núm. 10. setembre 1974
Núm. 11. març 1975
Núm. 12. setembre 1975
Núm. 13. març 1976
Núm. 14. juliol 1976 (extraordinari)
Núm. 15. setembre 1976
Núm. 16. març 1977
Núm. 17. setembre 1977
Núm. 18. gener 1978
Núm. 19. maig 1978
Núm. 20. abril 1979 (extraordinari)
Núm. 21. maig 1979

Es publicaren dos números l’any, i, en dues ocasions, un ter-
cer amb caràcter extraordinari. Aquesta notable periodicitat no fou 
gens fàcil de mantenir.

En la Junta de Govern de 15 de març de 1973 es tractà del fi-
nançament de la Revista. S’analitzaren diverses possibilitats, com la 
inserció d’anuncis, l’establiment d’una subscripció i la col·laboració 
dels Laboratoris farmacèutics, però no es prengué cap acord defi-
nitiu. En aquells moments les arts gràfiques estaven entrant en una 
fase de greu crisi econòmica, que repercutia en un notable encari-
ment de totes les publicacions. El Dr. Salord Barceló, en la Junta de 
Govern de 14 de març de 1974, exposava les dificultats de la Re-
vista precisament per aquesta causa, essent molt difícil de saber a la 
bestreta el cost de cada publicació. La Junta acordà deixar en mans 
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del Dr. Salord totes de decisions al respecte per tal poder mantenir 
la periodicitat.

Les dificultats es mantingueren fins a finals de 1975, però no 
per això es perdé la periodicitat. Molts originals, però, s’acumula-
ren. En la Junta de Govern de l’’11 de desembre de 1975, el pre-
sident informava que s’havia rebut del Ministerio de Educación y 
Ciencia un comunicat relatiu a la concessió de 500.000 pessetes 
per a subvencionar les despeses derivades del manteniment de la 
Corporació. Les noves circumstàncies econòmiques de l’Acadèmia 
permeteren que el Dr. Salord proposés a la Junta de Govern del 23 
de març de 1976 l’edició de tres números l’any. En aquella mateixa 
Junta el president informava d’una nova subvenció del Ministerio 
de Educación y Ciencia de 100.000 pessetes. Així, el 1976, foren pu-
blicats tres números, que van donar sortida als treballs acumulats. 
En els anys següents es tornà a dos.

En la Junta de Govern de 4 d’abril de 1978 es tractà de l’estat 
econòmic de l’Acadèmia. Tornava a ser una preocupació de primer 
ordre, i que afectava particularment a la Revista. El problema era 
que no comptava l’Acadèmia amb les subvenciones o aportacions 
oficials o d’altres corporacions. Es decidí per unanimitat esperar el 
resultat de les gestions que el president, Dr. San Martín Casama-
da, fes prop les autoritats i corporacions de la ciutat i de les demés 
províncies del Districte Universitari, i, de manera especial prop del 
Ministerio de Educación y Ciencia.

En les restants Juntes de 1978 i les primeres de 1979, es tractà 
de la greu problemàtica econòmica. En la de 5 de desembre de 
1978, alguns dels assistents expressaren la seva opinió en termes 
molt pessimistes, però també molt significatius. D’acord amb l’ac-
ta, el Dr. Casanovas Puig era del parer que “a la vista de la situación 
actual del país, más bien orientada a promocionar otras actividades, y 
no precisamente las científicas, estima que más bien cabe esperar un fu-
turo próximo sobrio y desesperanzador y no otra cosa”. Pel que fa al Dr. 
Gómez Caamaño, “si repasamos la historia de los siglos precedentes, 
a su criterio, no ha habido en nuestro país uns verdadera promoción 
para el estudio, ni una verdadera afición para el mismo que por otra 
parte tampoco se ha estimulado de una manera semejante a como ha 
hecho con otras actividades”. Pel Dr. Uriach Marsal, vicepresident, 
les mesures a prendre havien de tenir caràcter molt urgent.

En la Junta General de 13 de febrer de 1979 es llegiren dues 
cartes del subsecretari del Ministerio de Educación y Ciencia en les 
que manifestava, no solament l’interès del Ministeri per la vida de 
les acadèmies sinó també dels projectes de subvenció. El president 
informà també de la subvenció 70.000 pessetes rebuda de la Caixa 
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de Pensions, resultat de les gestions que en el seu dia varen fer els 
acadèmics Sr. Isidre Bultó Blajot i Dr. Joan Uriach Marsal. Pel que 
fa a la Revista, el Dr. Casanovas Puig posava de manifest que en 
les actuals circumstàncies, no solament del país sinó també a escala 
mundial, es feia més necessari que mai una reducció o abreviació de 
les publicacions científiques. A perer seu, la publicació de treballs 
amb una extensió innecessària era antieconòmica i anava en perju-
dici de la qualitat i vàlua de la Corporació.

L’abril i el maig de 1979 eren publicats els dos darrers números 
de la segona època. Durant pràcticament sis anys i mig l’Acadèmia 
deixà d’editar la seva Revista.

Tercera època

En la Junta de Govern de 13 de gener de 1981, el recentment 
elegit president, Dr. Sabater Tobella, feia lectura de la carta de di-
missió del Dr. Salord Barceló com a director de la Revista, adreçada 
encara a l’anterior president, Dr. San Martín Casamada. En aquells 
moments les possibilitats d’edició de la Revista eren molt minses, a 
causa de la manca de finançament de l’Acadèmia. 

El Dr. Sabater, segons esposà a la Junta de Govern de 26 de 
febrer de 1981, havia fet gestions amb el president del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, Josep M. Gras Isern, en el sentit d’es-
tudiar la possibilitat d’una revista mensual que podria titular-se 
“Actos de Farmacia Catalanes”, comptant amb la col·laboració dels 
quatre col·legis catalans. D’acord amb l’acta de l’esmentada Junta, 
el Dr. San Martín Casamada, director de la Revista, exposà que 
tenia degudament ordenats i preparats tots els originals per a even-
tuals números, esperant les decisions oportunes al respecte.

La situació econòmica era cada cop més greu. En la Junta de 
Govern de 9 de febrer de 1982, el president feu lectura del comunicat 
que havia preparat per lliurar-lo personalment a Madrid al Ministro 
de Educación y Ciencia, en què exposava les necessitats peremptòries 
per a la subsistència de l’Acadèmia, i acompanyat d’un estudi pressu-
postari per l’any 1982. L’Acadèmia, en cas de no rebre amb la major 
brevetat l’ajut econòmic sol·licitat, es veuria en situació d’haver de 
suspendre les seves activitats. L’escrit s’aprovà per unanimitat.

La idea de compartir publicació amb el Col·legi de Farmacèu-
tics de Barcelona continuà viva tot el 1982. Finalment, en la Junta 

Coberta del número de la tercera época de la 
“Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona”.
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General de 17 de novembre de 1982. s’acordà ajornar la presa de 
decisió sobre la Revista. Era prioritari, tal com observaven alguns 
acadèmics, tenir en compte l’article primer del Reglament relatiu a 
les realitzacions per a consecució dels fins primordials de l’Acadè-
mia, entre les quals hi havia l’edició de la “Revista de la Real Acade-
mia de Farmacia de Cataluña”.

La crítica situació econòmica, que influïa directament sobre 
totes les activitats i, en particular, sobre la publicació de la Revista, 
continuà fins ben entrat el 1984. En la Junta General Ordinària de 
6 de desembre de 1984, el president informava que el 21 de juny 
havia tingut una reunió amb el conseller de Cultura, Sr. Rigol, junt 
amb els presidents i vicepresidents de totes les Acadèmies. La con-
clusió fou que probablement la Reial Acadèmia de Farmàcia podria 
comptar amb una subvenció de 2.000.000 de pessetes l’any. En 
aquesta mateixa Junta General, el president es referia ja a l’edició 
del proper número de la Revista.

La Junta de Govern de 17 de setembre de 1985 nomenava de 
nou, per unanimitat, al Dr. Salord Barceló director de la Revista. El 
primer número de la tercera època es publicava amb data octubre 
de 1985. En total, fins l’actualitat, 28 números, amb sis successius 
directors:

Dr. Rafael Salord Barceló:
 Núm. 1. octubre 1985
 Núm. 2. maig 1986
 Núm. 3 desembre 1987
 Núm. 4. desembre 1987
Dr. Josep M. Suñé Arbussà:
 Núm. 5. desembre 1988
 Núm. 6. juny 1989
 Núm. 7. desembre 1989
 Núm. 8. juny 1990
 Núm. 9. desembre 1990
 Núm. 10. juny 1991
 Núm. 11. desembre 1991
 Núm. 12. juny 1992
 Núm. 13. desembre 1992
 Núm. 14. desembre 1993
Dr. Josep Lluís Massó Lago
 Núm. 15. desembre 1994
 Núm. 16. desembre 1995
 Núm. 17. juny 1996
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 Núm. 18. desembre 1998
 Núm. 19. desembre 1999
Dra. M. Assumpció Alsina Esteller
 Núm. 20. octubre 2000
 Núm. 21. març 2001
 Núm. 22. novembre 2001
 Núm. 23. setembre 2002
Dr. Xavier Sorní Esteva
 Núm. 24. juny 2003
 Núm. 25. desembre 2003
 Núm. 26 juny 2004. Monogràfic dedicat a la Sessió 

  “Aproximació al món dels virus”, organitzada 
  per la Secció de Ciències Biològiques i Bio 
  tecnologia, celebrada el 5 de maig de 2004.

 Núm. 27 desembre 2004
Dr. Oriol Valls Planells
 Núm. 28 juny 2005

DISCURSOS DE RECEPCIÓ D’ACADÈMICS NUMERARIS

El Reglament de 1956 ja contemplava la publicació dels dis-
cursos de recepció d’acadèmics numeraris en ocupar-se del cerimo-
nial de recepció: “Se repartirán entre el público concurrente ejemplares 
de ambos discursos que habrán sido impresos por cuenta del Académico 
electo, pero ajustados al formato de las publicaciones de la Academia”. 
En el Reglament de 1978 es mantingué el mateix redactat. A partir 
del Reglament de 1997, es modificà per precisar que l’acadèmic 
electe abans de la presa de possessió “haurà de lliurar el seu discurs 
i el de contestació imprès d’acord amb les indicacions que li farà la 
Secretaria i amb un nombre suficient d’exemplars per a distribuir en 
l’acte d’ingrés i per a les necessitats de l’Acadèmia”.

Ha estat, doncs, des de bon principi, una publicació obliga-
tòria, i sempre ha inclòs el discurs de recepció i el discurs de con-
testació.

Fins a l’actualitat se n’han editat 69, quantitat que correspon 
al nombre total d’acadèmics numeraris que ha tingut la corporació, 
75, menys els 16 acadèmics fundacionals (,vegeu per títols, l’apar-
tat “Recepció d’acadèmics numeraris” del capítol 7 “Les sessions 
públiques preceptivament extraordinàries”).
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DISCURSOS DE RECEPCIÓ D’ACADÈMICS CORRESPO-
NENTS

A diferència dels acadèmics numeraris, ni el Reglament de 
1956 ni el de 1978 contemplaven la publicació dels discursos de 
recepció dels acadèmics corresponents. La raó fonamental és que 
els acadèmics corresponents no feien discursos de recepció, sinó 
treballs que havien de ser llegits en la Sessió científica que la Junta 
de Govern senyalés. Bastants d’aquests treballs foren publicats a la 
Revista.

Coberta del primer discurs d’ingrès 
d’un Acadèmic Numerari, el Molt 

Il·lustre Dr. Joaquím Cusí Furtunet.
(16 de març de 1958).
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Foren els Estatuts de 1989 que establiren el discurs d’ingrés 
dels acadèmics corresponents. En realitat, però, en la pràctica, ja 
feia uns anys que als treballs d’ingrés se’ls havia atorgat la categoria 
de discursos de recepció, alhora que es revestia l’acte d’ingrés de 
certa solemnitat. Com a conseqüència, a partir de 1980 es comen-
çaren a publicar alguns “discursos” d’ingrés d’acadèmics correspo-
nents. El primer fou el del Dr. Francesc Borrell Álvarez, el 30 de 
desembre de 1980.

El Reglament de 1997, consegüent als Estatuts de 1996 (els 
Estatuts de 1989 no arribaren a tenir Reglament), indicaven que 
l’acadèmic corresponent no tenia obligació d’imprimir el discurs, 
però que si ho feia s’havia d’atendre a les indicacions de Secretaria, 
lliurant un nombre suficient d’exemplars per a ser distribuïts en 
l’acte d’ingrés i per a les necessitats de l’Acadèmia; si no el feia im-
primir, l’Acadèmia procuraria publicar-ne un extracte a la Revista. 
Amb els mateixos termes s’expressa el Reglament actual.

Fins l’actualitat se n’han publicat 79. Els següents:

N. 1 Il·ltre. Dr. Francesc Borrell Àlvarez: Bases para una farmacia 
autonómica. 30 de desembre de 1980.

N. 2 Il·ltre. Dr. Francisco Ferrándiz García: Manipulaciones genéticas. 
ADN recombinante. 13 de gener de 1981.

N. 3 Il·ltre. Dra. Concepción Rof Carballo: La mujer en la antesala de 
la profesión farmacéutica. 24 de març de 1981.

N. 4 Il·ltre. Dra. Anna M. Carmona Cornet: Context farmacèutic en el 
món literari i artístic a Catalunya. 19 d’octubre de 1982.

N. 5  Il·ltre. Dr. Alfonso Morales Morales: Aportación de Canarias a 
la historia de las tertúlias de rebotica españolas. 23 de març de 
1984.

N. 6  Il·ltre. Dr. Jordi Camarasa García: Farmacología de los compuestos 
flavonoides. 5 d’abril de 1984.

N. 7  Il·ltre. Dr. Antonio José Maya Victoria: Errores congénitos del 
metabolismo. Acidurias orgánicas. 29 de febrer de 1986.

N. 8  Il·ltre. Sr. Benet Oliver-Rodés Clapés: Laboratorios independientes 
de análisis y control de calidad. 7 de juny de 1988.

N. 9 Il·ltre. Dr. Antoni Jonch Cruspinera: Un farmacèutic immers en el 
món de la natura. 29 de setembre de 1988.

N. 10 Il·ltre. Dra. Esther Marín Parés: Nuevas perspectivas en la evaluación 
científica del medicamento. 16 de març de 1989.

N. 11 Il·ltre. Dr. Ernest Boquet Jiménez: Antibiòtics betalactàmics, 
evolució dels seus derivats i mecanismes de resistència bacteriana. 30 
de març de 1989.

N. 12 Il·ltre. Dra. Elvira Bel Prieto: Problemàtica legal de la sangre y 
derivados. 13 d’abril de 1989.

N. 13 Il·ltre. Dr. Rafel Calafell Clar: Orígens i evolució històrica de la 
citogenètica. 11 de maig de 1989.

N. 14  Il·ltre. Dr. Miquel Ylla-Català Genís: El medicament i la qualitat 
de vida. 30 de novembre de 1989.
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N. 15  Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Negre: Concepto de tecnología farmacéutica 
industrial: Presente y futuro en el plan de estudios de la carrera de 
Farmacia. 27 de juny de 1991.

N. 16  Il·ltre. Dr. Miquel Salgot de Marçay: Alguns aspectes sanitaris de la 
depuració d’aigües residuals i de la reutilització dels subproductes de la 
depuració. 30 de gener de 1992.

N. 17  Il·ltre. Dra. Carme Bofill Pellicer: Consideracions sobre la 
problemática de la drogodependència. 4 juny 1992.

N. 18  Il·ltre. Dr. Marcos Aurelio Montes Guyot: Medicina tradicional 
chilena: su origen y evolución. 12 de novembre de 1992.

N. 19  Il·ltre. Dra. Iris Figuerola Pujol: Les Farmàcies populars de Barcelona 
(1904-1920). 28 de gener de 1993.

N. 20  Il·ltre. Dra. Carmen Morales Pujol: Las plantas en Farmacia. 22 
d’abril de 1993.

N. 21  Il·ltre. Dr. Jaume Roca Torras: Historia de los medicamentos 
veterinarios en Catalunya y de sus laboratorios farmacéutico-
veterinarios. 13 de maig de 1993.

N. 22  Il·ltre. Dr. Alfons Hosta Pujol: Recomanacions comunitàries pel 
registre d’un nou medicament. 17 de juny de 1993.

N. 23  Il·ltre. Dra. M. Assumpció Alsina Esteller: Hepatitis A: patogenia 
clínica, diagnóstico y profilaxis. 14 de març de 1996.

N. 24  Il·ltre. Dr. Oriol Valls Planells: Transport i vectorització de fàrmacs 
en sistemes col·loïdals polimèrics biodegradables. 18 d’abril de 1996.

N. 25  Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arquès: Homes contra microbis o microbis 
a l’ajut dels homes?. 16 de maig de 1996.

N. 26 Il·ltre. Dr. Ramon Mestres Quadreny: Mètodes químics no 
contaminants en el control de les plagues d’insectes. 13 de juny de 
1996.

N. 27  Il·ltre. Dr. Xavier Sorní Esteva: El carrer dels apotecaris de la ciutat 
de Barcelona. 30 de gener de 1997.

N. 28  Il·ltre. Dr. Josep M. Ventura Ferrero: Les fórmules làcties 
d’alimentació del nodrissó. 17 de juny de 1997.

N. 29  Il·ltre. Sr. Agustí Jausàs Martí: La definició legal del medicament. 
26 de juny de 1997.

N. 30  Il·ltre. Dr. Antoni Esteve Cruella: La industria farmacéutica y la 
innovación terapéutica. Un binomio inseparable. 9 d’octubre de 
1997.

N. 31  Il·ltre. Dr. Francesc Puchal Mas: Pigments carotenoides naturals: 
importància socio-bromatològica, nutricional i sanitària. 12 de 
novembre de 1997.

N. 32  Il·ltre. Dr. Martí Pujol Forn: Evolució de la qualitat a la indústria 
farmacèutica. 18 de novembre de 1998.

N. 33  Il·ltre. Dra. Rosa Núria Aleixandre Cerarols: El laboratori clínic 
gestió integral: Assistència, investigació i docència. 8 de novembre de 
1999.

N. 34  Il·ltre. Sr. Tomàs Vilarroya Ponsirenas: Les barreres a l’objectiu 
terapèutic dels medicaments. 31 de gener de 2000.

N. 35  Il·ltre. Dr. Enrique Granda Vega: Prensa y medicamentos. 14 de 
febrer de 2000.

N. 36  Il·ltre. Dr. Jordi Bolós Capdevila: Per què han d’estudiar física els 
farmacèutics?. 10 d’abril de 2000.
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N. 37  Il·ltre. Dr. Pere Berga Martí: L’ètica i la innovació en la recerca dels 
nous fàrmacs. 22 de maig de 2000.

N. 38  Il·ltre. Dr. Francisco Zaragozá García: El farmacéutico y la 
obtención del medicamento. 26 de febrer de 2001.

N. 39  Il·ltre. Dr. Jacint Corbella Corbella: Grans episodis tòxics per medica-
ments. Una evolució: Del risc cap a la seguretat. 21 de març de 2001.

N. 40  Il·ltre. Sr. Josep Ribalta Baró: Experiències entorn la química-
farmacèutica. 25 d’abril de 2001.

N. 41  Il·ltre. Dr. Francesc Xavier Solduga Camarero: La Farmacia en el 
Pallars entre los siglos XVII-XX (1605-1955). 11 de juny de 2001.

N. 42 Il·ltre. Dra. M. dels Àngels Calvo Torras: Microorganismos en 
alimentos funcionales: Aspectos beneficiosos para la salud humana. 18 
de juny de 2001.

N. 43 Il·ltre. Dr. Benito del Castillo García: Sal. 25 de juny de 2001.
N. 44 Il·ltre. Dra. Rosa Fabregat Armengol: Aproximació a les oficines de 

farmàcia de la ciutat de Lleida en la primera meitat del segle XX. 26 
de setembre de 2001.

N. 45  Il·ltre. Dra. M. Carmen Francés Causapé: Rasgos de la publicidad 
farmacéutica barcelonesa en la primera mitad del siglo XX. 22 
d0octubre de 2001.

N. 46  Il·ltre. Sr. Llorenç Pons Gimier: Productes cosmètics. Les millores 
que precisa la legislació comunitària. 5 de novembre de 2001.

N. 47  Il·ltre. Dr. Gerard Vergés Príncep: Apoteosi de la via parenteral 
(1921-1936). 3 de desembre de 2001.

N. 48  Il·ltre. Dr. Salvador Cañigueral Folcarà: La fitoteràpia: una 
terapèutica per al tercer mil·lenni?. 27 de febrer de 2002.

N. 49 Il·ltre. Dr. Alessandro Rigamonti: Il futuro della sanità e delle 
imprese farmaceutiche. 22 d’abril de 2002.

N. 50  Il·ltre. Dra. M. Luisa García López: Nuevas estrategias en 
administración ocular de fármacos. 8 de juliol de 2002.

N. 51  Il·ltre. Dr. Joan Bladé Piqué: Quiralitat i Farmàcia. 14 d’octubre 
de 2002.

N. 52  Il·ltre. Dr. José M. Calleja Suárez: Las mareas rojas: Un vivero de 
herramientas farmacológicas. 21 d’octubre de 2002.

