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El primer cop que vaig creuar la porta d’aquest recinte
per entrar a l’Acadèmia em vaig quedar impressionat de la
magnificència d’aquestes instal·lacions i també de la serietat i
gravetat que es desprenien d’aquestes parets, sobretot per les
persones que estaven aquí dalt de l’estrada, alguns dels quals
havien sigut catedràtics meus, i representaven un model de
serietat i transcendència que em va deixar ben impactat.
Poc m’hauria imaginat que uns anys després seria membre d’aquesta Acadèmia i no només això, sinó que arribaria
a ser President. Si m’ho haguessin dit en aquell moment, no
m’ho hagués cregut pas.
Avui per tant vull rememorar tot aquell temps, la història d’aquesta Acadèmia, el que ha sigut i el que ha representat
per la farmàcia catalana.
Es indiscutible que molta gent es pregunta què és la
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i realment no ho
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saben o alguns creuen que és una mena de “cementiri d’elefants” on hi van a parar tots els farmacèutics grans que no en
saben ben be què fer. Res més lluny de la realitat, encara que
aparentment pugui semblar-ho, no és així en absolut, ja que
des d’aquesta Acadèmia es divulguen les ciències farmacèutiques, es treballa per la Farmacia en majúscules i tots els seus
acadèmics col·laboren de forma desinteressada per fer més i
millor aquesta Institució i no només es dediquen a l’exalçament dels seus membres, sinó al reves, fan activitats útils per
la societat.
Primerament, explicaré breument la història d’aquesta
Institució, i el que representa avui en dia, quines coses son
importants i què s’ha estat fent en aquesta Acadèmia.
Començarem per dir que aquest edifici és de l’any 1400
i, com algú de vosaltres ja m’ha sentit dir en altres ocasions, va
ser creat pel Rei Martí El Humà, que va donar les pedres que
li havia regalat la ciutat de Barcelona per fer-se un palau, per
construir l’hospital de la Santa Creu, que estava fora de les muralles de la ciutat (en aquell moment les muralles acabaven a les
actuals Rambles) per acollir als malalts i a la gent que arribava
malalta, a fi de que poguessin estar allotjats a l’hospital mentre
patissin la malaltia i no entressin a la ciutat fins estar curats. Va
ser a les hores que aquest hospital capdavanter en aquell moment, va reunir tots els hospitals que hi havia a la ciutat de Barcelona en un de sol, que es trobava en aquestes instal·lacions.
L’hospital es va inaugura el 1401 i va estar actiu fins
l’any 1929, que va ser traslladat al lloc que ocupa actualment.
Es va canviar el seu nom pel de hospital de Sant Pau i de la
Santa Creu, en reconeixement al seu benefactor Pau Gil, que
va contribuir econòmicament en la nova construcció.
Des del principi, la farmacia estava ubicada precisament
on ens trobem ara i aquí es preparaven els medicaments pels
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malalts que estaven ingressats a l’hospital. A la sala contigua
que tenim aquí al costat, i que després es podrà visitar si algú
ho desitja, era on treballava el farmacèutic en cap de l’hospital, que es cuidava del control i la fabricació dels medicaments
que ell mateix i els seus ajudants feien.

Què te a veure tot això amb l’actual Acadèmia de
Farmàcia?
Permeti’m fer una breu pinzellada de la historià de
l’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya fins el dia d’avui.

Façana actual de la Reia Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

La Reial Acadèmia de Farmacia de Catalunya, va ser
creada el 9 de Febrer de 1956, després d’aprovar els seus estatus el 2 de desembre de 1955, amb el nom inicial de Reial Aca5

demia de Barcelona, que englobava el districte universitari de
Barcelona i que incloïa no només les 4 províncies catalanes,
sinó també les Illes Balears.
De totes formes, l’origen de l’Acadèmia és mes antic,
va començar al 1944 quan es va crear a Madrid la Secció de
Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid, anomenada actualment Real Academia Nacional de Farmacia.
Aquesta creació de la Secció de Barcelona va ser una demanda
dels acadèmics de Catalunya, per constituir una secció pròpia
amb els acadèmics que residien al nostre país, i també amb els
que poguessin ingressar després en un futur. A Madrid ho van
considerar correcte, donat que a Barcelona no només hi havia
una Facultat de Farmacia molt important sinó també la majoria de laboratoris farmacèutics i, per tant, també la recerca e
investigació que es feien a Catalunya tenia un pes important
dintre de la societat i de la farmacia espanyola.
El 16/05/1944 es va constituir aquesta secció de Barcelona i es va inaugurar formalment el 11/05/1945 amb el nom
de la “Sección de Barcelona de la Real Academia de Farmacia
de Madrid”.
L’Acadèmia de Madrid s’havia creat anteriorment, el 6
de febrer de l’any 1920, a partir del Col·legi de Farmacèutics
de Madrid. Es va desglossar del Col·legi per a que aquest pogués dedicar-se únicament a les tasques professionals, deixant
a l’Acadèmia responsable de la part científica de la professió.
La Secció de Barcelona va tenir com a primer President el Dr. Mariano Losa España, catedràtic de botànica de la
universitat de Barcelona, que encara que era de la província
de Burgos, tota la seva carrera acadèmica fins la seva jubilació es va desenvolupar a Barcelona (curiosament jo el vaig
tenir de catedràtic quan vaig fer la carrera). A partir d’aquell
moment aquesta secció va començar a desenvolupar les seves
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actuacions, i va a començar a fer una sèrie d’actes científics a
Barcelona, que es feien a la Facultat de Farmacia o al col·legi
de farmacèutics.
Arribat