N. 53  Il·ltre. Dr. Alfonso Moreno González: Implicaciones económicas de 
las reacciones adversas a medicamentos. 4 de novembre de 2002.

N. 54  Il·ltre. Dr. Josep Ribas Sala: De la farmacia de hospital a la atención 
farmacéutica hospitalaria. 4 de novembre de 2002.

N. 55  Il·ltre. Dr. José Carlos Montilla Canís: El conocimiento científico 
del medicamento en los estudios de los farmacéuticos. 25 de novembre 
de 2002.

N. 56  Il·ltre. Dr. Juan Manuel Reol Tejada: Desde la reforma farmacéutica 
(1978) al siglo XXI. 3 de març de 2003.

N. 57  Il·ltre. Dr. Eugeni Sedano Monasterio: El farmacèutic d’atenció 
primària: Un nou exercici professional que requereix la creació d’un 
títol especialista. 17 de març de 2003.

N. 58  Il·ltre. Dr. Francisco Donada Bertomeu: La industria farmacéutica 
durante la década de los 90. 28 d’abril de 2003.

N. 59  Il·ltre. Dr. Jaume Casas Pla: De la constitución a la sessión inaugural 
de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Farmacia de 
Madrid. 12 de maig de 2003.
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N. 60  Il·ltre. Dra. Lina Badimón Maestro: Mecanismes moleculars de 
l’aterotrombosi: Primera causa de mort i discapacitat del segle XXI. 26 
de maig de 2003.

N. 61  Il·ltre. Dr. Joan Carles Laguna Egea: Receptors activats per 
proliferadors peroxisòmics el Big Bang dels receptors nuclears en 
farmacologia. 2 de juny de 2003.

N. 62  Il·ltre. Dra. Àngela Domínguez García: Les toxiinfeccions 
alimentàries un problema emergent de salut pública. 22 de setembre 
de 2003.

N. 63  Il·ltre. Dr. Ignasi Tintoré Blanch: La tecnologia dels aïlladors en la 
indústria farmacèutica. 29 de setembre de 2003.

N. 64  Il·ltre. Dr. Josep M. Castelló Barenys: Història del sistema de 
patents com a factor condicionant del desenvolupament farmacèutic a 
Espanya. 3 de novembre de 2003.

N. 65  Il·ltre. Sr. Rafael Beaus Codes: La calidad en la producción de 
materias primas farmacéuticas. 24 de novembre de 2003.

N. 66  Il·ltre. Dra. M. Antònia Mangues Bafalluy: La metamorfosi de la 
farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El naixement 
d’una nova forma d’exercici professional. 1 de desembre de 2003.

N. 67 Il·ltre. Dr. Lluís Viñas Borrell: Concepció nosològica de la medicina 
veterinària. 2 de febrer de 2004.

N. 68 Il·ltre. Dr. Ramon Pouplana Solé: Disseny computacional de 
fàrmacs: del genoma humà als algoritmes genòmics.29 de març de 
2004.

N. 69 Il·ltre. Dra. Joana M. Planas Rosselló: La barrera intestinal: 
Interfície entre salut i malaltia.17 de maig de 2004.

N. 70 Il·ltre. Sr. Climent Garau Arbona: L’apotecari analista, una professió 
definible (de la manualitat a la cibernètica). 7 de juny de 2004.

N. 71 Il·ltre. Sr. Emili Esteve Sala: La primera reforma del mil·leni en la 
normativa farmacèutica europea. 14 de juny de 2004.

N. 72 Il·ltre. Dr. Fernando Caro Cano: La formación técnica y la 
certificación del personal en la industria farmacéutica. 18 d’ctubre de 
2004.

N. 73 Il·ltre. Sr. Miquel Carles Aguiló Juanola: La farmàcia comunitària, 
té futur?. 8 de novembre de 2004.

N. 74 Il·ltre. Dr. Josep Antoni Tur Marí: Els antioxidants a la dieta 
mediterrània. 26 de novembre de 2004.

N. 75 Il·ltre. Dr. José Luís Moreno Frigols: Radiofármacos terapéuticos 
(31 de gener de 2004).

N. 76 Il·ltre. Dr. Carles Suñé Negre: Estrategias en la lucha contra el 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 18 d’abril de 
2005.

N. 77 Il·ltre. Dr. Franscisco Tresserra Casas: Ganglio centinela en el 
cáncer de mama. Radifármacos e inmunohistoquímica. 9 de maig de 
2005.

N. 78 Il·ltre. Dr. José Antonio Pérez Romero: Los misioneros y la 
terapéutica americana aborigen. 18 de maig de 2005.

N. 79 Il·ltre. Dra. Montserrat Rivero Urgell: Alimentación del siglo XXI: 
Alimentos funcionales y nutrigenómica. 13 de juny de 2005.
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EL FULL INFORMATIU

Per tal que tots els acadèmics poguessin disposar d’un mitjà 
d’informació àgil sobre les tasques de l’acadèmica, la Junta de Go-
vern de 12 d’abril de 1999, acordà estudiar la possibilitat d’edició 
d’un full informatiu. En la següent Junta, celebrada el 12 de maig, 
ja era presentat el primer número, preparat per la Dra. Carmen 
Morales Pujol i el Dr. Xavier Sorní Esteva. De llavors ençà, s’ha 
editat sense interrupció amb periodicitat quadrimestral (30 d’abril, 
31 d’agost i 31 de desembre).

Es tracta d’un full imprès cara i cara, amb una tirada d’uns 
200 exemplars, que recull totes les activitats i novetats esdevingu-
des en el si de l’Acadèmia durant els anteriors quatre mesos, amb 
avisos i notícies d’interès per als acadèmics. Té caràcter de circular 
interna.

La publicació quedà preceptuada a partir del Reglament de 
l’any 2000: “L’Acadèmia publicarà un full informatiu amb la perio-
dicitat que fixi la Junta de Govern”.

ALTRES PUBLICACIONS

– Col·lecció de ceràmica de l’antiga Farmàcia de l’Hospital de la 
Santa Creu. Catàleg.  Dra. Anna M. Carmona Cornet i Dr. 
Robert Montagut. Barcelona, 1990.

– Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Fulletó corpora-
tiu. Redactat pel Dr. Miquel Ylla-Català i cols. Editat amb 
el suport de Fundació Uriach 1838. Barcelona, 1999.

– Els Apotecaris i l’Apotecaria de l’Hospital de Santa Creu entre 
1526 i 1658. Dr. Xavier Sorní Esteva. Barcelona, 2001.

– Particulares Medicamentorum. De Joan Pasqual Llobet 
(Barcelona, 1677). Edició facsímil, amb introducció del 
Prof. Dr. Josep M. Suñé Arbussà. Editat amb el suport de 
Fundació Uriach 1838. Barcelona, 2001.

– Guía de l’exposició inaugural de l’ampliació del Museu Cusí de 
Farmàcia. Barcelona, 2000.

– Noves molècules antibiòtiques. Resum de les conferències so-
bre nous antibiòtics organitzades per la Secció de Ciències 
Biològiques i Biotecnologia, el 27 de novembre de 2000. 
Barcelona, 2002.

– Discursos en commemoració dels 200 anys de la publicació de 
l’obra de Francesc Carbonell i Bravo “Elementos de farmacia 
fundados en los principios de la Química Moderna”. Pro-
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Primera pàgina del primer
“Full Informatiu”.

30 d’abril de 1999.

nunciats el 10 de juny de 2002. Consell Interacadèmic de 
Catalunya. Barcelona, 2002.

– El Museu Cusí de Farmàcia. Editat per la Reial Acadèmia 
de Farmàcia de Catalunya i AlconCusí. Barcelona, 2004. 
(Editat també en versió castellana).

– Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Fulletó corpora-
tiu. Segona edició. Editat amb el suport de Fundació Uri-
ach 1838. Barcelona, 2005.
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PRESÈNCIA A INTERNET

Fou en la Junta de Govern de 13 de maig de 2002 quan l’acadè-
mic Dr. Sorní Esteva presentà una proposta de pàgina web de l’Aca-
dèmia. En la següent Junta, el 18 de juny de 2002, s’informava que 
la pàgina web ja podia ser consultada per Internet. De moment amb 
una adreça provisional, en espera de disposar l’Acadèmia de domini 
propi. Actualment pot ser consultada a l’adreça http://www.rafc.es.

LA BIBLIOTECA

L’article 29 dels Estatuts fundacionals contemplaven la Bibli-
oteca en els següents termes: “La Biblioteca estará bajo la inmediata 
dirección del Bibliotecario. Es de uso general para los Académicos, qui-
enes tienen derecho a proponer a la Junta de Gobierno la adquisición 
de libros y revistas. También podrá hacer uso de ella el público, en las 
condiciones que determine el Reglamento”.

Perfilava, doncs, una biblioteca, bàsicament, al servei dels aca-
dèmics, sense excloure la possibilitat de consultes externes. El Re-
glament, en aquest sentit, es limitava a indicar que “El Bibliotecario 
podrá autorizar la utilización de la Biblioteca por personas ajenas a la 
Academia”.

Pel que fa a la seva formació, els mateixos acadèmics, amb el 
dret reconegut de poder fer propostes directes a la Junta de Go-
vern, hi podien jugar un paper molt important, i més encara el 
bibliotecari, que, d’acord amb el Reglament, havia de proposar a la 
Junta de Govern l’adquisició d’obres i l’intercanvi de les duplica-
des. Però la funció biblioteca anava molt enllà de la satisfacció dels 
requeriments bibliogràfics directes dels acadèmics. Havia d’acollir 
les publicacions dels propis acadèmics, obligats tots a lliurar a la 
biblioteca un exemplar dels seus treballs científics o literaris, i, na-
turalment, també les publicacions pròpies de la Corporació.

Aquell plantejament inicial ha perdurat, sense canvis substan-
cials, fins a l’actualitat. En realitat, però, en el decurs dels anys el 
que ha anat donant més cos a la biblioteca han estat les donacions 
dels mateixos acadèmics.

En la formació de la Biblioteca hi jugà un paper molt impor-
tant el Dr. Jesús Isamat Vila, el primer bibliotecari i el que més 
anys estigué al front de la biblioteca (de 1956 a 1960, i de 1962 a 
1972).

Es fa difícil de dir si la biblioteca de l’Acadèmia va partir de zero 
o si va heretar, total o parcialment, llibres de la Sección Barcelona.
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La primera recepció documentada foren els dos primers vo-
lums d’una obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i 
tramesa pel Dr. Fernando Fernández de Soto Morales (més enda-
vant seria elegit acadèmic corresponent). La donació es feu constar 
a l’acta de la Junta de Govern de 9 de novembre de 1956. L’any se-
güent, en la Junta de Govern de 4 de març de 1957, s’acordà enviar 
un ofici d’agraïment a l’Institut Francès per la donació dels volums 
corresponents a 1955 i 1956 de la revista “Annales pharmaceutiques 
Francaises”. En la Junta de 29 d’octubre de 1957, el Dr. Isamat 
informava que s’havia rebut un lot de llibres cedit per l’acadèmic 
corresponent Dr. Lluís Girau Bach. La Memòria de Secretaria cor-
responent a l’any 1957 dedicava un paràgraf a la biblioteca amb els 
següents termes:

“Recientemente enriquecida con varias obras cedidas por el Aca-
démico Correspondiente Dr. Girau Bach cuenta ya con un crecido nú-
mero de títulos. Con vistas a su instalación en la nueva sede de la 
Corporación, se està procediendo actualments a su ordenación y catalo-
gación, esperando que en uno de los próximos números de la Revista se 
podrá incluir un anticipo del catálogo general”.

En la mateixa Junta de Govern de 29 d’octubre de 1957, el 
Dr. Isamat Vila feia, a més, dues propostes: sol·licitar del Col·legi 
de Farmacèutics de Barcelona la donació d’exemplars duplicats i 
demanar als hereus del Dr. Joaquim Vellvé Cusidó, els llibres que 
aquest havia cedit (ingressà a la Secció Barcelona el 1945 i morí 
el 19 de desembre de 1954, és a dir, un any abans de la creació de 
l’Acadèmia)

Certament, el Dr. Vellvé Cusidó havia fet dues donacions de 
llibres. En la Junta General ordinària de la Secció Barcelona cele-
brada en el Col·legi de Farmacèutics el 10 d’abril de 1945, es donà 
compte de la donació que acabava de fer el Dr. Joaquim Vellvé 
Cusidó a la “Biblioteca de la Real Academia”. En total eren vuit 
obres, entre les quals la tercera edició de la “Pharmacopea Hispana” 
(1803). En aquella mateixa Junta es va prendre l’acord de “nom-
brar al Dr. Novellas para que se encargue de la Biblioteca de la Real 
Academia” (òbviament, la Secció no podia nomenar al Dr. Antoni 
Novellas Roig encarregat de la biblioteca de la Real Academia de 
Farmacia de Madrid, sinó només de la Secció). Encara no un any 
després, en la Junta General Ordinària 29 de gener de 1946, el Dr. 
Vellvé Cusidó feia una nova “donación a la Academia”, ara de 38 lli-
bres, entre els quals hi havia el “Tyrocinium pharmaceuticum...” de 
Loeches, imprès a Barcelona el 1751. Aquests llibres, llevat d’uns 
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pocs títols que casualment coincideixen, no es troben actualment a 
la biblioteca de l’Acadèmia.

D’entre les més notables donacions de l’etapa inicial, cal des-
tacar la de l’acadèmic numerari Dr. Joaquim Cusí Furtunet: una 
col·lecció completa de les obres editades per Laboratorios del Norte 
de España, S.A., relacionades principalment amb la Historia de la 
Farmàcia i de la Medicina. En aquells moments el bibliotecari era 
precisament el Dr. Cusí Furtunet. En la mateixa Junta de Govern 
que es comentà la donació (14 de febrer de 1962), es donà compte 
també del donatiu del vicepresident Dr. Esteve Subirana de la re-
producció fotogràfica del “Receptari de Manresa” (manuscrit del 
segle XIV que es troba a Manresa).

En la Junta General de 25 de novembre de 1963 s’acordà ad-
quirir els Annales Pharmaceutiques Françaises dels anys 1961, 1962 
i 1963, per tal de continuar la col·lecció donada pel Dr. San Martín 
Casamada, i també la subscripció a partir de 1964. 

Eren uns anys de gran creixement de la biblioteca, fins a tal 
punt que en la Junta de Govern de 19 de gener de 1965, a proposta 
del Dr. Isamat Vila, s’acordà contractar una bibliotecària. 

Part inicial superior de la primera 
pàgina de la WEB de l’Acadèmia.
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En la Junta de Govern de 13 de febrer de 1973, quan tot 
just s’havia fet càrrec de la biblioteca el Dr. Gómez Caamaño, es 
tractà del futur de la biblioteca en vistes a una millor funció i ser-
vei. Hi intervingueren diversos acadèmics, i van aportar tots ells 
suggeriments per al desenvolupament i amplitud de la biblioteca 
en el vessant científic. S’estava entrant de ple en l’època de ràpida 
obsolescència de les publicacions científiques. La major part del 
fons començava a tenir més valor històric i patrimonial que no pas 
d’actualitat científica.

El Dr. Gómez Caamaño seria molt conscient de la necessitat 
de tenir actualitzada la biblioteca. Així, per exemple, en la Junta 
de Govern de 24 de gener de 1978, reclamava de les Seccions una 
relació de revistes estrangeres amb les quals establir un règim d’in-
tercanvi amb la Revista. Ja hi havia insistit abans i ho continuaria 
fent en juntes posteriors.

Amb el temps s’anaren produint noves donacions, entre les 
quals destaquen les del Dr. San Martín Casamada, del Dr. Isamat 
Vila, la molt recent del Dr. Suñé Arbussà, i, sobretot, la de la famí-
lia del Dr. Francesc Casanovas Puig, després del seu traspàs el 10 
de gener de 1988.

Avui, al cap de 50 anys, l’Acadèmia disposa d’una notable 
Biblioteca especialitzada en Farmàcia i ciències afins, amb gairebé 
2.000 títols, sense comptabilitzar les publicacions periòdiques, les  
separates i les publicacions pròpies de l’Acadèmia. Bastant més de 
la tercera part són obres anteriors a la creació de l’Acadèmia, de les 
quals gairebé un centenar són del segle XIX, entre les quals hi ha, 
per citar-ne alguna “Elementos de Farmacia fundados en los principios 
de la Chimica moderna”, de Francesc Carbonell i Bravo (Barcelona, 
1802). Un altre tret molt remarcable és l’elevat nombre de publi-
cacions estrangeres, especialment franceses, italianes, portugueses i 
sud-americanes, provinents d’acadèmics corresponents estrangers o 
d’alguns dels importants llegats que ha tingut l’Acadèmia.

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, entre la pròpia 
biblioteca i la biblioteca del Museu Cusí de Farmàcia, té un dels 
fons bibliogràfics més importants especialitzats en Medicina i Far-
màcia.
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9
L’acadèmia,

òrgan consultiu
i d’opinió

L’Acadèmia, en el decurs dels 50 anys d’existència ha 
respost sempre que ha estat possible a qualsevol con-
sulta, tant de l’Administració, com de les corporacions 
farmacèutiques, la indústria i, fins i tot, de particulars. 
També, en diverses ocasions, ha pres la iniciativa d’in-

formar els organismes oficials sobre aspectes de la professió i de 
tractar i exposar públicament problemàtiques del moment. 

ALGUNS INFORMES SOL·LICITATS

Un dels objectius primordials de l’Acadèmia previst en els 
primers Estatuts era l’assessorament als organismes oficials quan 
ho sol·licitessin. Els Reglaments consegüents als Estatuts de 1955 
i 1977 (1956 i 1978) precisaven com dur a terme aquesta funció 
primordial de l’Acadèmia: cooperant amb els poders públics mit-
jançant informes sempre que l’Acadèmia fos requerida.

A partir dels Estatuts de 1989 el redactat fou modificat, però 
essencialment aquesta finalitat primordial es mantingué: actuar 
com a òrgan consultiu de l’Administració en els temes de la seva 
competència. Els propis Estatuts han anat precisant com assolir 
aquest fi: cooperant amb els poders públics mitjançant informes, 
assessoraments i emissió de dictàmens en totes aquelles ocasions en 
què se li demani, i per iniciativa pròpia quan ho estimi oportú la 
Junta de Govern.

Per altra banda, la funció de l’Acadèmia com a òrgan consultiu 
no ha estat mai limitada als organismes oficials. L’article 19 dels 
Estatuts fundacionals indicava textualment:
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“La Academia emitirá dictámenes y ecacuará las consultas e in-
formes que se le pidan por los Centros oficiales, Corporaciones o parti-
culares, en materias propias de su instituto.

También podrá elevar, por propia iniciativa, a los centros oficiales 
proposiciones que afectes a las ciencias farmacéuticas y sus afines, tanto 
de su investigación como de su aplicación práctica”.

Els Reglaments de 1956 i 1978 fins i tot indicaven que els 
ponents dels informes sol·licitats a l’Acadèmia per particulars o so-
cietats no oficials meritarien la meitat dels honoraris percebuts.

En aquest apartat es recullen, agrupades, algunes de les sol-
licituds d’informe adreçades a l’Acadèmia.

Del sector industrial

La primera sol·licitud d’informe a l’Acadèmia es produí a fi-
nals de 1958. Era sobre l’abast i validesa d’una patent d’invenció. 
La Junta de Govern de 21 de novembre de 1958 acordà nomenar 
una comissió constituïda pels acadèmics Drs. Gastón de Iriarte, del 
Pozo Ojeda, Casanovas Puig, Esteve Subirana i Amargós Anoro, ac-
tuant de president, per raó d’antiguitat, el Dr. Gastón de Iriarte. En 
la Junta de Govern de 19 de desembre de 1958 ja es donà compte 
de la presentació de l’informe de la Comissió, acordant-se el passi a 
la Junta General per al seu examen i aprovació.

No seria l’únic informe sobre patents. Uns anys més tard, un 
laboratori en demanaria un altre sobre la identitat o diferència fo-
namental entre dues patents de fabricació d’un mateix producte. La 
Junta de Govern de 2 de febrer de 1967 nomenà una comissió per fer 
l’estudi i emissió del corresponent dictamen, que estava presidida pel 
Dr. del Pozo Ojeda, amb Casanovas Puig, com a secretari, i Amargós 
Anoro, Bultó Blajot i Hernández Gutiérrez, com a vocals. En la Junta 
de Govern de 25 d’abril de 1967 el dictamen es donà per bo i s’acor-
dà prendre les disposicions oportunes per trametre’l al sol·licitant.

La segona sol·licitud fou d’un laboratori farmacèutic sobre 
relacions terminològiques de denominacions d’uns medicaments, 
acordant-se, en la Junta de Govern de 31 d’octubre de 1961, encar-
regar-lo a una comissió integrada pels Drs. Losa España, del Pozo 
Ojeda i Hernández Gutiérrez.

En la Junta de Govern de 26 de juny de 1964, el president, 
Dr. Esteve Subirana, donava compte de la sol·licitud feta pel Sin-
dicato Nacional de Industrias Químics, a través de Farmaindustria, 
d’un informe contestant el qüestionari que sobre la indústria far-
macèutica s’acompanyava. La Junta acordà nomenar una comissió 
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integrada pels Drs. Gastón de Iriarte, del Pozo Ojeda, Isamat Vila, 
Fraile Ovejero i Hernández Gutiérrez, i com a substitut, el Dr. San 
Martín Casamada, per tal de procedir a l’estudi i redacció de l’in-
forme sol·licitat. Fou un informe remunerat. En la Junta de Govern 
de 16 de novembre de 1965, a proposta de secretaria, s’acordà abo-
nar als components de la comissió el 50% del cobrat per l’Acadè-
mia de Farmaindustria.

Anys més tard, l’Acadèmia seria també requerida a causa d’un 
plet entre una firma farmacèutica nord-americana i una de radicada 
a Barcelona. La Junta de Govern de 29 de gener de 1974, després 

Portada de la Concordia de Barcelona 
de 1511, que presideix la sala d’actes 
de l’Acadèmia.
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d’aprovar l’informe de la Comissió creada en el seu moment, pre-
sidida pel Dr. Amargós Anoro, acordà donar a l’escrit el tràmit i 
destí pertinent.

Del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

En la Junta de Govern de 1 de febrer de 1966, el president, Dr. San 
Martín Casmada, feu lectura d’un escrit del Col·legi de la Província de 
Barcelona en què sol·licitava de l’Acadèmia un informe sobre l’actuació 
dels farmacèutics com a analistes clínics. Es creà una comissió formada 
per Fraile Ovejero i Isamat Vila per estudiar-ne la redacció.

Un any més tard, el Col·legi s’adreçava de nou a l’Acadèmia. 
Era per demanar parer sobre el “Proyecto de Reglamento sobre oficinas 
de farmacia”, redactat amb motiu de la 1ª Asamblea Nacional de Far-
macéuticos con oficina de farmacia (s’havia celebrat a Lloret de Mar 
del 26 de setembre al 2 d’octubre de 1965). En la Junta de Govern 
de 2 de febrer de 1967, es nomenà la comissió, formada pel Dr. San 
Martín Casamada, president, el Dr. Casanovas Puig, com a secreta-
ri, i els Drs. Amargós Anoro, Isamat Vila i Pla Dalmau com a vocals. 
En la Junta de Govern de 16 de març de 1967, s’aprovà l’informe i 
es donà el vist i plau per ser tramés al Col·legi.

En la Junta de Govern de 9 de maig de 1972, el secretari donà 
compte d’un comunicat del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 
en què sol·licitava un informe de l’Acadèmia sobre el “Formulario 
para uso médico”, redactat per un equip de farmacèutics de Barcelona 
i amb la supervisió del Dr. del Pozo Ojeda. S’ ajornà tota decisió 
fins que la referida publicació arribés a l’Acadèmia.

De la Facultat de Farmàcia

També la Facultat de Farmàcia de Barcelona ha recorregut a 
l’Acadèmia. Així, en la Junta General de 18 de maig de 1971 es 
tractà de l’informe sol·licitat pel degà de la Facultat de Farmàcia 
relatiu al Pla d’Estudis. La Comissió encarregada de dictar l’in-
forme, integrada per Amargós Anoro, Brosa Rabassa i Casanovas 
Puig, donà compte als assistents de les notes que havien preparat. 
Després d’un debat entre tots, es redactà l’informe definitiu, que 
l’Acadèmia enviaria al degà.

De l’Administració central

L’Acadèmia fou consultada en diverses ocasions per l’Admi-
nistració central. Una d’elles fou el 1975, a propòsit de la nova Ley 
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de Asistencia Pública Farmacéutica, que llavors s’estava elaborant. 
L’Acadèmia nomenà una comissió especial per a fer un informe de 
suggeriments, el qual fou aprovat en la Junta de Govern de 20 de 
març de 1975.

També demanà el parer de l’Acadèmia, el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, el 1985. Era sobre el “Proyecto del Real Decreto 
por el que se regula la integración de los Farmacéuticos en los Equipos 
de atención”. La Junta de Govern de 25 d’abril de 1985 nomenà 
la comissió per a l’estudi i preparació de l’informe, integrada pels 
Drs. Suñer Arbussà, Salord Barceló i Esteve Soler (llavors acadèmic 
corresponent). L’informe de la Comissió fou aprovat per la Junta de 
Govern de 23 de maig de 1985.

En la Junta de Govern de 13 de juny de 1985 entrava com a 
segon punt de l’ordre del dia, l’estudi del Borrador del anteproyec-
to de la Ley del Medicamento, rebut del Ministerio de Sanidad y 
Consumo el 17 de maig. S’establí a la Junta un debat, en el qual 
intervingueren els Drs. Sabater Tobella, Casanovas Puig, Donada 
Bosch, Salvà Miquel, Salord Barceló i Adzet Porredón, que van ar-
ribar unànimement a la conclusió que era impossible dur a terme 
l’estudi abans del 30 de juny, que era la data de remissió prefixada. 
S’acordà que el president enviés una carta al Ministeri tot indicant 
la impossibilitat de tenir-lo enllestit en tan poc temps. Seguida-
ment, per a dur a terme l’estudi detallat, es nomenà una comissió 
integrada pels Drs. Salord Barceló, Donada Bosch, Taxonera Roca, 
Adzet Porredón i Borrell Àlvarez. La dita comissió havia de prepa-

Anvers i revers de la medalla 
encunyada amb motiu del cincuante 
aniversari de l’Acadèmia.
Fou obra de l’artista Consuelo de la 
Cuache i feta al tallers Fernando Salas 
Vara del Rey de Madrid.
En el anvers, junt al logotip de 
l’Acadèmia hi ha el del cincuentenari.
Al revers, mostra la reixa que dona 
al interior de la farmàcia, on hi ha 
una obertura que sor la frase que 
simbolitza per on es dispensaban els 
medicaments.
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rar per a després de l’estiu el text que estimés convenient per a ser 
sotmès a l’Acadèmia.

En la Junta de Govern de 17 de setembre de 1985 ja hi havia 
sobre la taula els exemplars de l’estudi fet per la Comissió, i també 
un resum fet pel mateix president, Dr. Sabater Tobella, dels dife-
rents suggeriments rebuts d’alguns acadèmics. Com que, prèvia-
ment, tots els membres de Junta havien rebut aquest resum i tots 
el retornaven amb les seves aportacions i correccions, s’acordà que 
tota aquesta documentació passés de nou a la Comissió per a l’ela-
boració d’un informe definitiu, que, un cop aprovat, seria evacuat. 
En la Junta de Govern de 31 d’octubre de 1985, es donava compte 
que l’informe ja havia estat enviat al Sr. Ministro de Sanidad y Con-
sumo i al Director General de Farmacia.

Uns pocs anys després, en la Junta de Govern de 20 d’abril 
de 1989, s’acordà formar una comissió reduïda, constituïda pels 
Drs. Suñé Arbussà, Iglesias Anglés, Taxonera Roca i Borrell Àlva-
rez, per emetre un informe global al projecte de Ley del Medica-
mento. La Comissió actuà amb tanta celeritat i esperit de treball 
que, encara no un mes després, la Junta de Govern de 18 de maig 
de 1989 acordava fer seu l’informe i enviar-lo al Ministro de Sani-
dad, a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, al 
Conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i, uns quants 
exemplars al Congreso de los Diputados, destinats a la “Ponencia 
que estudia la Ley del Medicamento”, per tal de posar-los en co-
neixement del treball realitzat. En la Junta de Govern i la Junta 
General celebrades el 22 de juny de 1989, el president informava 
de la resposta personal del Ministre, en què agraïa la col·laboració, 
que es podria traduir en una millora del redactat definitiu de la 
futura llei, i on assenyalava que aquesta era una de les funcions 
de l’Acadèmia.

De l’Administració autonòmica catalana

A finals de 1987, l’Acadèmia rebé una carta del cap de Ser-
vei d’Ordenació Farmacèutica, Francesc Borrell Àlvarez, demanant 
l’opinió de l’Acadèmia sobre la definició dels termes Dermofarmà-
cia, Cosmètica Farmacèutica i Parafarmàcia. S’acordà sol·licitar al 
Dr. del Pozo Ojeda l’elaboració d’un document de treball sobre 
el tema, per a la seva ulterior consideració per part de la Junta de 
Govern.

Requerí també el parer de l’Acadèmia, en algunes ocasions, 
el Departament de Sanitat i Seguretat Social. Entre d’altres, el 
1991, en l’Avantprojecte de la Llei d’ordenació farmacèutica, el 
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1996 en el Projecte de decret sobre horaris, serveis d’urgència, 
vacances i tancament temporal de les oficines de farmàcia, i, el 
1997, en el Decret de regulació de la prestació farmacèutica als 
usuaris del sistema sanitari públic ingressats en els serveis i esta-
bliments socials.

Del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

En la Junta de Govern de 30 de novembre de 1989, el presi-
dent, Dr. Sabater Tobella, informava que el Consell de Col·legis 
Farmacèutics de Catalunya havia sol·licitat de la Corporació una 
assessoria en relació amb el recurs contenciós-administratiu que 
havia interposat contra el Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat. Era a tenor de l’Ordre apareguda que mo-
dificava l’Ordre 13 de juny de 1988, que regulava les condicions 
a complir pels elaboradors de premesclats. Concretament, l’article 
4t indicava que “solament podran elaborar additius premesclats o uti-
litzar en l’elaboració de pinsos premesclats que incorporin els additius 
objecte de la present Ordre les empreses autoritzades expressament pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca”.

Concretament es demanava un informe escrit respecte al con-
cepte científic dels termes excipient i excipientar. La documentació 
fou lliurada al Dr. Suné Arbussà, que fou designat per formar una 
comissió per estudiar el tema. En la Junta de Govern de 22 de fe-
brer de 1990, el Dr. Suñé presentava el dictamen sobre l’informe 
sol·licitat, indicant que la Comissió havia estat constituïda per ell 
mateix i pels acadèmics corresponents Drs. Joan Esteva de Sagrera 
i Elvira Bel Prieto.

De particulars

També, en alguna ocasió, particulars han recorregut a l’Acadè-
mia. Així, en la Junta de Govern de 23 de gener de 1986 es feia lec-
tura d’una carta del farmacèutic de Burriana (Castelló de la Plana), 
Dr. Pedro Vernia Martínez, en què demanava a l’Acadèmia quines 
eren primeres farmacopees del món.

ALGUNES INICIATIVES

L’Acadèmia no ha limitat el seu paper d’assessor dels orga-
nismes oficials quan ha estat requerida. En nombroses ocasions, 
amatent a tot el que anava succeint en l’àmbit farmacèutic, ha pres 
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iniciatives, tant per informar, com per donar opinió, com per posar 
de manifest algunes necessitats del moment de la professió farma-
cèutica. Normalment, però no sempre, l’Acadèmia, ha dut a terme 
aquestes iniciatives perella mateixa, és a dir, per acords de Junta, 
en molts casos mitjançant la formació de comissions acadèmiques 
específiques.

Cadascuna de les iniciatives preses podrien ser objecte d’un 
estudi en particular, que anés des de la formació i evacuació de 
l’informe fins l’anàlisi del contingut i la repercussió corresponent. 
No és l’objectiu d’aquest apartat detallar-les. N’hi ha prou amb fer 
esment d’algunes dels primers anys per exemplificar-ho.

Així, el 1968, a propòsit d’un telegrama del president del Col-
legi de Farmacèutics de Guipúscoa, en relació amb determinada 
sol·licitud al Govern sobre recents disposicions que afectaven di-
rectament la professió farmacèutica, el president, Dr. San Martín 
Casamada, en la Junta de Govern de 12 de març de 1968, informà 
elsassistents sobre el Decret del Ministerio de la Gobernación reor-
ganitzant, entre altres departaments, el de la Dirección General de 
Sanidad, publicat en el BOE del 17 de febrer. Estudiat el contin-
gut del Decret en la part que afectava directament el pervenir de 
la Farmàcia espanyola, s’acordà per unanimitat cursar per la via 
reglamentària escrits raonant el parer de l’Acadèmia al Ministro de 
Educación Nacional i a la presidència de Govern de l’Estat, per tal 
d’evitar el desmembrament de la professió farmacèutica, tot dins 
d’un criteri constructiu.

El 1970, en la Junta de Govern de 28 d’abril, davant el “Proyec-
to de Reglamento para la organización de la profesión Farmacéuti-
ca”, del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, s’acordà enviar 
al referit organisme un ofici en què es demanés que es fes un estudi 
més a fons d’alguns articles concrets.

Un altre exemple, ara amb formació d’una comissió, és de 
1975. El segon punt de l’ordre del dia de la Junta de Govern de 20 
de març era per tractar de l’estudi de possibles suggeriments al Pla 
d’Estudis de Farmàcia, proposat prèviament pel president Dr. San 
Martín Casamada. Per unanimitat s’acordà nomenar una comis-
sió per ocupar-se de la qüestió i proposar l’oportú escrit per a ser 
sotmès al ple de l’Acadèmia. La comissió queda integrada pels aca-
dèmics Dr. San Martín Casamada (professor), president, els Drs. 
Raurich Sas (professor), Pla Dalmau (farmacèutic d’oficina), Gó-
mez Caamaño (professor), Gállego Berenguer (professor) i Sabater 
Tobella (professor i analista) com a vocals, i el Dr. Casanovas Puig 
(industrial), com a secretari. Es procurà que hi estiguessin represen-
tats els diferents sectors de les activitats farmacèutiques.
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A nivell de formació de l’informe, excepcionalment, algunes 
iniciatives es plantejaren com a actes públics científics, com fou el 
cas dels estudis i suggeriments per a una nova Farmacopea Española, 
que foren plantejats com a taula rodona.

Fou en la Junta General de 7 de novembre de 1968 quan el 
Dr. Casanovas Puig suggerí com podia ser-ne, d’important la tasca 
dels acadèmics en favor d’un estudi crític de la Farmacopea Españo-
la vigent (la IX edició, de 1954). Manifestà també com en seria, 
d’encertat, a parer seu, estudiar una redacció de text farmacopeo que 
compaginés el concepte d’eficàcia científica amb el de productivi-
tat, entenent que no escapava a ningú l’arcaïcisme de molts proce-
diments, moltes vegades impracticables, d’aplicació diària. Estimà 

Programa de la Taula Rodona “La 
Farmacopea: criteris d’actualització”.
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també el Dr. Casanovas que hauria d’establir-se una diferència en-
tre un assaig de comprovació d’un fàrmac per part d’un farmacèu-
tic d’un laboratori industrial, del d’un de practicat en una oficina 
de farmàcia. L’assentiment fou unànime. Com a conseqüència, es 
proposà que els Drs. del Pozo Ojeda i Casanovas Puig estudiessin 
i preparessin la celebració d’una “Mesa Redonda” per tractar del 
plantejament proposat.

La “Mesa redonda: Sugerencias para una nueva Farmaco-
pea” fou constituïda el 25 de febrer 1969, presidida pel Dr. del 
Pozo, vicepresident de l’Acadèmia, i actuant de secretaris el de la 
Institució, Dr. Casanovas Puig, i el llavors acadèmic corresponent, 
Dr. Claudi Faulí Trillo.

Durant els mesos de febrer a maig de 1969, la “Mesa” es va 
reunir en cinc sessions, a les quals hi assistiren representants de 
tots els sectors farmacèutics, amb comunicacions a càrrec dels Drs. 
Alvarez Lage, Casanovas Puig, Esteve Subirana, Ramon Franquesa 
Graner i Salord Barceló, intervenint en la discussió una vintena de 
persones.

El 30 de maig se celebrà una sessió pública per redactar les 
conclusions, que, en principi, havien de ser punt de partida per 
a la continuació de les sessions el curs següent. El text fou inclòs 
a la Memòria de Secretaria del Curs acadèmic 1969, publicada a 
l’Anuari de 1970.

En la Junta General de 14 d’octubre de 1971 es prengué 
l’acord de prosseguir les sessions en vistes a preparar un estudi ci-
entífic conduent a modificar i posar al dia la Farmacopea española i 
també de demanar als Drs. del Pozo Ojeda i Faulí Trillo que es fes-
sin càrrec de preparar les noves sessions. Fou només un acord. En 
la Junta de Govern i la Junta General celebrades el 29 de maig de 
1973, el Dr. Salord Barceló insistia que calia tornar a fer les sessions 
iniciades anys enrera amb el propòsit de preparar notes i esquemes 
en vistes a la redacció d’una farmacopea.

Val a dir que la manca d’una farmacopea posada al dia fou una 
de les grans preocupacions de l’Acadèmia. En la Junta de Govern 
d’11 de febrer de 1975, a proposta del Dr. Salord, s’arribà fins i tot 
a plantejar la possibilitat de traducció de la Farmacopea Europea, i 
anys després, en les Juntes de Govern de 26 de febrer i 24 de març 
de 1981, es parlà de l’edició d’un Formulari que, en la pràctica, 
substituís l’obsoleta Farmacopea Española de 1954.

Posteriorment, el 30 d’abril de 1987, es realitzà una altra taula 
rodona sobre farmacopea, ara organitzada conjuntament amb el 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i amb el títol “Far-
macopea: criteris d’actualització”. Fou coordinada pel Dr. Alfonso del 
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Pozo Ojeda, i hi van intervenir com a ponents el Dr. Eduardo Albors 
Yoldi, director tècnic de Lacer, S.A.; la Dra. Elvira Bel Prieto, profes-
sora titular de la Facultat de Farmàcia de Barcelona; el Dr. Alfonso 
Domínguez Gil, catedràtic de la Facultat de Farmàcia de Salamanca 
i representant d’Espanya en la Comissió Europea de Farmacopees; el 
Dr. Benet Fité, farmacèutic titular i vocal de l’Oficina de Farmàcia 
del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i el Dr. Josep M. Suñé 
Arbussà, catedràtic de la Facultat de Farmàcia de Barcelona.

Avançant en el temps, anys més tard, el 1993, la Reial Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya es veuria exclosa de participació 
en el projecte de confecció de la “Real Farmacopea Española”. A 
propòsit d’això, en la Junta de Govern de 14 de setembre de 1993, 
s’acordà per unanimitat que el Dr. Adzet Porredón, president en 
funcions, donés resposta a una carta enviada per la Directora Ge-
neral de Farmacia y Productos Sanitarios fent-li especial menció de 
l’article 8è apartat B de l’avantprojecte per a la confecció de la “Real 

Logo nuevo horizontal i vertical sensé 
del cinquentenari de l’Acadèmia.
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Farmacopea Española” (que no contemplava la integració de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya), i fent-li avinent que, segons 
els Estatuts, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya era òrgan 
consultiu de l’Administració, i que aquesta, com sempre, estaria en 
disposició de col·laborar en qualsevol tasca relacionada amb el tema 
esmentat. L’Acadèmia, però, no hi tindria representació directa, és 
a dir, cap vocal designat per ella mateixa, en la Comisión Nacional 
de la Real Farmacopea Española (Reial Decret 294/1995 de 24 de 
febrer). En serien vocals dos acadèmics numeraris, el Dr. Tomàs 
Adzet Porredón, nomenat a títol personal, i el Dr. Francesc Taxo-
nera Roca, com a representant de Farmaindustria.

Cuadre amb la foto del Rei Juan 
Carlos I, que presideix l’Acadèmia.
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Apèndix
Relació alfabètica d’Acadèmics de la

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya
des de la seva creació

A
ADZET PORREDON, TOMÀS
Acadèmic numerari. Medalla núm. 2.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.
Elegit acadèmic numerari el 6 de desembre de 1973. Pren-
gué possessió el 29 de març de 1977. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 25: Consideraciones en torno 
a los alucinógenos. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Ramón San Martín Casamada.
Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 1989: 
Nuevas aportaciones al mecanismo de acción de las benzodia-
cepinas. Discursos Inaugurals núm. XXXIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Vicesecretari durant els tri-
ennis 1979-1981, 1982-1984 i 1985-1987. Elegit secre-
tari en la Junta General Extraordinària de 15 de desembre 
de 1987 per un any, atès que l’elecció d’aquest càrrec cor-
responia al torn següent. Fou reelegit per al quadrienni 
1989-1992. Elegit vicepresident en la Junta General Ex-
traordinària de 10 de desembre de 1992 per al quadrienni 
1993-1996. Com a conseqüència del cessament com a 
president del Dr. Salvà Miquel, per acord de la Junta de 
Govern de 13 de juliol de 1993, fou nomenat president 
en funcions, i, poc després mesos després, en la Junta Ge-
neral Extraordinària de 14 d’octubre de 1993, fou elegit 
president fins les següents eleccions. En la Junta General 
Extraordinària de 22 desembre 1994 fou reelegit presi-
dent per al quadrienni 1995-1998. En la Junta de Govern 
de 6 de febrer de 1997, demanà, per motius de salut, un 
temps de descans fins a finals d’any, essent-li concedit. La 
Junta de Govern de 4 de març de 1997 fou la darrera que 
presidí.

AGELL AGELL, JOSEP
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. No prengué 
possessió, i per acord de la Junta General ordinària de 24 
de febrer de 1966, d’acord amb el Reglament passà a aca-
dèmic corresponent.

Defunció, 15 de maig de 1973.

AGUILÓ JUANOLA, MIQUEL CARLES
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’estat.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Pren-
gué possessió el 8 de novembre de 2004. Discurs de recep-
ció: La farmàcia comunitària, té futur?. Editat (núm. 73, 
Sèrie Discursos de corresponents).

ALBAREDA HERRERA, P. JOSÉ M.
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 27 de març de 1966.

ALBORS YOLDI, EDUARDO.
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 22).
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic numerari el 5 de desembre de 1985. Pren-
gué possessió el 27 de novembre de 1986. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 34: La calidad en el 
medicamento. Evolución de las normativas y medios analíti-
cos para su control. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Josep Antoni Salvà Miquel.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1997: No-
ves formes farmacèutiques de dosificació de medicaments. Con-
tribució del farmacèutic a la recerca i al desenvolupament galè-
nic de sistemes d’alliberament controlat. Discursos inaugurals 
núm. XLI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari per al tri-
enni 1988-1990. Continuà en el càrrec fins tot 1992, a 
causa de la readaptació als Estatuts de 1989. S’incorporà 
amb el càrrec d’interventor en funcions en la Junta de Go-
vern el 16 de febrer de 1998, entretant el Dr. Fèlix Puma-
rola, que era l’interventor, ocupés la vicepresidència. En la 
reestructuració de Junta del 12 d’abril de 1999, propiciada 
pel pas a Acadèmic numerari emèrit del vicepresident Dr. 
Pumarola Busquets, el Dr. Albors Yoldi passà d’interventor 
a tresorer fins les eleccions corresponents al càrrec (elecci-
ons de 2002 per al quadrienni 2003-2005).
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2001.
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ALEIXANDRE CERAROLS, ROSA NÚRIA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegida acadèmica corresponent el 14 de desembre de 
1998. Prengué possessió el 8 de novembre de 1999. Dis-
curs de recepció: El laboratori clínic gestió integral: Assistèn-
cia, investigació i docència. Editat (núm. 33, Sèrie Discursos 
de corresponents).

ALEMANY VICH, LUIS
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. 
Prengué possessió el 11 de març de 1975. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La Concordia Mallorqui-
na de 1688; emancipación de los apotecaris (no editat).
Defunció, 15 de març de 1983.

ALSINA ESTELLER, M. ASSUMPCIÓ
Acadèmica numerària. Medalla núm. 24.
Adscrita a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 
1994. Prengué possessió el 14 de març de 1996. Discurs de 
recepció: Hepatitis A: Patogenia clínica, diagnóstico y profi-
laxis. Editat (núm. 23, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Pren-
gué possessió el 24 de març de 1999. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 49: Consideraciones sobre la 
estabilidad de productos farmacéuticos. Discurs de contesta-
ció: Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech Borràs.
Càrrecs a la Junta de Govern: Directora de la Revista des 
del 13 de setembre de 1999 fins el desembre de 2002.

AMARGÓS ANORO, JOSEP
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 6).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1961: 
Algunos comentarios sobre la industria farmacéutica de sínte-
sis. Discursos inaugurals núm. V.
Càrrecs a la Junta de Govern: Amb el nomenament del Dr. 
del Pozo Ojeda (que era interventor), vicepresident en fun-
cions, la mateixa Junta de Govern de 19 de gener de 1965, 
nomenà interventor al Dr. Amargós Anoro. En la següent 
Junta General Extraordinària per a l’elecció del càrrec, ce-
lebrada el 17 de desembre de 1965, fou elegit interventor 
per al trienni 1966-1968, essent seguidament reelegit per 
als triennis 1969-1971, 1972-1974 i 1975-1977. En total. 
13 anys consecutius.
Defunció, 11 d’octubre de 1985. 

ANDREU MIRALLES, JOSEP
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. No pren-
gué possessió, i, per acord de la Junta General Extraordi-
nària de 24 de febrer de 1966, d‘acord amb el Reglament, 
passà a la classe d’acadèmic corresponent.
Defunció, 25 de juny de 1978.

ARDERIU PAYEROLS, JOSEP M.
Acadèmic corresponent finat. 

Elegit acadèmic corresponent el 2 de febrer de 1968.
Defunció, 1 de març de 2002. 

B
BADIA SANCHO, ALBERT
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 5 de desembre de 1984. 
Prengué possessió el 14 de maig de 1987. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Receptors catecolaminergics 
i fàrmacs antihipertensius (no editat).

BADIMON MAESTRO, LINA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegida acadèmica corresponent el 2 de juliol de 2001. 
Prengué possessió el 26 de maig de 2003. Discurs de re-
cepció: Mecanismes moleculars de l’aterotrombosi: Primera 
causa de mort i discapacitat del segle XXI. Editat (núm. 60, 
Sèrie Discursos de corresponents).

BAEYENS, WILLY R.G.
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques
Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Pren-
gué possessió el 25 d’abril de 2005. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Una modesta vida acadé-
mica en la determinación analítica de fármacos y compuestos 
de interés biomédico .(no editat).

BAIGET BASTÚS, MONTSERRAT
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegida acadèmica corresponent el 10 de novembre de 
1987. Prengué possessió el 28 de juny de 1988. Treball 
d’ingrés d’acadèmic corresponent titulat: Los síndromes ta-
lasémicos como modelo de enfermedad genética (no editat).

BANDONI, ARNALDO LUIS
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Pren-
gué possessió el 12 de novembre de 1992. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: La herboristería 
Argentina (editat a la Revista de la RAFC, núm. 14, 3a. 
època, desembre 1993).

BARCELÓ COLL, JOAN
Acadèmic numerari. Medalla núm. 40.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Pren-
gué possessió el 15 d’octubre de 1991. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 42: Home - planta - medi am-
bient: una armonia trencada (model d’estudi planta-metalls 
pesants). Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. Creu 
Casas Sicart.
Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 2003: 
Perspectives actuals de la fitoremediació. Discursos Inaugu-
rals núm. XLVII.
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BARRAGÁN HERNÁNDEZ, EMILIO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Pren-
gué possessió el 15 de novembre de 1990. Discurs de recep-
ció d’acadèmics corresponents titulat: Modelo matemático 
del sistema producción de medicamentos-morbilidad (editat a 
la Revista de la RAFB, núm. 9, desembre 1990).

BATLLORI FABREGAS, LEANDRO
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.

BEAUS CODES, RAFAEL
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 1 de juliol de 2002. Pren-
gué possessió el 24 de novembre de 2003. Discurs de 
recepció: La calidad en la producción de materias primas 
farmacéuticas. Editat (núm. 65, Sèrie Discursos de corres-
ponents).

BECH BORRÀS, JAUME
Acadèmic numerari. Medalla núm. 37.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 9 de novembre de 1978.
Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué 
possessió el 11 de juny de 1987. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 37: Les terres medicinals. Discurs 
de contestació: MoIt Il·ltre. Dr. Ramon Parés Farràs.
Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 2000: 
De la Farmàcia Dogmàtica a la Farmàcia Química: La Tran-
sició a Catalunya. Discursos Inaugurals núm. XLIV.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari per al 
quadrienni 1997-2000, però en la reestructuració de la 
Junta de Govern del 12 d’abril de 1999, propiciada pel 
pas a emèrit del vicepresident Dr. Pumarola Busquets, el 
Dr. Bech Borràs passà de Bibliotecari a Interventor. Se-
guidament, en la Junta General Extraordinària de 18 de 
desembre de 2000, fou elegit interventor per al quadrien-
ni 2001-2004.

BEL PRIETO, ELVIRA
Acadèmica numerària. Medalla núm. 38.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 10 de novembre de 
1987. Prengué possessió el 13 d’abril de 1989. Discurs de 
recepció: Problemàtica legal de la sangre y derivados. Editat 
(núm. 12, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Pren-
gué possessió el 18 d’octubre de 1999. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 53: Responsabilitat del farma-
cèutic en l’activitat professional als serveis de Farmàcia d’Hos-
pital i a l’Oficina de Farmàcia. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Arbussà.

BÉNÉZET, JEAN PIERRE
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.

Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Pren-
gué possessió el 29 de juny de 1998. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Cultura material de los 
boticarios catalanes y distinción a fines del medioevo (no edi-
tat).

BERGA MARTÍ, PERE
Acadèmic numerari. Medalla núm. 28.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 22 de maig de 2000. Discurs de re-
cepció: L’ètica i la innovació en la recerca dels nous fàrmacs . 
Editat (núm. 37, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 16 de desembre de 2002. 
Prengué possessió el 3 de maig de 2004. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 68: Contribució de la 
Indústria Farmacèutica Catalana en la recerca de nous me-
dicaments. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jordi 
Gallardo Ballart.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit interventor per al qua-
drienni 2005-2008..

BEYA ALONSO, ERNESTO
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. 
Prengué possessió el 24 d’abril de 1959. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Crítica biográfica de Ar-
naldo Vilanova (editat a la Revista de la RAFB, núm. 5, 
novembre 1959).
Defunció, 28 de març de 1992.

BIANCHI, VICENZO
Acadèmic corresponent estranger (Itàlia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.
Defunció, 26 de gener de 1962. 

BLADÉ PIQUÉ, JOAN
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 14 d’octubre de 2002. Discurs de recepció: 
Quiralitat i Farmàcia. Editat (núm. 51, Sèrie Discursos de 
corresponents).

BLAS ÁLVAREZ, LUIS
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 14 d’abril de 1966.

BOATELLA RIERA, JOSEP
Acadèmic numerari. Medalla núm. 12.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic numerari el 13 de març de 1986. Pren-
gué possessió el 6 d’octubre de 1987. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 38: Alimentació y salut. Dis-
curs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. M. del Carmen de la 
Torre Boronat.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2001: 
La Universitat davant el canvi de segle. Discursos inaugurals 
núm. XLV.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicepresident per al 
quadrienni 2005-2008 en l’Assemblea General Extraordi-
nària de 20 de desembre de 2004.
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BOFILL PASCUAL, RAMON
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Pren-
gué possessió el 22 de juny de 1960. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Recientes contribuciones sobre el 
conocimiento de la génesis del cáncer (editat a la Revista de la 
RAFB, núm. 7, novembre 1960).
Defunció, 28 de març de 1993.

BOFILL PELLICER, CARME
Acadèmica corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. 
Prengué possessió el 4 de juny de 1992. Discurs de recepció: 
Consideracions sobre la problemàtica de la drogodependència . 
Editat (núm. 17, Sèrie Discursos de corresponents).

BOLÓS CAPDEVILA, JORDI
Acadèmic numerari emèrit. (medalla núm. 26).
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 10 d’abril de 2000. Discurs de recep-
ció: Per què han d’estudiar física els farmacèutics?. Editat 
(núm. 36, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. 
Prengué possessió el 19 d’abril de 2004. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 67: Ciència i professió far-
macèutiques. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. M. 
Assumpció Alsina Esteller.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2004.

BOQUET JIMÉNEZ, ERNEST
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. 
Prengué possessió el 30 de març de 1989. Discurs de re-
cepció: Antibiòtics betalactàmics, evolució dels seus derivats i 
mecanismes de resistència bacteriana. Editat (núm. 11, Sèrie 
Discursos de corresponents).

BORRELL ÀLVAREZ, FRANCESC
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 6 de novembre de 1979. 
Prengué possessió el 30 de desembre de 1980. Discurs de 
recepció: Bases para una farmacia autonómica. Editat (núm. 
1, Sèrie Discursos de corresponents).

BROSA RABASSA, SALVADOR
Acadèmic d’honor i acadèmic numerari emèrit (medalla 
núm. 10)
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Elegit acadèmic d’honor i prengué possessió el 3 de juliol 
de 2000.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1965: 

Un cuarto de siglo en la Industria Químicofarmacéutica. Dis-
cursos inaugurals núm. IX.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit tresorer en la primera 
Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, i reele-
git per als triennis 1959-1961 i 1962-1964. Elegit censor 
en la Junta General Extraordinària de 10 de desembre de 
1968 per cobrir, fins el 1970, el càrrec vacant pel pas a la 
categoria de supernumerari del Dr. Fraile Ovejero. Fou re-
elegit tres eleccions successives, per als triennis 1971-1973, 
1974-1976 i 1977-1979.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

BRUN, SUZANNE
Acadèmica corresponent estrangera.
Adscrita a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegida acadèmica corresponent el 22 de desembre de 
1994. Prengué possessió el 18 de gener de 1996. Discurs 
de recepció d’acadèmics corresponents titulat: Vie et oeuvre 
de Proust (editat a la Revista de la RAFC, núm. 17, 3a. 
època, juny 1996)

BRUSTIER, VINCENT
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Pren-
gué possessió el 12 d’abril de 1959.

BRUTO CRIPPA, GIUNIO
Acadèmic corresponent estranger (Ferrara. Itàlia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 25 de juliol de 1970.

BULTÓ BLAJOT, ISIDRE
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 9)
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1964: 
Una nueva forma farmacéutica industrial: el Aerosol. Discur-
sos inaugurals núm. VIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit tresorer en la primera 
Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, i reelegit 
per als triennis 1959-1961 i 1962-1964..
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.
Defunció, 24 d’abril de 1998.

C
CABO TORRES, JESÚS
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 18 de novembre de 1969.
No consta la data de possessió.
Defunció any 2003

CALAFELL CLAR, RAFEL
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. 
Prengué possessió el 11 de maig de 1989. Discurs de re-
cepció: Orígens i evolució històrica de la citogenètica. Editat 
(núm. 13, Sèrie Discursos de corresponents).
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CALLEJA SUÁREZ, JOSÉ M
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. 
Prengué possessió el 21 d’octubre de 2002. Discurs de 
recepció: Las mareas rojas: Un vivero de herramientas far-
macológicas . Editat (núm. 52, Sèrie Discursos de corres-
ponents).

CALVET PRATS, FERNANDO
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 24).
Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. 
Prengué possessió el 5 de novembre de 1963. Discurs de 
recepció d’acadèmics numeraris núm. 8: Tripsina y alfa-
quimiotripsina. - Acciones esterásticas y desmolásicas, e inhi-
biciones de las proteolíticas. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Francisco Hernández Gutiérrez.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1974: 
Acerca de la regulación uricogénica. Discursos inaugurals 
núm. XVIII.
Defunció, 16 de juny de 1988.

CALVO TORRAS, M. DELS ÀNGELS
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecno-
logia.
Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. 
Prengué possessió el 18 de juny de 2001. Discurs de re-
cepció: Microorganismos en alimentos funcionales: Aspectos 
beneficiosos para la salud humana. Editat (núm. 42, Sèrie 
Discursos de corresponents).

CAMARASA GARCIA, JORDI
Acadèmic numerari. Medalla núm. 41.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Pren-
gué possessió el 5 d’abril de 1984. Discurs de recepció: 
Farmacología de los compuestos flavonoides. Editat (núm. 6, 
Sèrie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Pren-
gué possessió el 12 de març de 1992. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 45: Papel de las proteínas G 
en el sistema receptor-efector. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Tomás Adzet Porredón.

CANALS, ETIENNE
Acadèmic d’honor estranger (França) finat.
Elegit acadèmic d’honor el 21 d’abril de 1956. Prengué 
possessió el 19 de maig de 1956.
Defunció, 29 d’octubre de 1971.

CANELA ARQUÉS, RAMON
Acadèmic numerari. Medalla núm. 11.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. 
Prengué possessió el 16 de maig de 1996. Discurs de 
recepció: Homes contra microbis o microbis a l’ajut dels 
homes?. Editat (núm. 25, Sèrie Discursos de correspo-
nents)..
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué 
possessió el 19 de maig de 1999. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 51: L’efecte placebo: Quelcom que 
cal rebutjar o benvingut sigui?. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Francesc Taxonera Roca.

CAÑIGUERAL FOLCARÀ, SALVADOR
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 27 de febrer de 2002. Discurs de recepció: 
La fitoteràpia: una terapèutica per al tercer mil·lenni?. Editat 
(núm. 48, Sèrie Discursos de corresponents).

CARABOT PORRAS, ALFREDO
Acadèmic corresponent estranger (Veneçuela) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. Li 
fou imposada la medalla i lliurat el diploma el 10 de maig 
de 1971.
Defunció, 6 de maig de 1985.

CARDÚS AGUILAR, JOSEP
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 34).
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960. Prengué 
possessió el 5 d’abril de 1962. Treball d’ingrés d’acadèmic 
corresponent titulat: Intercambio iónico en suelos y vegetales 
(editat a la Revista de la RAFB, núm. 10, maig 1962).
Elegit acadèmic numerari el 22 de juny de 1978. Prengué 
possessió el 19 de gener de 1982. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 28: El suelo en la Biosfera: Evolu-
ción, degradación y contaminación. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Ramón San Martín Casamada.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1991: 
Comportaments en el medi ambient dels virus procedents dels 
efluents de depuradores d’aigües residuals emprats pel rec de 
sols de conreu. Discursos inaugurals núm. XXXV.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1993.

CARMONA CORNET, ANNA M
Acadèmica numerària. Medalla núm. 5.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 30 de març de 1982. 
Prengué possessió el 19 d’octubre de 1982. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents núm. 4: Context farma-
cèutic en el món literari i artístic a Catalunya. Editat (núm. 
4, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegida acadèmica numerària el 5 de desembre de 1985. 
Prengué possessió el 4 de juny de 1987. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 36: La nova ciència farmacèu-
tica catalana. Influència i incidència científiques. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Arbussà.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1999: 
Farmàcia i art a Catalunya. Discursos inaugurals núm. 
XLIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegida vicesecretària per 
al trienni 1988-1990 i reelegida per al quadrienni 1991-
1994. No conclogué el quadrienni per haver estat elegida 
secretària en la Junta General Extraordinària de 10 de de-
sembre de 1992 per al quadrienni 1993-1996.

CARO CANO, FERNANDO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’estat.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Pren-
gué possessió el 18 d’octubre de 2004. Discurs de recepció: 
La formación técnica y la certificación del personal en la in-
dustria farmacéutica. Editat (núm. 72, Sèrie Discursos de 
corresponents).
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CARRERAS GINJAUME, EUSEBI
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Pren-
gué possessió el 20 de juny de 1991. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Contribució a l’estudi de 
la terapèutica hospitalària del segle XIX (editat a la Revista 
de la RAFB, núm. 10, juny 1991).

CARTAÑÀ CASTELLA, PAU
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 31).
Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. Prengué 
possessió el 14 de maig de 1970. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 16: Aspectos de la virología en la 
sanidad ambiental. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Benet Oliver Suñé.
Defunció, 8 de desembre de 1974.

CASANOVAS PUIG, FRANCESC
Acadèmic numerari finat (medalla núm.16).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1969: 
Del agua de mar al agua potable. Discursos inaugurals núm. 
XIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicesecretari en la pri-
mera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era 
només era fins el 31 de desembre de 1957 (el càrrec era un 
dels tres primers a renovar). Fou reelegit el desembre de 
1957 per al trienni 1958-1960, però el conclogué per ha-
ver estat elegit secretari, el desembre de 1958, per al trien-
ni 1959-1961. Fou reelegit secretari en cinc ocasions més 
(1962-1964, 1965-1967, 1968-1970, 1971-1973, 1974-
1976). En la renovació de càrrecs del 16 de desembre de 
1976, el càrrec de secretari, malgrat correspondre, no entrà 
en l’elecció, puix que el Dr. Casanovas havia passat a ser 
secretari perpetu. En la Junta General Ordinària de 15 de 
desembre de 1987, es feia pública la dimissió per motius 
de salut. En total, 28 anys consecutius en el càrrec de se-
cretari.
Defunció, 10 de gener de 1988.

CASARES GIL, JOSÉ
Acadèmic d’honor finat.
Elegit acadèmic d’honor el 21 d’abrl de 1956. Prengué 
possessió el 19 de maig de 1956 
Defunció, 21 de març de 1961.

CASARES LÓPEZ, ROMÁN
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.
Defunció, 11 de maig de 1990.

CASAS PLA, JAUME
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 1 de juliol de 2002. Pren-
gué possessió el 12 de maig de 2003. Discurs de recep-
ció: De la constitución a la sessión inaugural de la Sección 

de Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid. 
Editat (núm. 59, Sèrie Discursos de corresponents).

CASAS SICART, CREU
Acadèmica d’honor.
Adscrita a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecno-
logia.
Elegida acadèmica corresponent el 13 de maig de 1958. 
Prengué possessió el 22 de juny de 1960. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La flora muscinal en el 
Montseny (editat a la Revista de la RAFB, núm. 7, novem-
bre 1960).
Elegida acadèmica numerària el 22 de juny de 1978. Pren-
gué possessió el 10 de novembre de 1983. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 30: Alguns aspectes mo-
derns de la briologia. Discurs de contestació: MoIt Il·ltre. 
Dr. Tomàs Adzet Porredón. (medalla núm. 19).
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1993: Els 
briòfits a la Península Ibèrica. Discursos inaugurals núm. 
XXXVII.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegida censor per al trienni 
1986-1988 i reelegida per al trienni 1989-1991. El darrer 
trienni no l’arribà a completar. Els Estatuts de 1989, havi-
en deixat de contemplar el càrrec de censor. Continuà en el 
càrrec fins tot el 1990.
Passà a acadèmica numerària emèrita el 1992.
Elegida acadèmica d’honor el 28 de juny de 2004. Prengué 
possessió el 17 de gener de 2005.

CASTELLÓ BARENYS, JOSEP M.
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 1 de juliol de 2002. Pren-
gué possessió el 3 de novembre de 2003. Discurs de recep-
ció: Història del sistema de patents com a factor condicionant 
del desenvolupament farmacèutic a Espanya. Editat (núm. 
64, Sèrie Discursos de corresponents).

CASTILLO COFIÑO, MANUELA
Acadèmica corresponent finada. 
Elegida acadèmica corresponent el 25 de maig de 1965. Pren-
gué possessió el 17 de novembre de 1966. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Películas monomoleculares 
(editat a la Revista de la RAFB, núm. 12, novembre 1968).
Defunció, 1 de febrer de 1987.

CAVAYÉ HAZEN, ENRIQUE
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Pren-
gué possessió el 12 de desembre de 1958. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: El fluor en la alimentación 
(editat a la Revista de la RAFB, núm. 3, novembre 1958). 
Defunció, 1 de maig de 1978.

CELSI, SANTIAGO ALEJANDRO
Acadèmic corresponent estranger (Quilmes, Argentina) 
finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Pren-
gué possessió el 6 de febrer de 1958.
No consta la data de defunció.

CEMELI PONS, JOSEP
Acadèmic numerari. Medalla núm. 8.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
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Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Pren-
gué possessió el 19 de febrer de 1980. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Influencia de los paráme-
tros físicos y químicos de los granulados en la tecnología de la 
compresión (no editat).
Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué 
possessió el 7 de maig de 1987. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 35: Entorno tecnológico del medi-
camento. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso 
del Pozo Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1998: 
La indústria Farmacèutica a Espanya: consideracions sobre la 
conjuntura actual i perspectives de futur. Discursos Inaugu-
rals núm. XLII.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegit tresorer per al quadri-
enni 2003-2006.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2005.

CEOLIN, RENÉ
Acadèmic corresponent estranger (França).
Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Pren-
gué possessió el 30 de març de 2005. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Principe actif ou maté-
riau?. Le médicament au confluent de deux cultures (no edi-
tat).

CHAIGNEAU, MARCEL
Acadèmic corresponent estranger (França) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Pren-
gué possessió l’11 de febrer de 1993. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Désinfection des plantes 
médicinales et des épices par l’oxide d’ethyléne (no editat).
Defunció, 29 de gener de 1999.

CHAMBON, MARC
Acadèmic corresponent estranger (Lió, França) finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 26 de juliol de 1983.

CHIGI, ELISA
Acadèmica corresponent estrangera (Itàlia) finada.
Defunció, any 1989.

CLAVERA ARMENTEROS, JOSE M.
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956
No consta la data de defunció.

COMENGE GERPE, MIGUEL
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 4 de març de 1971.

CORBELLA CORBELLA, JACINT
Acadèmic numerari. Medalla núm. 20.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 21 de març de 2001. Discurs de recepció: 
Grans episodis tòxics per medicaments. Una evolució: Del risc 
cap a la seguretat. Editat (núm. 39, Sèrie Discursos de cor-
responents).
Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. 
Prengué possessió el 22 de novembre de 2004. Discurs de 

recepció d’acadèmics numeraris núm. 69: Evolució histò-
rica de la toxicologia a Catalunya”. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech Borràs.

CORDERO VALE, ALI
Acadèmic corresponent estranger (Caracas, Veneçuela).
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965.

CORDIER, MARGUERITE
Acadèmica corresponent estrangera.
Elegida acadèmica corresponent el 21 d’abril de 1956.

CORVI, ANTONIO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Pren-
gué possessió el 11 de març de 1993. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: La Farmacia e le sue ori-
gini in Italia (no editat).

COVELLO, MARIO
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

CULLELL REIG, RAMON
Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 29)
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. 
Prengué possessió el 22 de juny de 1961. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Aspectos de la evolución del 
microscópio.
Elegit acadèmic numerari el 27 de juny de 1966. Prengué 
possessió el 10 de març de 1970. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 14: Aspectos farmacológicos de la tu-
berculosis. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Francesc 
Casanovas Puig.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1980: 
Evolución de la Farmacia durante el siglo XX. Discursos in-
augurals núm. XXIV.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991
Defunció, 11 de gener de 1993.

CUSÍ FURTUNET, JOAQUÍM
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 17).
Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué 
possessió el 16 de març de 1958. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 1: El ejercicio de la profesión farma-
céutica en las órdenes religiosas residentes en Cataluña en los 
pasados siglos. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jesús 
Isamat Vila.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegit bibliotecari per al tri-
enni 1961-1963. No l’arribà a completar. En la Junta de 
Govern de 18 de gener de 1963 es donà compte de la seva 
dimissió per motius de salut.
Defunció, 20 de maig de 1968.

CZETSCH.LINDENWALD, HERMANN
Acadèmic corresponent estranger (Ankara, Turquia).
Elegit acadèmic corresponent el 25 de març de 1969. Pren-
gué possessió el 9 d’abril de 1969. Treball d’ingrés d’acadè-
mic corresponent titulat: Nuestros puntos de vista sobre la 
higroscopicidad (no editat).
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D
DA SILVA CARVALHO, LUIS
Acadèmic corresponent estranger 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.

DE BARROS CUNHA, GILHERMO
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

DE BENAVENT CAMPS, GUILLEM
President d’honor i Acadèmic numerari finat (medalla 
núm. 4)
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Fou elegit President d’honor i prengué possessió el 17 de 
maig de 1963.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1960: 
La edafología en las ciencias farmacéuticas. Discursos inau-
gurals núm. IV.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegit president en la prime-
ra Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956 i reelegit 
per al trienni 1960-1962.
Defunció, 19 d’agost de 1963. 

DE BOLÓS VAYREDA, ANTONI
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 19).
Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué 
possessió el 6 de desembre de 1959. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 3: Nuevos datos para la His-
toria de la familia Salvador.Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Taurino Mariano Losa España.
Defunció, 17 de desembre de 1975. 

DE DIEGO NAVALON, XAVIER
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Pren-
gué possessió el 8 d’octubre de 1992. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: La calidad de los produc-
tos y medicamentos fitoterapéuticos (no editat).

DE LA TORRE BORONAT, M. DEL CARMEN
Acadèmica numerària. Medalla núm. 13.
Adscrita a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecno-
logia.
Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1977. 
Prengué possessió el 31 de gener de 1978. Treball d’acadè-
mic corresponent titulat: Intoxicaciones alimentarias (editat 
a la Revista de la RAFB, núm. 19, maig 1978).
Elegida acadèmica numerària el 26 de febrer de 1980. 
Prengué possessió el 9 d’octubre de 1984. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 31: Toxicologia dels 
aliments. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso 
del Pozo Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1994: El 
vi, la nutrició i la salut. Discursos inaugurals núm. XXX-
VIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Vicesecretària elegida la Jun-
ta General Extraordinària de 14 d’octubre de 1993 fins tot 

el 1994 (per cobrir la vacant deixada per la Dra. Carmona 
Cornet en ser elegida secretària). Reelegida per als quadri-
ennis 1995-1998 i 1999-2002. Bibliotecària elegida en la 
Junta General Extraordinària de 16 desembre de 2002 fins 
tot el 2004 (per cobrir la vacant deixada per la Dra. Mora-
les Pujol en ser elegida vicesecretària

DE LA TORRE FORNELL, RAFAEL
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 29 d’abril de 2002. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: El dopaje en el deporte: 
As-pectos analíticos del control antidopaje (no editat).

DEL CASTILLO GARCÍA, BENITO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 25 de juny de 2001. Discurs de recepció: 
Sal. Editat (núm. 43, Sèrie Discursos de corresponents).

DEL POZO CARRASCOSA, ALFONS
Acadèmic numerari. Medalla núm. 29.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Pren-
gué possessió el 7 de maig de 1992. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Pasado, presente y quizá 
futuro de la farmacia galénica (no editat).
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué 
possessió el 27 de setembre de 1999. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 52: Cosmetologia: ciència i 
matèria docent universitària de l’àrea de farmàcia i tecnolo-
gia farmacèutica. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Claudi Faulí Trillo.

DEL POZO OJEDA, ALFONSO
Acadèmic numerari emèrit finat. (medalla núm. 15)
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1968: 
Incidencia del medicamento actual en la formación básica del 
farmacéutico. Discursos inaugurals núm. XII.
Càrrecs a la Junta de Govern Elegit interventor en la pri-
mera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Re-
elegit per als triennis 1960-1962 i 1963-1965. No conclo-
gué els tres anys de la darrera reelecció per haver estat elegit 
el 19 de gener de 1965 vicepresident amb caràcter interí 
per a la resta de 1965 i tot el 1966. Després fou elegit vice-
president per al trienni 1967-1969 i reelegit per al trienni 
1970-1972.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1995.
Defunció, 18 de febrer de 1999.

DELGADO CALVO-FLORES, RAFAEL
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
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gué possessió el 3 de juny de 2002. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Biominerales: Antiguos 
como la vida, un reto para la ciencia actual y futura (no edi-
tat).

DELONCA, HENRI
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 8 de maig de 2000. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: L’industrie phar-
maceutique francaise, carac-teristiques et potentialités dans le 
contexte international (editat a la Revista de la RAFC, núm. 
21, 3a. època, març 2001).

DI BARBIERI, AUGUSTO
Acadèmic corresponent estranger (Pavia, Itàlia) finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 29 d’abril de 1988. 

DÍAZ LÓPEZ, NAZARIO
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 2 de març de 1988.

DOLIQUE, ROGER
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

DOMÍNGUEZ GARCÍA, ÀNGELA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegida acadèmica corresponent el 1 de juliol de 2002. 
Prengué possessió el 22 de setembre de 2003. Discurs de 
recepció: Les toxiinfeccions alimentàries un problema emer-
gent de salut pública. Editat (núm. 62, Sèrie Discursos de 
corresponents).

DOMÍNGUEZ-GILHURLÉ, ALFONSO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 3a., Farmàcia Industrial
Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Pren-
gué possessió el 30 de maig de 2005. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Medicamentos obtenidos 
por biotecnologia. Características Farmacocinéticas (no edi-
tat).

DONADA BERTOMEU, FRANCESC
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 28 d’abril de 2003. Discurs de recepció: 
La industria farmacéutica durante la década de los 90. Editat 
(núm. 58, Sèrie Discursos de corresponents).

DONADA BOSCH, FRANCESC
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 28).
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Pren-
gué possessió el 24 d’abril de 1959. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: .El Farmacéutico en la Industria 
Farmacéutica (editat a la Revista de la RAFB, núm. 5, no-
vembre 1959).
Elegit acadèmic numerari el 30 d’abril de 1968. Prengué 
possessió el 22 de maig de 1969. Discurs de recepció d’aca-

dèmics numeraris núm. 13: Factores científicos y técnicos que 
condicionan el futuro de la Industria Farmacéutica española. 
Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo 
Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1979: 
La transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. 
Discursos inaugurals núm. XXIII.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Elegit vicepresident per al 
trienni 1973-1975. En la Junta de Govern de 30 de maig 
de 1974, a petició pròpia, fou rellevat del càrrec. Elegit 
tresorer per al trienni 1983-1985 i reelegit per als triennis 
1986-1988 i 1989-1991. Els darrer trienni no el conclo-
gué, cessant el desembre de 1990, degut a l’aplicació dels 
nous torns d’elecció dels Estatuts de 1989.
Passà acadèmic numerari emèrit el 1991.
Defunció, 29 de setembre de 2001.

E
EBRARD MAURE, JORGE
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Pren-
gué possessió el 28 de juny de 1999. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: ¿Cuál México? (editat 
a la Revista de la RAFC, núm. 19, 3a. època, desembre 
1999)

ESTEVA DE SAGRERA, JOAN
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Pren-
gué possessió el 12 d’abril de 1984. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Relaciones históricas entre la far-
macia y la alquimia (editat a la Revista de la RAFB, núm. 
2, 3a. època, maig 1986).

ESTEVE CRUELLA, ANTONI
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. 
Prengué possessió el 9 d’octubre de 1997. Discurs de re-
cepció: La industria farmacéutica y la innovación terapéuti-
ca. Un binomio inseparable. Editat (núm. 30, Sèrie Discur-
sos de corresponents).

ESTEVE SALA, EMILI
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 30 juny 2003. Prengué 
possessió el 14 de juny de 2004. Discurs de recepció: La 
primera reforma del mil·leni en la normativa farmacèutica eu-
ropea. Editat (núm. 71, Sèrie Discursos de corresponents).

ESTEVE SOLER, JOSEP
Acadèmic numerari emèrit. (medalla núm. 14.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic numerari el 6 de desembre de 1973. Pren-
gué possessió el 10 de juny de 1976. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 23: Estado actual de la inves-
tigación farmacéutica en España. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo Ojeda.
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Pronuncià el Discurs Inaugural del Curs acadèmic 1987: 
La evolución de la investigación farmacéutica española du-
rante los últimos cuarenta años. Discursos Inaugurals núm. 
XXXI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit president per al qua-
drienni 2003-2006. Renuncià al cap de dos anys davant 
l’imminent pas a Acadèmic numerari emèrit, malgrat que 
estatuàriament hagués pogut esgotar el termini de quatre 
anys.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2005.

ESTEVE SUBIRANA, ANTONI
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 8).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1963: 
Patentabilidad de los medicamentos. Discursos Inaugurals 
núm. VII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit censor en la primera 
Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era només 
fins el 31 de desembre de 1958, ja que el càrrec de Censor 
era un dels de segon torn de renovació. Amb la dimissió del 
vicepresident Dr. Gastón de Iriarte, el 7 de maig de 1957, 
el Dr. Esteve Subirana, amb el càrrec de censor, assumí 
accidentalment fins final d’any, el càrrec de vicepresident. 
Reelegit censor per al trienni 1959-1961, però deixà el càr-
rec abans del termini per haver estat nomenat vicepresident 
per al trienni 1961-1963 en la Junta General Extraordi-
nària de 9 de febrer de 1961.Reelegit vicepresident per al 
trienni 1964-1966. A causa de la dimissió del president Dr. 
Raurich Sas, la Junta de 9 de juny de 1964 nomenà al Dr. 
Esteve Subirana president interí, mantenint amb caràcter 
accidental el càrrec de vicepresident. En la Junta General 
Extraordinària de 15 de desembre de 1964 fou elegit presi-
dent fins el 31 de desembre de 1965 (en la Junta de Govern 
de 19 de gener de 1965, es feia lectura de la carta del Dr. 
Esteve presentant la dimissió de vicepresident accidental)
Defunció, 13 de juny de 1979.

F
FABRE, RENÉ
Acadèmic d’honor estranger (França) finat.
Elegit acadèmic d’honor el. 3 de juliol de 1957.
Defunció, 4 d’octubre de 1966. 

FABREGAT ARMENGOL, ROSA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. 
Prengué possessió el 26 de setembre de 2001. Discurs de 
recepció: Aproximació a les oficines de farmàcia de la ciutat 
de Lleida en la primera meitat del segle XX. Editat (núm. 44, 
Sèrie Discursos de corresponents).

FAULÍ TRILLO, CLAUDI
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 26).
Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. 
Prengué possessió el 23 de maig de 1967. Treball d’ingrés 

d’acadèmic corresponent titulat: Excipientes para suposi-
torios elaborados con antibióticos (editat a la Revista de la 
RAFB, núm. 12, novembre 1968).
Elegit acadèmic numerari el 10 de novembre de 1987. 
Prengué possessió el 22 de juny de 1989. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 41: Farmacia galénica en 
el contexto de los planes de estudio de Farmacia. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Ramon Jordi Gonzàlez.
Defunció, 27 de maig de 2002.

FERNÁNDEZ DE SOTO MORALES, FERNANDO
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.
Defunció, 22 de març de 1966. 

FERRÁNDIZ GARCÍA, FRANCISCO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 6 de novembre de 1979. 
Prengué possessió el 13 de gener de 1981. Discurs de re-
cepció: Manipulaciones genéticas. ADN recombinante. Edi-
tat (núm. 2, Sèrie Discursos de corresponents).

FERRÀS BOIX, JOAQUIM
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 17 de setembre de 2001. Discurs de recep-
ció d’acadèmics corresponents titulat: Vivències i reflexions 
d’un farmacèutic rural (no editat).

FIGUEROLA PUJOL, IRIS
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 19 d’abril de 1990. 
Prengué possessió el 28 de gener de 1993. Discurs de re-
cepció: Les Farmàcies populars de Barcelona (1904-1920). 
Editat (núm. 19, Sèrie Discursos de corresponents).

FOLCH JOU, GUILLERMO
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 3 de gener de 1987.

FONT ALTABA, MANUEL
Acadèmic corresponent resident a Catalunya
Elegit acadèmic corresponent l’11 de febrer de 1975.

FRAILE OVEJERO, ARSENIO
Acadèmic supernumerari finat (medalla núm. 21).
Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué 
possessió el 25 de gener de 1962. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 5: El cultivo de tejidos anima-
les. Algunos aspectos de su aplicación en Fisiología. Discurs 
de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Eliseo Gastón de Iriarte 
Sanchiz.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit censor per al trienni 
1965-1967 i reelegit per al trienni 1968-1970. En la ree-
lecció, pràcticament, no va exercir el càrrec a causa el seu 
pas a la categoria de supernumerari, acordat en la Junta de 
Govern 4 d’abril de 1968.
El 4 d’abril de 1968 passà a acadèmic supernumerari.
Defunció, juny de 1987.
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FRANCÉS CAUSAPÉ, M. CARMEN
Acadèmica corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 3 de juliol de 2000. 
Prengué possessió el 22 d’octubre de 2001. Discurs de re-
cepció: Rasgos de la publicidad farmacéutica barcelonesa en 
la primera mitad del siglo XX. Editat (núm. 45, Sèrie Dis-
cursos de corresponents).

FRANQUESA GRANER, RAMON
Acadèmic corresponent
Acadèmic corresponent com a premiat en el Concurs anual 
de Premis de l’Acadèmia 1964 (“Premio Federación Far-
macéutica”), lliurat en la Sessió inaugural del Curs 1965 
(11 de desembre de 1964).

G
GALLARDO BALLART, JORDI
Acadèmic numerari. Medalla núm. 4.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué 
possessió el 21 de maig de 1992. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 47: Gestión y toma de decisiones en 
la investigación de nuevos fármacos. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Joan Uriach Marsal

GÁLLEGO BERENGUER, JAUME
Acadèmic supernumerari (medalla núm. 32).
Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. 
Prengué possessió el 11 de juny de 1970. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 17: Helmintiasis intes-
tinales humanas. Farmacodinamia actual y orientaciones te-
rapéuticas. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Arsenio 
Fraile Ovejero.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1982: 
Animales de compañía y antropozoonosis parasitarias. Dis-
cursos inaugurals núm. XXVI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Censor de l’1 de gener de 
1980 al 31 de desembre de 1985.
Passà a acadèmic supernumerari l’any 1991.

GAMIR SANS, AURELIO
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.
Defunció, 15 de març de 1964. 

GANDULLO SOLSONA, CARLOS
Acadèmic coorresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el.7 de juliol de 1959 
Defunció, 11 de gener de 1966.

GARAU ARBONA, CLIMENT
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 30 juny 2003. Prengué pos-
sessió el 7 de juny de 2004. Discurs de recepció: L’apotecari 
analista, una professió definible (de la manualitat a la cibernè-
tica). Editat (núm. 70, Sèrie Discursos de corresponents)

GARCÍA HEGARDT, FAUSTO
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.

Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 27 de març de 2000. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: Bases moleculares 
genéticas y bioquímicas de la diabetes tipo II no dependiente 
de insulina (editat a la Revista de la RAFC, núm. 20, 3a. 
època, octubre 2000).
En la Junta General de 28 de juny de 2004 fou elegit aca-
dèmic numerari (presa de possessió pendent).

GARCÍA LÓPEZ, M. LUISA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegida acadèmica corresponent el 2 de juliol de 2001. 
Prengué possessió el 8 de juliol de 2002. Discurs de recep-
ció: Nuevas estrategias en administración ocular de fármacos . 
Editat (núm. 50, Sèrie Discursos de corresponents).

GARCÍA-VALDECASAS SANTAMARIA, FRANCIS-
CO
Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 20).
Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué 
possessió el 8 d’abril de 1961. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 4: Función biológica de la cateco-
laminas.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1971: 
Fundamentos fisiológicos de la terapéutica antihipertensiva. 
Discursos inaugurals núm. XV.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.
Defunció, 22 de gener de 2005.
 
GARCÍA-VALDECASAS RATH, JOSÉ M.
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Pren-
gué possessió el 15 de novembre de 1990. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: Beneficios de la 
interacción farmacéutica, México-España (editat a la Revista 
de la RAFB, núm. 9, desembre 1990).

GARRIDO MALO, MARCO ANTONIO
Acadèmic corresponent estranger (Argentina) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 25 de març de 1969. Pren-
gué possessió el 2 de juny de 1970. Treball d’ingrés d’acadè-
mic corresponent titulat: Significado clínico en pediatría, de 
la creatinfosfoquinasa i la lactodehidrogenasa séricas (editat a 
la Revista de la RAFB, núm. 3, 2a. època, maig 1958).
Defunció, 25 d’agost de 2000.

GASTÓN DE IRIARTE SANCHÍZ, ELISEO
Acadèmic supernumerari finat (medalla núm. 1).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1957. 
Bases biológicas relacionadas con la investigación de la pater-
nidad. Discursos inaugurals núm. I.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicepresident en la 
primera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956, 
fins el 31 de desembre de 1957 (el càrrec de vicepresident 
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era un dels tres primers a renovar). En la Junta de Govern 
del 7 de maig de 1957, presentà la dimissió.
Passà a acadèmic supernumerari el 4 d’octubre de 1969.
Defunció, 20 de juny de 1983.

GAVALDÀ RIBAS, RAMON
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959
Defunció, 11 de febrer de 1978.

GIMBERT ROURA, JOSEP
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 27).
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic numerari el 21 de juny de 1966. Prengué 
possessió el 28 de març de 1968. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 12: Problemas deontológicos de la 
medicación moderna. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dr. Josep Amargós Anoro.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1978: 
El Director técnico farmacéutico. Discursos inaugurals núm. 
XXII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Tresorer durant el trienni 
1980-1982.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1996.

GINER SOROLLA, ALFREDO
Acadèmic corresponent estranger (Estats Units) finat.
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Pren-
gué possessió el 17 de novembre de 1966. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Estado actual de los cono-
cimientos teóricos y experimentales, acerca del mecanismo de 
la carcinogénesis (editat a la Revista de la RAFB, núm. 12, 
novembre 1968). Per delegació, feu la lectura del treball el 
Dr. Alfonso del Pozo Ojeda.
Defunció, 8 de febrer de 2005.

GIRAU BACH, LLUÍS
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 2 juliol de 1957. Pren-
gué possessió el 12 de desembre de 1957. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La Facultad de Farmacia 
de Barcelona en el año 1850, vista a través de unos apuntes 
de materia farmacéutica animal. (editat a la Revista de la 
RAFB, núm. 2, maig 1958).

GIROUX, JEAN
Acadèmic corresponent estranger (Montpellier, França),.
finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Pren-
gué possessió el 27 d’abril de 1956.
Defunció, 8 de maig de 1977.

GÓMEZ CAAMAÑO, JOSÉ LUÍS
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 5).
Elegit acadèmic numerari el 21 de juny de 1966. Prengué 
possessió el 4 d’abril de 1967. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 11: De re Pharmacéutica. Estampas 
de la Historia. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Al-
fonso del Pozo Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1977: De 
re pharmacéutica: Aislamiento, soledad, futuro esperanzador. 
Discursos inaugurals núm. XXI.

Càrrecs a la Junta de Govern: Bibliotecari durant els trien-
nis 1973-1975 i 1976-1978. En la Junta de Govern de 13 
de gener de 1981, fou nomenat vicepresident per cobrir la 
vacant deixada pel Dr. Sabater Tobella, nomenament que 
seria vàlid fins la següent Junta General Extraordinària, a 
celebrar a finals d’any. Seguidament, en la Junta General 
celebrada el 10 de desembre de 1981 fou elegit vicepresi-
dent per al trienni 1982-1984..
Defunció, 8 de febrer de 1984.

GÓMEZ SERRANILLOS, MANUEL
Acadèmic corresponent finat..
Elegit acadèmic corresponent el 11 de febrer de 1975.
No consta la data de defunció.

GONZÁLEZ CARRERÓ, JAIME
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

GONZÁLEZ GÓMEZ, CÉSAR
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 28 de març de 1985.

GONZALO BILBAO, FERNANDO
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Pren-
gué possessió el 10 d’abril de 1960.
Defunció, any 1987.

GRACIA DORADO, FELIPE
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 17 d’agost de 1971 

GRANDA VEGA, ENRIQUE
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 14 de febrer de 2000. Discurs de re-
cepció: Prensa y medicamentos . Editat (núm. 35, Sèrie Dis-
cursos de corresponents).

GRAU, CARLOS A.
Acadèmic corresponent estranger (La Plata, Argentina) fi-
nat.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.
Defunció, 4 de novembre de 1972.

GRAU ORTÍ, RAMÓN
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Pren-
gué possessió el 25 de febrer de 1993. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: L’Aigua de proveïment 
públic: una aproximació des del punt de vista higiènico-sa-
nitari (no editat).
Defunció, 10 d’abril de 2001.

GUEVARA R., JUAN DE DIOS
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. 
No consta data possessió.
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GUILLOT, MARCEL
Acadèmic corresponent estranger (França) finat.
Defunció, 25 d’abril de 1983.

GUINEA SÁNCHEZ, JESÚS
Acadèmic numerari. Medalla núm. 32.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia.
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué 
possessió el 13 de març de 2000. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 56: Interés aplicado de una glicopro-
teina secretada por una nueva especie bacteriana. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Ramon Parès Farràs.

H
HEIDE, ERIC-ALEXANDER
Acadèmic corresponent estranger (Alemanya) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972. 
Prengué possessió el 28 de febrer de 1974. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Investigación submarina 
(no editat).
Defunció, 17 de setembre de 1980.

HERGUETA VIAL, FERNANDO
Acadèmic corresponent finat.
Defunció, 18 de juliol de 1962.

HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO
Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 12).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1967: La 
polución del aire. Discursos inaugurals núm. XI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit secretari en la primera 
Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era fins el 
31 de desembre de 1958, ja que el càrrec de secretari era 
un dels de segon torn de renovació. Renuncià a ser reelegit. 
Passà a ocupar el càrrec de vicesecretari, primerament du-
rant dos anys, 1959 i 1960, essent seguidament elegit per 
als triennis 1961-1963, 1964-1966, 1967-1969 i 1972. En 
total 14 anys consecutius de vicesecretari.
Elegit acadèmic d’honor el 20 de juny de 1985.
Defunció, 25 de març de 1991.

HORTWITZ, WILLIAM
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. No 
consta data de possessió.

HOSTA PUJOL, ALFONS
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent l’11 de juny de 1992. Pren-
gué possessió el 17 de juny de 1993. Discurs de recepció: 
Recomanacions comunitàries pel registre d’un nou medica-
ment. Editat (núm. 22, Sèrie Discursos de corresponents).

HOSTETTMANN, KURT
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia.

Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Pren-
gué possessió el 6 de desembre de 2003. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Recherche actuelle dans le 
domaine des plantes medicinales (no editat).

HUGHES, IAN
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 15 de maig de 2002. Discurs de recep-
ció d’acadèmics corresponents titulat: Computer-Based 
learning-An aid to successful teaching of pharmacology (no 
editat).

I
IGLESIAS ANGLÈS, JOSEP
Acadèmic numerari. Medalla núm. 25.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de novembre de 1972.
Elegit acadèmic numerari el 30 de juny de 1983. Prengué 
possessió el 10 de juny de 1986. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 33: Alguns aspectes de la recerca de 
substàncies fenòliques, dels vegetals. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Ramón San Martín Casamada.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1996: 
Actualitat dels fàrmacs d’origen biològic. Discursos inaugu-
rals núm. XL.

IRANZO RUBIO, VICENTE
Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 7).
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic numerari el 27 de febrer de 1975. Prengué 
possessió el 16 de juny de 1977. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 26: Algunas consideraciones sobre la 
Universidad y la Química inorgánica. Discurs de contesta-
ció: Molt Il·ltre. Dr. José Luís Gómez Caamaño.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1990: 
Estudio de los compuestos iónicos y de los compuestos quelatos. 
Discursos inaugurals núm. XXXIV.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.
Defunció, 15 de març de 2004.

ISAMAT VILA, JESÚS
Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 13).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1962: 
“¿Qué es la Farmacia? ¿Está justificada la creación de una 
Academia de Farmacia en Barcelona?. Discursos inaugurals 
núm. VI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari en la pri-
mera Junta General, celebrada el 9 de febrer de 1956. Era 
només fins el 31 de desembre de 1957, ja que el càrrec era 
un dels tres primers a renovar. Reelegit per al trienni 1958-
1960. En la Junta de Govern de 18 de gener de 1963, a 
causa de la dimissió del Dr. Cusi Furtunet del càrrec de bi-
bliotecari, fou nomenat bibliotecari per a la resta de 1963. 
Seguidament, fou elegit bibliotecari per l’Assemblea Gene-
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ral per al trienni 1964-1966, i reelegit dos cops més, per als 
triennis 1967-1969 i 1970-1972. Fou el primer director 
de la Revista, càrrec que ocupà fins a finals de 1969. En la 
Junta General de 30 de maig de 1974, per dimissió del Dr. 
Donada Bosch, fou nomenat vicepresident amb caràcter 
interí fins tot el 1975.
Elegit acadèmic d’honor el 23 d març de 1976.
Defunció, 5 de gener de 1981.

J
JANOT, M.
Acadèmic corresponent estranger (París, França) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.
Defunció, 10 de desembre de 1978.

JAUSÀS MARTÍ, AGUSTÍ.
Acadèmic numerari. Medalla núm. 15.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. 
Prengué possessió el 26 de juny de 1997. Discurs de re-
cepció: La definició legal del medicament. Editat (núm. 29, 
Sèrie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. Pren-
gué possessió el 13 d’octubre de 2003. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 64: La regulació farmacèutica 
i el preu dels medicaments en l’estat del benestar. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Francesc Taxonera Roca.

JONCH CUSPINERA, ANTONI
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 10 de novembre de 1987. 
Prengué possessió el 29 de setembre de 1988. Discurs de 
recepció: Un farmacèutic immers en el món de la natura. 
Editat (núm. 9, Sèrie Discursos de corresponents).
Defunció, 6 de juny de 1992.

JORDI GONZÀLEZ, RAMON
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 17).
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic numerari el 25 de març de 1969. Prengué 
possessió el 12 de març de 1972. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 20: Aproximación a la Historia de 
la «academia de Farmacia de Cataluña». Una experiencia 
frustrada. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. José Luís 
Gómez Caamaño.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1985: 
Deudas y cuentas de boticarios. Una reivindicación histórica 
obligada. Discursos inaugurals núm. XXIX.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2001.

K
KAIKUTH, WALTER
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

KERN, WALTER
Acadèmic corresponent estranger (Westfalia, Alemanya) 
finat. 

Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Tre-
ball d’ingrés d’acadèmic corresponent: Excipientes para 
pomadas; consideraciones modernas acerca de la absorción i 
penetración.
Defunció, 17 de febrer de 1965.

L
LAGE FERNÁNDEZ, GUILLERMO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.

LAGUNA EGEA, JOAN CARLES
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 2 de juny de 2003. Discurs de recepció: 
Receptors activats per proliferadors peroxisòmics el Big Bang 
dels receptors nuclears en farmacologia. Editat (núm. 61, Sè-
rie Discursos de corresponents).

LARRALDE BERRIO, JESÚS
Acadèmic corresponent.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956

LÀZARO PORTA, ÀNGEL
Acadèmic numerari. Medalla núm. 18.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 9 de novembre de 1978. 
Prengué possessió el 4 de desembre de 1979. Treball d’in-
grés d’acadèmic corresponent titulat: La industria farma-
céutica española ante la perspectiva de la investigación (no 
editat).
Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2000. 
Prengué possessió el 11 de març de 2002. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 60: Farmacologia clínica 
comparada. Ús racional dels fàrmacs veterinaris. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Francesc Puchal Mas.

LEDERMANN, FRANÇOIS
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 26 de juny de 2002. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: La Pharmacie et la sci-
ence: Genève de 1800 jusqu’au début du XXe. siècle à l’exem-
ple des pharmaciens collec-tionneurs (no editat).

LEMLI, J.
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1977.

LEPARGNEUR, JEAN PIERRE
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 6 de maig de 2002. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Utilisation de microorga-
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nismes en reconstitution des flores des muqueuses après antibi-
otherapie ou en prevention de recidives de certaines pathologies 
infectieuses (no editat).

LETONA ROMERO, RAFAEL
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 18 de maig de 1971.

LINNER, FRANZ
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.

LLOVERAS PUJOL, LOURDES
Acadèmica corresponent. 
Elegida acadèmica corresponent el 2 de juliol de 1957. 
Prengué possessió el 21 de novembre de 1958. Treball 
d’ingrés d’acadèmic corresponent titulat: Estudio de la Li-
sozima. (editat a la Revista de la RAFB, núm. 3, novembre 
1958).

LONGO, RAFAEL E.
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

LOPEZ GUILLÉN, JULIO
Acadèmic corresponent estranger (Lima, Perú) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966 
Defunció, 13 de març de 1981.

LORA TAMAYO, MANUEL
Acadèmic d’honor finat.
Elegit el 19 de desembre de 1972.
Defunció, 22 d’agost de 2002.

LOSA ESPAÑA, TAURINO MARIANO
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 2)
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1958: 
Algunas consideraciones sobre los hongos tóxicos Agaricales. 
Discursos inaugurals núm. II.
Defunció, 8 d’octubre de 1966.

LOSANA MÉNDEZ, JOSE
Acadèmic corresponent. 
Elegit acadèmic corresponent l’11 de febrer de 1975. No 
prengué possessió.

LUCAS GALLEGO, JOSÉ
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 6 de febrer de 1968.
Defunció, 29 de desembre de 1975.

LUGONES, ZENOM M.
Acadèmic corresponent estranger (Buenos Aires. Argenti-
na) finat.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.
Defunció, 16 de juny de 1996.

M
MANGUES BAFALLUY, M. ANTÒNIA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèuti-
ques.
Elegida acadèmica corresponent el 1 de juliol de 2002. 
Prengué possessió el 1 de desembre de 2003. Discurs de 
recepció: La metamorfosi de la farmàcia de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau. El naixement d’una nova forma 
d’exercici professional. Editat (núm. 66, Sèrie Discursos de 
corresponents).

MARCO BARÓ, LORENZO
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Pren-
gué possessió el 21 de febrer de 1967. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La fertilidad de los sue-
los agrícolas. Microflora y humus (editat a la Revista de la 
RAFB, núm. 2, 2a. època, desembre 1989).

MARÍ MARÍ, BARTOLOMÉ
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960. Pren-
gué possessió el 15 de desembre de 1960. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Observaciones de un far-
macéutico en la isla de Ibiza y algunas islas adyacentes (no 
editat).
Defunció, 11 de novembre de 1998.

MARIGNAN, ROGER.
Acadèmic corresponent estranger (França) finat. 
Prengué possessió el 19 d’abril de 1984. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La liason médicament-pro-
teine: esais des relations singuliers avec le parámetre phisico-
chimique et pharmaceutique (no editat).
Defunció, Any 1990.

MARÍN PARÉS, ESTHER
Acadèmica numerària. Medalla núm. 48.
Adscrita a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegida acadèmic corresponent el 10 de novembre de 
1987. Prengué possessió el 16 de març de 1989. Discurs 
de recepció: Nuevas perspectivas en la evaluación científica 
del medicamento. Editat (núm. 10, Sèrie Discursos de cor-
responents).
Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Pren-
gué possessió el 10 de juliol de 2000. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 57: Fuentes naturales de nuevos 
fármacos. Etnofarmacología y medicina tradicional. Discurs 
de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep Iglesias Anglès.

MARQUES LEAL, ALOISIO
Acadèmic corresponent estranger.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.

MARTÍNEZ, RAFAEL ANGEL
Acadèmic corresponent estranger (Caracas, Veneçuela) fi-
nat.
Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965.
Defunció, 3 de setembre de 1980.
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MARTÍNEZ LAGUARDIA, EMILIO
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958 
Defunció, 30 de juliol de 1998.

MASCHERPA, PIETRO
Acadèmic d’honor estranger (Itàlia) finat.
Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de 
maig de 1956
Defunció, 3 de desembre de 1984.

MASSAGUÉ SOLÉ, JOAN
Acadèmic d’honor
Elegit el 20 de desembre de 2004. Presa de possessió el 13 
d’octubre de 2005.

MASSÓ LAGO, JOSEP LLUÍS
Acadèmic numerari. Medalla núm. 42.
Adscrit a la Secció a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Pren-
gué possessió el 9 d’abril de 1992. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 46: Contribución de la etno-
farmacología a la obtención de nuevos fármacos de origen ve-
getal. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Tomás Adzet 
Porredón.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Director de la Revista des 
del 13 de desembre de 1994, al 12 de maig de 1999.

MASSONS ESPLUGAS, JOSEP M.
Acadèmic corresponent..
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. No 
consta data de possessió.

MAURAIN, CATHERINE
Acadèmica corresponent estrangera.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. 
Prengué possessió el 26 de març de 1992. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: Information et 
promotion: la publicité des médicaments en France et dans la 
C.E.E. (no editat).

MAYA VICTORIA, ANTONIO JOSÉ
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Pren-
gué possessió el 29 de febrer de 1986. Discurs de recepció: 
Errores congénitos del metabolismo. Acidurias orgánicas. Edi-
tat (núm. 7, Sèrie Discursos de corresponents).

MAYMÓ FIGUERAS, JOSEP
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.
Defunció, 10 de novembre de 1986.

MAYOR ZARAGOZA, FEDERICO
Acadèmic d’honor.
Elegit Acadèmic d’honor el 30 de març de 1982. Prengué 
possessió el 16 de desembre de 1982.

MERCIER, FERDINAND
Acadèmic corresponent estranger (Marsella, França) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956. Pren-

gué possessió el 10 de novembre de 1960. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Nuevas adquisiciones expe-
rimentales en el estudio energético y metabólico de los medi-
camentos cardiacos (editat a la Revista de la RAFB, núm. 9, 
novembre 1961).
Defunció agost de 1986.

MESNARD, PIERRE
Acadèmic corresponent estranger (Burdeus, França.) finat.
Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960.
Defunció, any 2002.

MESTRES TINTÓ, FRANCISCO
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el.24 d’abril de 1964. Pren-
gué possessió el 19 d’abril de 1966. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Historia de la Farmacia en Le-
rida (no editat).
Defunció, 25 de novembre de 1977.

MESTRES QUADRENY, RAMON
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. 
Prengué possessió el 13 de juny de 1996. Discurs de re-
cepció: Mètodes químics no contaminants en el control de 
les plagues d’insectes. Editat (núm. 26, Sèrie Discursos de 
corresponents).

MIRAVITLLES MILLÉ, LLUIS
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 34).
Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. Pren-
gué possessió el 27 de juny de 1972. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 21: Aplicación del intercambio 
iónico a la Hidrología. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dr. Francisco Hernández Gutiérrez.
Defunció, 7 de març de 1978.

MIRIMANOFF, ANDRÉ
Acadèmic corresponent estranger (Ginebra, Suïssa) finat.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Pren-
gué possessió el 22 d’abril de 1960 
Defunció, 26 d’agost de 1992.

MONFORTE, FRANCISCO
Acadèmic corresponent estranger (Messina, Itàlia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958.
Defunció, 17 d’octubre de 1972.

MONTAGUT, ROBERT
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Pren-
gué possessió el 3 de juny de 1993. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Céramique pharmacèu-
tique du nord de la Mediterranée essai d’histoire commune 
(no editat).

MONTES GUYOT, MARCOS AURELIO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.



A P È N D I X

315R E I A L  A C A D È M I A  D E  F A R M À C I A  D E  C A T A L U N Y A

Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Pren-
gué possessió el 12 de novembre de 1992. Discurs de re-
cepció: Medicina tradicional chilena: su origen y evolución. 
Editat (núm. 18, Sèrie Discursos de corresponents).

MONTILLA CANÍS, JOSÉ CARLOS
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 25 de novembre de 2002. Discurs de re-
cepció: El conocimiento científico del medicamento en los es-
tudios de los farmacéuticos. Editat (núm. 55, Sèrie Discursos 
de corresponents).

MORALES MORALES, ALFONSO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Pren-
gué possessió el 23 de març de 1984. Discurs de recepció: 
Aportación de Canarias a la historia de las tertúlias de rebo-
tica españolas. Editat (núm. 5, Sèrie Discursos de corres-
ponents)

MORALES PUJOL, CARMEN
Acadèmica numerària. Medalla núm. 30.
Adscrita a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecno-
logia.
Elegida acadèmica corresponent el 11 de juny de 1992. 
Prengué possessió el 22 d’abril de 1993. Discurs de recep-
ció: Las plantas en Farmacia. Editat (núm. 20, Sèrie Dis-
cursos de corresponents).
Elegida acadèmica numerària el 20 de maig de 1998. Pren-
gué possessió el 10 de març de 1999. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 48: Ginseng, del misterio al 
conocimiento científico. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dra. M. del Carmen de la Torre Boronat.
Càrrecs a la Junta de Govern: Incorporada com a biblio-
tecària en la Junta de Govern de 12 de maig de 1999, fins 
el 2000 (per haver passat el bibliotecari Dr. Bech Borràs a 
ocupar el càrrec d’interventor). Elegida pel mateix càrrec 
per al quadrienni 2001-2004. No conclogué el termini per 
haver estat elegida vicesecretària per al quadrienni 2003-
2006.

MORÁN RAMÍREZ, J. CESAR
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 6 de febrer de 1968.

MORENO FRIGOLS, JOSÉ LUÍS
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Pren-
gué possessió el 31 de juny de 2005. Discurs de recepció: 
Radiofármacos terapéuticos. Editat (núm. 75, Sèrie Discur-
sos de corresponents).

MORENO GONZÁLEZ, ALFONSO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-

gué possessió el 4 de novembre de 2002. Discurs de re-
cepció: Implicaciones económicas de las reacciones adversas 
a medicamentos. Editat (núm. 53, Sèrie Discursos de cor-
responents).

MOSQUEIRA TORIBIO, ARTURO
Acadèmic numerari excedent sense plaça finat (medalla 
núm.7).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Passà a excedent sense plaça el 15 de març de 1957.
Defunció, 6 d’agost de 1999.

MOTAWEI, MOHAMED M.
Acadèmic corresponent estranger (Alexandria, Egipte) fi-
nat.
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.
Defunció, 21 de gener de 1973.

MUÑOZ MEDINA, JOSÉ M.
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, de desembre de 1978.

N
NADAL DELHOM, LUIS
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.
Defunció, 12 de setembre de 1980.

NEDERGAARD, MOGENS
Acadèmic corresponent estranger (Dinamarca) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 20 de juny de 1991. Pren-
gué possessió el 23 d’abril de 1992. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: La pharmacie au Dane-
mark - La transformation d’une proffession (no editat).
Defunció, d’octubre de 1999.

NÚÑEZ CACHAZA, ANTONIO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Pren-
gué possessió el 21 de febrer de 1967. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Exégesis de la memoria (editat a 
la Revista de la RAFB, núm. 12, novembre 1968).
Defunció, 2 de gener de 2003

O
OLIVER RODÉS, BENET
Acadèmic d’honor finat.
Prengué possessió el 13 de maig de 1958.
Defunció, 24 de setembre de 1970

OLIVER SUÑÉ, BENET
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 11).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
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la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1966: 
Contribución de los Inspectores Farmacéuticos Municipales en 
la lucha contra la polución de las aguas. Discursos inaugurals 
núm. X.
Defunció, 30 de març de 1988.

OLIVER-RODÉS CLAPÉS, BENET
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 7)
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 30 de març de 1982. Pren-
gué possessió el 7 de juny de 1988. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents núm. 8: Laboratorios indepen-
dientes de análisis y control de calidad. Editat (núm. 8, Sèrie 
Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 16 de desembre de 2002. 
Prengué possessió el 10 de novembre de 2003. Discurs de 
recepció d’acadèmics numeraris núm. 65: Reflexions sobre 
100 anys d’anàlisis microbiològiques i fisicoquímiques. Dis-
curs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Joan Sabater Tobella.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2004.

ORTEGA HERRERO, EDUARDO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. No 
consta data de possessió.

OTERO AENLLE, ENRIQUE
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, any 1990.

P
PAGÉS MARUNY, SANTIAGO
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 14).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Càrrecs a la Junta de Govern: Com a conseqüència del càr-
rec vacant de censor deixat pel Dr. Esteve Subirana pel seu 
pas a vicepresident, la Junta de Govern de 22 de març de 
1961 designà censor al Dr. Pagès Maruny fins el torn d’elec-
ció. Seguidament, fou elegit per al trienni 1962-1964.
Defunció, 26 d’agost de 1972.

PARÈS FARRÀS, RAMON
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 23).
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. 
Prengué possessió el 19 d’abril de 1963. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 7: Prospección de quimi-
oterápicos de síntesis de acción antibacteriana. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Sr. Isidre Bultó Blajot.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1973: El 
factor S de citrobacter intermedium C-3. Discursos inaugu-
rals núm. XVII.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2002.

PEDEMONTE OLIVER, LLUIS
Acadèmic corresponent finat. 
Prengué possessió el 23 de maig de 1967. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Importancia del control bac-
terio-lógico en el consumo de moluscos lamelibranquio (editat 
a la Revista de la RAFB, núm. 3, 2a. època, març 1971). 
Defunció, 20 de setembre de 1973.

PENAU, HENRI
Acadèmic corresponent estranger (París, França) finat
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 16 d’agost de 1970.

PEREZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 5a., Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques
Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Pren-
gué possessió el 18 de maig de 2005. Discurs de recepció: 
Los misioneros y la terapéutica americana aborigen. Editat 
(núm. 78, Sèrie Discursos de corresponents).

PÉREZ TORROME, AURORA
Acadèmica corresponent finada. 
No consta data de possessió.

PICÓN RAMÍREZ, CARLOS FELIPE
Acadèmic corresponent estranger (Veneçuela) finat.
Defunció, agost de 1992.

PLA DALMAU, JOSEP M.
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 26).
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Pren-
gué possessió el 20 de febrer de 1959. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Tres aspectos químicos del polen 
(editat a la Revista de la RAFB, núm. 6, maig 1960).
Elegit acadèmic numerari el 17 de maig de 1963. Prengué 
possessió el 4 de maig de 1965. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 10: La experiencia farmacológica a 
través de la Historia y en el presente. El aleccionador ejemplo 
que adquieren los gérmenes a los antibióticos. Discurs de con-
testació: Molt Il·ltre. Dr. Jesús Isamat Vila.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1976: 
Algunos comentarios sobre los inicios y el futuro de las orienta-
ciones profilácticas. Discursos inaugurals núm. XX.
Defunció, 20 d’abril de 1981.

PLA DELFINA, JOSEP M.
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Pren-
gué possessió el 22 de desembre de 1958.
Defunció, 11 de setembre de 2001.

PLANAS ROSSELLÓ, JOANA M.
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegida acadèmica corresponent l’1 de juliol de 2002. Pren-
gué possessió el 17 de maig de 2004. Discurs de recepció: 
La barrera intestinal: Interfície entre salut i malaltia. Editat 
(núm. 69, Sèrie Discursos de corresponents).

PONS GIMIER, LLORENÇ
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
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Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 5 de novembre de 2001. Discurs de recep-
ció: Productes cosmètics. Les millores que precisa la legislació 
comunitària. Editat (núm. 46, Sèrie Discursos de corres-
ponents).

PONTE, DINO
Acadèmic corresponent estranger (Torino, Itàlia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 29 de maig de 1962. Pren-
gué possessió el 29 de maig de 1962.
Defunció, 31 de maig de 1979.

POUPLANA SOLÉ, RAMON
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Pren-
gué possessió el 29 de març de 2004. Discurs de recep-
ció: Disseny computacional de fàrmacs: del genoma humà als 
algoritmes genòmics. Editat (núm. 68, Sèrie Discursos de 
corresponents).

PUCHAL MAS, FRANCESC
Acadèmic numerari. Medalla núm. 45.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. 
Prengué possessió el 12 de novembre de 1997. Discurs de 
recepció: Pigments carotenoides naturals: importància socio-
bromatològica, nutricional i sanitària. Editat (núm. 31, Sè-
rie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Pren-
gué possessió el 28 de febrer de 2000. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 55: Nutrició mineral. Fona-
ments de la nostra salut i benestar. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech Borràs.

PUIG MUSET, PERE
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 25).
Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. 
Prengué possessió el 6 d’abril de 1965. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 9: Los procesos de peroxida-
ción en fisiopatología y su interés farmacológico. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Francisco García-Valdecasas 
Santamaria.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1975: 
Peroxidaciones, radical superóxido y oxígeno singlete. Discur-
sos inaugurals núm. XIX.
Defunció, 3 de març de 1983.

PUJOL FORN, MARTÍ
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Pren-
gué possessió el 18 de novembre de 1998. Discurs de re-
cepció: Evolució de la qualitat a la indústria farmacèutica. 
Editat (núm. 32, Sèrie Discursos de corresponents).

PUMAROLA BUSQUETS, FÈLIX
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 31).
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic numerari el 26 de juny de 1975. Prengué 
possessió el 28 de novembre de 1985. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 32: L’epidemiologia. passat, 

present i futur. Discurs de contestació: Molt II·ltre. Dr. 
Josep Antoni Salvà Miquel.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1995: Els 
residus biosanitaris. Moderns conceptes de gestió. Discursos 
inaugurals núm. XXXIX.
Càrrecs a la Junta de Govern En la Junta General Extra-
ordinària de 22 de desembre de 1994, fou elegit, per dos 
anys, interventor per cobrir la vacant deixada pel pas a vi-
cepresident del Dr. Suñé Arbussà. Seguidament, fou reele-
git, per la Junta General, el 19 de desembre de 1996, per 
al quadrienni 1997-2000. Per acord de la Junta de Govern 
de 19 de febrer de 1997, acumulà el càrrec de vicepresi-
dent (el vicepresident, Dr. Suñé Arbussà, passava exercir de 
president). No completà com a interventor el quadrienni 
1997-2000, per haver estat confirmat vicepresident per la 
Junta General Extraordinària de 14 de desembre de 1998. 
En la Junta de Govern de 12 d’abril de 1999, demanà ser 
rellevat del càrrec pel seu pas a acadèmic numerari emèrit 
(6 d’abril de 1999).
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1999.

R
RADUÁ RADUÁ, PERE
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 6 de març de 1979. 
Prengué possessió el 22 d’abril de 1980. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Extracción, identifica-
ción y valoración de los principios activos del regaliz (no 
editat).
Defunció, 13 de juny de 1993.

RAURICH SAS, FIDEL-E. 
Acadèmic d’honor finat (medalla núm. 22).
Elegit acadèmic numerari el 29 de desembre de 1960. 
Prengué possessió el 1 de juliol de 1962. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 6: La reacción Bódeker 
(sulfitos y nitroprusiatos). Discurs de contestació: Molt Il-
ltre. Dr. Jesús Isamat Vila.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1972: 
La constitución de las sales de Roussin. Discursos inaugurals 
núm. XVI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit president per al trienni 
1963-1965. En la Junta de Govern de 25 d’abril de 1964 
presentà la dimissió.
Defunció,. 29 de maig de 1978.

REOL TEJADA, JUAN MANUEL
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 3 de març de 2003. Discurs de recepció: 
Desde la reforma farmacéutica (1978) al siglo XXI. Editat 
(núm. 56, Sèrie Discursos de corresponents).

RIBALTA BARÓ, JOSEP MIQUEL
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 25 d’abril de 2001. Discurs de recepció: 
Experiències entorn la química-farmacèutica . Editat (núm. 
40, Sèrie Discursos de corresponents).
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RIBAS SALA, JOSEP
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 4 de novembre de 2002. Discurs de recep-
ció: De la farmacia de hospital a la atención farmacéutica 
hospitalaria. Publica (núm. 54, Sèrie Discursos de corres-
ponents).
En la Junta General de 28 de juny de 2004 fou elegit aca-
dèmic numerari (presa de possessió pendent).

RIGAMONTI, ALESSANDRO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 22 d’abril de 2002. Discurs de recepció: 
Il futuro della sanità e delle imprese farmaceutiche. Editat 
(núm. 49, Sèrie Discursos de corresponents).

RIVERO URGELL, MONTSERRAT
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèuti-
ques.
Elegida acadèmica corresponent el 28 de juny de 2004. 
Prengué possessió el 13 de juny de 2005. Discurs de re-
cepció: Alimentación del siglo XXI: Alimentos funcionales y 
nutrigenómica. Editat (núm. 79, Sèrie Discursos de corres-
ponents).

ROCA TORRAS, JAUME
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Pren-
gué possessió el 13 de maig de 1993. Discurs de recepció: 
Historia de los medicamentos veterinarios en Catalunya y de 
sus laboratorios farmacéutico-veterinarios Editat (núm. 21, 
Sèrie Discursos de corresponents).

RODRÍGUEZ VILLANUEVA, JULIO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 31 de març de 2003. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: El progreso de la microbi-
ología como base del desarrollo biotecnológico (no editat).

ROF CARBALLO, M. CONCEPClÓN
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegida acadèmica corresponent el 6 de novembre de 1979. 
Prengué possessió el 24 de març de 1981. Discurs de recep-
ció: La mujer en la antesala de la profesión farmacéutica. 
Editat (núm. 3, Sèrie Discursos de corresponents)

ROLDÁN GUERRERO, RAFAEL
Acadèmic corresponent finat.
Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 5 de no-
vembre de 1963. Treball d’ingrés d’acadèmic corresponent 
titulat: En el centenario del nacimiento del Dr. Juan Fages 
Virgili. Per delegació, feu la lectura del treball l’acadèmic 
numerari Dr. Jesús Isamat Vila.
Defunció, 6 de juny de 1965.

ROURA NOLLA, JOAN
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia.
Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Pren-
gué possessió el 13 de novembre de 1986. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Estudis aeropol·linics a 
Catalunya. Condicionaments ambientals de les al·lèrgies 
d’origen pol·línic (no editat).

ROWSON, J. M.
Acadèmic corresponent estranger (Bradfort, Anglaterra).
finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.
Defunció, 30 de maig de 1992.

RUBIO GARCIA-MINA, JESÚS
Acadèmic d’honor finat.
Elegit el 29 d’octubre de 1959.
Defunció, any 1976.

RUBIRALTA ALCAÑIZ, MÀRIUS
Acadèmic numerari. Medalla núm. 9.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. 
Prengué possessió el 16 de juny de 2003. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 63: Algunes reflexions sobre 
el futur de la recerca a la Facultat de Farmàcia. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep Boatella Riera.

RUÍZ-JIMÉNEZ CORTES, JOAQUIN
Acadèmic d’honor.
Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de 
maig de 1956.

S
SABATER TOBELLA, JOAN
Acadèmic numerari. Medalla núm. 1.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Pren-
gué possessió el 5 de maig de 1966. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Aminoacidurias; su interés en 
clínica (no editat).
Elegit acadèmic numerari el 2 de juny de 1970. Prengué 
possessió el 8 de juny de 1971: . Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 18: Aspecto bioquímico del retraso 
mental. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. José Luis 
Gómez Caamaño.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1983: 
Control analítico en la terapéutica antiepiléptica. Discursos 
inaugurals núm. XXVII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicepresident per al 
trienni 1979-1981. No el conclogué per haver estat elegit 
president en la Junta General Extraordinària de 16 de de-
sembre de 1980. Seguidament fou reelegit president tres 
triennis consecutius, 1981-1983, 1984-1986 i 1987-1989. 
Continuà de president tot un any més per haver-se aplaçat 
les eleccions per tal de procedir a l’adaptació als nous Esta-
tuts (publicats en el DOG del 29 de maig de 1989).

SALA MORGADES, FRANCISCO
Acadèmic corresponent finat. 
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Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.
Defunció, 24 de gener de 1981.

SALAVERT ARGELAGUET, PERE
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 36).
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957. Pren-
gué possessió el 21 de novembre de 1958. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Control de apósitos (editat 
a la Revista de la RAFB, núm. 4, maig 1959). 
Elegit acadèmic numerari el 25 de novembre de 1980. 
Prengué possessió el 9 de juny de 1983. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 29: Cent anys de determi-
nacions d’hemoglobina. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dr. Francesc Casanovas Puig.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1992: 
Les anàlisis clíniques en el segle passat. Discursos inaugurals 
núm. XXXVI.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

SALAZAR MACIAN, RAMON
Acadèmic numerari. Medalla núm. 16.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 5 de desembre de 1985. 
Prengué possessió el 26 de març de 1987. Treball d’in-
grés d’acadèmic corresponent titulat: Estudio del diseño de 
nuevas plantas farmacéuticas: Aplicaciones de las normas cor-
rectas de fabricación (GMP) (no editat).
Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Prengué 
possessió el 28 de novembre de 1991. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 44: Aplicación del concepto de 
calidad total a la industria farmacéutica. Discurs de contes-
tació: Molt Il·ltre. Dr. Josep Cemeli Pons.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2005: 
Recursos humans, relacions humanes i qualitat total. Discur-
sos inaugurals núm. XLIX.

SALGOT DE MARÇAY, MIQUEL
Acadèmic numerari. Medalla núm. 34.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Pren-
gué possessió el 30 de gener de 1992. Discurs de recepció: 
Alguns aspectes sanitaris de la depuració d’aigües residuals i 
de la reutilització dels subproductes de la depuració. Editat 
(núm. 16, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2000. 
Prengué possessió el 22 de maig de 2002. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 61: El risc relacionat amb 
la reutilització de les aigües residuals. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Ramon Canela Arqués.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit secretari per al quadri-
enni 2005-2008.

SALORD BARCELÓ, RAFAEL
Acadèmic numerari emèrit finat (medalla núm. 30).
Elegit acadèmic corresponent el 25 de maig de 1965. Pren-
gué possessió el 5 de maig de 1966. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Estudios de los medios de cultivo 
para hongos patógenos (no editat).
Elegit acadèmic numerari el 25 de març de 1969. Pren-
gué possessió el 14 d’abril de 1970. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 15: Los tetrapirroles y la ma-

teria viva. Discurs de contestació: Excm. Dr. Ramón San 
Martín Casamada.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1981: 
Métodos modernos en Taxonomía botánica. Discursos inau-
gurals núm. XXV.
Càrrecs a la Junta. de Govern: Director de la Revista en 
dues etapes. Fou nomenat en la Junta General de 18 de no-
vembre 1969, mantenint el càrrec durant gairebé 12 anys 
(en la Junta de govern de 13 de gener de 1981, es feu lec-
tura la carta de dimissió). Fou nomenat de nou per la Junta 
de Govern de 17 de setembre de 1985, mantenint el càrrec 
fins a finals de 1987 (en la Junta de Govern de 1 de desem-
bre de 1987 s’acordà acceptar la renúncia). Vicesecretari 
durant els triennis 1973-1975 i 1976-1978. Bibliotecari 
durant el trienni 1979-1981, i, posteriorment, durant el 
trienni 1985-1987.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.
Defunció, 15 d’octubre de 1994.

SALVÀ LACOMBE, PAU
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 47).
Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Pren-
gué possessió el 21 d’abril de 1994. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Falta de resposta a fàr-
macs (editat a la Revista de la RAFC, núm. 16, 3a. època, 
desembre 1995).
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué 
possessió el 28 d’abril de 1999. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 50: Cronofarmacologia. Discurs de 
contestació: Molt Il·ltre. Dr. Jordi Camarasa García.
Defunció, 28 de juliol de 2003.

SALVÀ MIQUEL, JOSEP ANTONI
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 35).
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. 
Prengué possessió el 6 de juny de 1967. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La evolución terapéutica de 
los mediadores adrenérgicos (no editat).
Elegit acadèmic numerari el 2 de juny de 1970. Prengué 
possessió el 22 de febrer de 1973. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 22: La evolución de la Terapé-
utica en los últimos cincuenta años. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Dr. Francisco García Valdecasas Santamaria.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1986: 
Calci i antagonistes del calci. Una nova perspectiva terapèuti-
ca. Discursos inaugurals núm. XXX.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicepresident per al 
trienni 1985-1987 per la Junta General Extraordinària de 
6 de desembre de 1984 i reelegit per al trienni 1988-1990. 
Elegit president per al quadrienni 1991-1994. No comple-
tà el manament per acord de la Junta General Extraordinà-
ria de 29 de juny de 1993, atès el seu pas, el 13 de març de 
1993, a la condició d’acadèmic numerari emèrit .
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1993.

SAN MARTÍN CASAMADA, RAMÓN
President d’honor i acadèmic numerari emèrit (medalla 
núm. 3).
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
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la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1959: 
Algunas modernas adquisiciones de la Fitoterapéutica. Dis-
cursos inaugurals núm. III.
Prengué possessió com a President d’honor el 12 de desem-
bre de 1985.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit vicepresident per al 
trienni 1958-1960. En la Junta de Govern de 16 de de-
sembre de 1960 presentà la dimissió. President durant els 
triennis 1966-1968, 1969-1971, 1972-1974, 1975-1977, 
1978-1980.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1991.

SAN MIGUEL ARRIBAS, ALFREDO
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. 
Prengué possessió el 6 de juny de 1967. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La presión y el enlace 
químico en la interpretación de la estructura interna de la 
tierra.(no editat).
Defunció, 7 de gener de 2004.

SAN ROMÁN DEL BARRIO, LUÍS
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. 
Prengué possessió el 8 de juliol de 1998. Discurs de recep-
ció d’acadèmics corresponents titulat: 5-hidroxitriptamina 
a nivel cardiovascular y sus implicaciones sobre catecolaminas 
plasmáticas, transmisión simpática y para simpática. (editat a 
la Revista de la RAFC, núm. 19, desembre 1999)

SANAHUJA, JUAN CLAUDIO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 28 de maig de 2001. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Ciencias de los alimentos, 
ciencia de la nutrición y ciencias nutricionales (no editat).

SANDBERG, FINN
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 11 de gener de 1975. 
Prengué possessió el 10 d’octubre de 1975. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Flechas envenenadas en tres 
continentes (no editat).

SANTOS RUÍZ, ÁNGEL
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 23 d’abril de 2005

SCHWARTZBROD, LOUIS
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnologia.
Elegit acadèmic corresponent el 11 de juny de 1992. Pren-
gué possessió el 10 de desembre de 1992. Discurs de recep-
ció d’acadèmics corresponents titulat: Virologie du milieu 
hydrique impact sanitaire (no editat).

SÈCULI BRILLAS, JOSEP
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 18).

Elegit acadèmic numerari el 3 d’abril de 1957. Prengué 
possessió el 8 de juny de 1958. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 2: Fármacos promotores del crecimi-
ento. Los estrógenos de síntesis. Importancia higiénico-sani-
taria de su empleo. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Sr. 
Isidre Bultó Blajot.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1970: 
Sustancias químicas extrañas y residuales en los alimentos. 
Discursos inaugurals núm. XIV.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 1992.
Defunció, 11 de març de 1998.

SEDANO MONASTERIO, EUGENI
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 17 de març de 2003. Discurs de recepció: 
El farmacèutic d’atenció primària: Un nou exercici profes-
sional que requereix la creació d’un títol especialista. Editat 
(núm. 57, Sèrie Discursos de corresponents).

SOCÍAS VIÑALS, LUIS
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.
Defunció, de maig de 1978.

SOLANES PONSETI, JOAN
Acadèmic numerari finat (medalla núm.5).
Com a membre de la Secció Barcelona de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, fou un dels fundadors de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, prenent possessió de 
la plaça d’acadèmic numerari amb antiguitat 2 de desem-
bre de 1955, data d’aprovació dels Estatuts.
Defunció, 22 d’agost de 1963.

SOLDI, ALBERTO
Acadèmic corresponent estranger (Milà, Itàlia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 13 de maig de 1958. Pren-
gué possessió el 24 de novembre de 1960. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: El primer quimioterápico 
sobre los virus: la Xenalamina (no editat).
Defunció, 5 de maig de 1983.

SOLDUGA CAMARERO, FRANCESC XAVIER
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 11 de juny de 2001. Discurs de recepció: La 
Farmacia en el Pallars entre los siglos XVII-XX (1605-1955). 
Editat (núm. 41, Sèrie Discursos de corresponents).

SOLÉ SABARIS, LLUIS
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1977. Pren-
gué possessió el 30 de març de 1982. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: La vida atzarosa d’un geòleg 
barceloní del període de la il·lustració. Carles de Gimbernat 
(1768-1834) (editat a la Revista de la RAFC, núm. 3, 3a. 
època, desembre 1986).
Defunció, 14 de juliol de 1985.

SORNÍ ESTEVA, XAVIER
Acadèmic numerari. Medalla núm. 46.
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Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. 
Prengué possessió el 30 de gener de 1997. Discurs de re-
cepció d’acadèmics: El carrer dels apotecaris de la ciutat de 
Barcelona. Editat (núm. 27, Sèrie Discursos de correspo-
nents).
Elegit acadèmic numerari el 18 de desembre de 2000. Pren-
gué possessió el 19 de novembre de 2001. Discurs de recep-
ció d’acadèmics numeraris núm. 59: Els apotecaris i l’apote-
caria de l’Hospital de Santa Creu entre 1526 i 1658. Discurs 
de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Josep M. Suñé Arbussà.
Càrrecs a la Junta de Govern: Director de la Revista durant 
els anys 2003 i 2004. Elegit bibliotecari per al quadrienni 
2005-2008.

STAINER, CARL
Acadèmic corresponent estranger (Lieja, Bèlgica) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 24 de febrer de 1966. 
Prengué possessió el 24 d’octubre de 1967. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: La utilización del tiocia-
nato de cobalto en el análisis de bases orgánicas (editat a la 
Revista de la RAFB, núm. 12, novembre 1968).
Defunció, 4 de juny de 1991.

STANISLAS, EDWARD
Acadèmic corresponent estranger (Toulouse. França)
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978. 

STEIGER-TRIPPI, K.
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959. Pren-
gué possessió l’11 de març de 1960. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: La turbo extracción en corteza 
de quina (editat a la Revista de la RAFB, núm. 7, novembre 
1960).

SUBIRÀ ROCAMORA, MANEL
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 5 de juny de 1984. Prengué 
possessió el 28 de gener de 1988. Treball d’ingrés d’acadè-
mic corresponent titulat: Consideracions sanitàries sobre la 
contaminació microbiològica de les aigües de bany (editat a la 
Revista de la RAFB, núm. 5, desembre 1988).

SUELS, CLEOFACIO
Acadèmic corresponent estranger (Caracas, Veneçuela) fi-
nat. 
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 1957.
Defunció, 11 de novembre de 1986.

SUÑÉ ARBUSSÀ, JOSEP M.
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 21).
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 1957. Pren-
gué possessió el 6 de febrer de 1958. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Las pomadas en la IX edición 
de la Farmacopea Española (editat a la Revista de la RAFB, 
núm. 2, maig 1958).

Elegit acadèmic numerari el 6 de desembre de 1973. 
Prengué possessió el 17 de març de 1977. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 24: Las concordias de 
Barcelona del siglo XVI. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dr. Alfonso del Pozo Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1988: Un 
formulari d’hospital barcelonès del segle XVII. El «Particula-
res Medicamentorum» de l’Hospital General de la Santa Creu 
de l’Apotecari Joan Pasqual Llobet. Discursos inaugurals 
núm. XXXII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit interventor per al tri-
enni 1978-1980 i reelegit en cinc ocasions consecutives. 
La darrera reelecció, celebrada el 10 de desembre de 1992, 
era per al quadrienni 1993-1996, però no el complí tot 
sencer a causa per haver estat elegit vicepresident en la 
Junta General Extraordinària de 22 de desembre de 1994. 
Durant l’etapa d’interventor fou també director de la Re-
vista, des del seu nomenament per la Junta de Govern d’1 
de desembre d 1987 fins la seva dimissió en la Junta de 
Govern de 17 de març de 1994. També vicepresident en 
funcions (acumulant el càrrec amb el d’interventor), pri-
merament per acord de la Junta de Govern de 17 de gener 
de 1991, fins l’elecció reglamentària del càrrec a finals de 
1992, i, posteriorment, per acord de la Junta de Govern de 
28 d’octubre de 1993 fins la següent Junta General Extra-
ordinària que havia de portar a elecció la vicepresidència 
per cobrir els dos anys restants (1995-1996). En la Junta 
General Extraordinària de 22 de desembre de 1994, fou 
elegit vicepresident fins tot els 1996. Seguidament, en la 
Junta General Extraordinària de 19 de desembre de 1996 
fou reelegit vicepresident per al quadrienni 1997-2000, 
però, per acord de la Junta de Govern de 10 de febrer de 
1997, hagué de deixar l’exercici del càrrec per assumir pro-
visionalment la presidència, a causa del període de descans 
concedit al president Dr. Adzet Porredón. Actuà de presi-
dent en funcions fins tot el 1998. Fou elegit president per 
al quadrienni 1999-2002.
Passà a acadèmic numerari emèrit el 2003.

SUÑÉ NEGRE, CARLES M.
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Pren-
gué possessió el 18 d’abril de 2005. Discurs de recepció: 
Estrategias en la lucha contra el Síndrome de la Inmunodefi-
ciencia Adquirida (SIDA). Editat (núm. 76, Sèrie Discursos 
de corresponents)

SUÑÉ NEGRE, JOSEP M.
Acadèmic numerari. Medalla núm. 44.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1990. Pren-
gué possessió el 27 de juny de 1991. Discurs de recepció: 
Concepto de tecnología farmacéutica industrial: Presente y fu-
turo en el plan de estudios de la carrera de Farmacia. Editat 
(núm. 15, Sèrie Discursos de corresponents)
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Pren-
gué possessió el 2 d’octubre de 2000. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 58: El medicament genèric o la 
importància de la tecnologia farmacèutica. Discurs de con-
testació: Molt Il·ltre. Dr. Josep Cemeli Pons.

SUÑER CASADEVALL, FREDERIC
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
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Elegit acadèmic corresponent el 18 de novembre de 1969. 
Prengué possessió el 14 de juny de 1973. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Tromboelastografia (editat 
a la Revista de la RAFB, núm. 9, 2a. època, març 1974).

SUREDA BLANES, JOSEP
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964.
Defunció, 25 de maig de 1984.

T
TAMARGOMENÉNDEZ, JUAN
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’estat.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny 2003. Pren-
gué possessió el 4 d’octubre de 2004. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Los remedios contra el 
envejecimiento (no editat).

TAXONERA ROCA, FRANCESC 
Acadèmic numerari. Medalla núm. 6.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. 
Prengué possessió el 26 de gener de 1984. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Bases para una futura polí-
tica industrial farmacéutica en España (editat a la Revista de 
la RAFB, núm. 4, maig 1987).
Elegit acadèmic numerari el 26 de febrer de 1987. Pren-
gué possessió el 17 de maig de 1988. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 39: España y la Comunidad 
Económica Europea. Autorización de nuevas especialidades 
farmacéuticas. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Al-
fonso del Pozo Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2002: 
L’art de guarir amb els medicaments. Reflexions professionals 
farmacèutiques a l’inici del segle XXI. Discursos inaugurals 
núm. XLVI.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit tresorer per al quadri-
enni 1991-1994i reelegit per als quadriennis 1995-1998 i 
1999-2002. En la Junta de Govern de 12 d’abril de 1999, 
a conseqüència del cessament del Dr. Pumarola com a vi-
cepresident, es reestructurà la Junta, passant de tresorer a 
vicepresident, amb vigència en el càrrec fins les eleccions 
del mes de desembre de 2.000. Fou després elegit vicepre-
sident per al quadrienni 2001-2004.

TENA NÚÑEZ, GUILLERMO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 16 de juny de 1983. Pren-
gué possessió el 14 de juny de 1984. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Mercurio y ecología en España 
(no editat).

TETENYI, PETER
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978. Tre-
ball d’ingrés d’acadèmic corresponent titulat: Chimiotaxo-
nomie et pharmacie (editat a la Revista de la RAFB, núm. 
21, maig 1979).

TICÓ GRAU, JOSEP RAMON
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 8 d’octubre de 2001. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: Nuevas tenden-
cias en tecnología farmacéutica: Comprimidos osmóticos (no 
editat).

TIEDEMANN Jr., ALBERT W.
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 4a, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Pren-
gué possessió el 16 d’octubre de 1990. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Quality evaluation and 
use of scientific data (no editat).

TINTORÉ BLANCH, IGNASI
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 29 de setembre de 2003. Discurs de recep-
ció: La tecnologia dels aïlladors en la indústria farmacèutica. 
Editat (núm. 63, Sèrie Discursos de corresponents).

TONON PEÑA, LUIS
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. 
Prengué possessió el 9 d’abril de 2002. Discurs de recep-
ció d’acadèmics corresponents titulat: Importancia de las 
enzimas del papayuelo o chamburo (Carica pubescens) (no 
editat).

TORRENT MARTÍ, MARIA TERESA
Acadèmica corresponent resident a Catalunya.
Adscrita a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
Elegida acadèmica corresponent el 11 de febrer de 1975. 
Prengué possessió el de novembre de 1975.

TORRES GONZÁLEZ, CÁNDIDO
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, de gener de 1995.

TORRES PONS, DOLORS
Acadèmica corresponent finada. 
Elegida acadèmica corresponent el 20 de juny de 1991. 
Prengué possessió el 22 d’octubre de 1992. Discurs de re-
cepció d’acadèmics corresponents titulat: Evolución de la 
Farmacia Hospitalaria en España: de la farmacia galénica a 
la farmacia clínica (no editat).
Defunció, 24 de gener de 2003.

TRABUCCI, EMILIO
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.

TRESSERRA CASAS, FRANCESC
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
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Elegit acadèmic corresponent el 28 de juny de 2004. Pren-
gué possessió el 9 de maig de 2005. Discurs de recepció: 
Ganglio centinela en el cáncer de mama. Radifármacos e 
inmunohistoquímica. Editat (núm. 77, Sèrie Discursos de 
corresponents).

TRIA, EUSEBIO
Acadèmic corresponent estranger (Ferrara, Itàlia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, any 1987.

TSATSAS, G.
Acadèmic corresponent estranger (Atenes, Grècia) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966.
Defunció, Any 1987.

TUR MARÍ, JOSEP ANTONI
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció Quarta, Salut Pública.
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. Pren-
gué possessió el 26 de novembre de 2004. Discurs de recep-
ció: Els antioxidants a la dieta mediterrània. Editat (núm. 
74, Sèrie Discursos de corresponents).

U
URIACH MARSAL, JOAN
Acadèmic numerari emèrit (medalla núm. 33).
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic numerari el 25 de març de 1969. Prengué 
possessió el 30 de novembre de 1971. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 19: Etiopatogenia y quimio-
terapia de la diabetes melitus. Discurs de contestació: Molt 
Il·ltre. Dr. Alfonso del Pozo Ojeda.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 1984: 
Presente y futuro de la terapéutica antiagregante plaquetaria. 
Discursos inaugurals núm. XXVIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Vicepresident durant el tri-
enni 1976-1978.
Passà acadèmic numerari emèrit el 2004

V
VALETTE, GUILLAUME
Acadèmic corresponent estranger (París, França) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. Pren-
gué possessió el 20 d’abril de 1970. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: Estudios sobre el fenómeno de la 
taqui-filaxia (no editat).
Defunció, de març de 1982.

VALLADARES DE MARÇ DEUES, JULIO
Acadèmic corresponent estranger (Guatemala) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de juliol de 1959.
Defunció, 16 de maig de 1966.

VALLS PLANELLS, ORIOL
Acadèmic numerari. Medalla núm. 43.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de desembre de 1994. 
Prengué possessió el 18 d’abril de 1996. Discurs de recep-

ció: Transport i vectorització de fàrmacs en sistemes col·loïdals 
polimèrics biodegradables . Editat (núm. 24, Sèrie Discursos 
de corresponents)..
Elegit acadèmic numerari el 20 de maig de 1998. Prengué 
possessió el 13 de desembre de 1999. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 54: Les radiacions i els éssers 
humans. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Ramon 
Salazar Macian.
Càrrecs a la Junta de Govern: Director de la Revista a partir 
de 2005.

VALVERDE LÓPEZ, JOSÉ LUÍS
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 5a, Història, Legislació i Deontologia 
Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 7 de febrer de 1978. Pren-
gué possessió el 17 de març de 1981. Treball d’ingrés d’aca-
dèmic corresponent titulat: La experimentación farmacoló-
gica de drogas americanas (no editat).

VÁZQUEZ F., BLAS A.
Acadèmic corresponent resident a l’estranger
Adscrit a la Secció 7a., Ciència i Professió Farmacèuti-
ques
Elegit acadèmic corresponent el 30 de juny de 2003. 
Prengué possessió el 12 de juliol de 2004, amb el discurs 
titulat: La integración farmacéutica iberoamericana (no 
editat).

VENTURA FERRERO, JOSEP M.
Acadèmic numerari. Medalla núm. 27.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 20 de desembre de 1995. 
Prengué possessió el 17 de juny de 1997. Discurs de re-
cepció: Les fórmules làcties d’alimentació del nodrissó. Editat 
(núm. 28, Sèrie Discursos de corresponents).
Elegit acadèmic numerari el 19 de desembre de 2001. 
Prengué possessió el 2 de desembre de 2002. Discurs de 
recepció d’acadèmics numeraris núm. 62: El cacau, aliment 
dels Déus?. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dra. M. del 
Carmen de la Torre Boronat.

VENTURA MONTEYS, ALBERT
Acadèmic corresponent finat.
Acadèmic corresponent com a premiat en el Concurs anual 
de Premis de l’Acadèmia 1963 (“Premio del Muy Ilustre 
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Barcelona”), 
lliurat en la Sessió inaugural del Curs 1964 (15 de desem-
bre de 1963).

VERA PERIS, JUAN
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 7 de maig de 1966. No 
consta data de possessió.

VERGER, ROBERT
Acadèmic corresponent estranger.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 2 de juliol de 2001. Pren-
gué possessió el 15 de maig de 2002. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Les lipases, des enzymes 
interfaciales avec des applications biotechnologiques (no edi-
tat).
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VERGÉS PRÍNCEP, GERARD
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 3 de juliol de 2000. Pren-
gué possessió el 3 de desembre de 2001. Discurs de recep-
ció: Apoteosi de la via parenteral (1921-1936). Editat (núm. 
47, Sèrie Discursos de corresponents).

VIGNOLI, LUIGIO
Acadèmic corresponent estranger (Marsella, França) finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 29 d’abril de 1960.
Defunció, 5 de febrer de 1977.

VILA CASAS, ANTONI
Acadèmic numerari. Medalla núm. 49.
Adscrit a la Secció 3a, Farmàcia Industrial.
Elegit acadèmic numerari el 17 de desembre de 2003. Pren-
gué possessió el 15 de març de 2004. Discurs de recepció 
d’acadèmics numeraris núm. 66: El projecte Quiral: Una 
visió asimètrica de temes sanitaris. Discurs de contestació: 
Molt Il·ltre. Sr. Agustí Jausàs Martí.
Nasqué el 27 de novembre de 1930.
Passa a acadèmic numerari emèrit el 2005.

VILADOT PUIG, JUAN
Acadèmic corresponent finat. 
Elegit acadèmic corresponent el 24 d’abril de 1964. Pren-
gué possessió el 19 d’abril de 1966. Discurs de recepció 
d’acadèmics corresponents titulat: Aportación del linaje 
Viladot a la Farmacia (no editat).
Defunció, 22 de març de 1973.

VILARROYA PONSIRENAS, TOMÀS
Acadèmic corresponent resident a Catalunya.
Adscrit a la Secció 7a, Ciència i Professió Farmacèutiques.
Elegit acadèmic corresponent el 10 de juliol de 1997. Pren-
gué possessió el 31 de gener de 2000. Discurs de recepció: 
Les barreres a l’objectiu terapèutic dels medicaments: Editat 
(núm. 34, Sèrie Discursos de corresponents).

VILAS SÁNCHEZ, VICENTE
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 11 de febrer de 1975.

VILLANUEVA VADILLO, VÍCTOR
Acadèmic corresponent finat.
Elegit acadèmic corresponent el 21 d’abril de 1956.
Defunció, 30 d’octubre de de1996.

VIÑAS BORREL, LLUÍS
Acadèmic corresponent resident a Catalunya, finat.
Elegit acadèmic corresponent l’1 de juliol de 2002. Pren-
gué possessió el 2 de febrer de 2004. Discurs de recepció: 
Concepció nosològica de la medicina veterinària. Editat 
(núm. 67, Sèrie Discursos de corresponents)..
Nasqué el 22 de desembre de 1943.
Defunció, 27 de maig de 2004.

VIRGILI VINADÉ, JOSEP
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 4).
Elegit acadèmic numerari el 27 de febrer de 1975. Prengué 
possessió el 20 de maig de 1980. Discurs de recepció d’aca-

dèmics numeraris núm. 27: Quimica-física de las membra-
nas biológicas. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. Joan 
Uriach Marsal.
Càrrecs a la Junta de Govern: Elegit bibliotecari per al tri-
enni 1982-1984. No conclogué del tot els tres anys per 
defunció el 15 de novembre de 1984.
Defunció, 15 de novembre de 1984.

W
WATANABE, FUKUKO
Acadèmica corresponent estrangera.
Adscrit a la Secció 1a, Ciències Físiques, Químiques i Ge-
ològiques.
Elegit acadèmic corresponent el 19 d’abril de 1977. Pren-
gué possessió el 6 d’octubre de 1977. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Organización actual de las 
enseñanzas de la farmacia en el Japón (editat a la Revista de 
la RAFB, núm. 19, 2a. època, maig 1978).

X
XIFRA HERAS, JORDI
Acadèmic numerari finat (medalla núm. 38)
Elegit acadèmic numerari el 13 de març de 1986. Prengué 
possessió el 16 de juny de 1988. Discurs de recepció d’aca-
dèmics numeraris núm. 40: La promoción de la salud en la 
Constitución Española. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. 
Dr. Rafael Salord Barceló.
Defunció, 5 de març de 1990.

Y
YLLA-CATALÀ GENÍS, MIQUEL
Acadèmic numerari. Medalla núm. 39.
Adscrit a la Secció 2a, Ciències Biològiques i Biotecnolo-
gia.
Elegit acadèmic corresponent el 22 de juny de 1989. Pren-
gué possessió el 30 de novembre de 1989. Discurs de re-
cepció: El medicament i la qualitat de vida. Editat (núm. 
14, Sèrie Discursos de corresponents)
Elegit acadèmic numerari el 25 d’octubre de 1990. Pren-
gué possessió el 7 de novembre de 1991. Discurs de re-
cepció d’acadèmics numeraris núm. 43: L’excipient, una 
eina farmacèutica. Discurs de contestació: Molt Il·ltre. Dr. 
Eduardo Albors Yoldi.
Pronuncià el discurs inaugural del Curs acadèmic 2004: 
Suplendum est per artem in quo natura defuerit (suplim per 
l’art el que la natura oblidà. Discursos inaugurals núm. XL-
VIII.
Càrrecs a la Junta de Govern: Bibliotecari durant el qua-
drienni 1993-1996. Secretari durant els quadriennis 1997-
2000 i 2001-2004. Elegit president el 20 de desembre de 
2004 per als dos anys restants del quadrienni 2003-2006.

Z
ZARAGOZÁ GARCÍA, FRANCISCO
Acadèmic corresponent resident a la resta de l’Estat.
Adscrit a la Secció 6a, Ciències Farmacològiques.
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Elegit acadèmic corresponent el 14 de desembre de 1998. 
Prengué possessió el 26 de febrer de 2001. Discurs de re-
cepció: El farmacéutico y la obtención del medicamento. Edi-
tat (núm. 38, Sèrie Discursos de corresponents).

ZATHURECKY, LADISLAV
Acadèmic corresponent estranger (Eslovàquia) finat. 
Prengué possessió el 19 d’abril de 1984. Treball d’ingrés 
d’acadèmic corresponent titulat: Influence de la formulation 

sur la bio-disponibilité du principe actif dans les formes phar-
maceutiques (no editat).
Defunció, 9 de juliol de 2000.

ZÚÑIGA SÁNCHEZ-CERRUDO, TORIBIO
Acadèmic d’honor finat.
Elegit el 21 d’abril de 1956. Prengué possessió el 19 de 
maig de 1956.
Defunció, 25 de novembre de1969.

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya: Institucions i Entitats col·laboradores.








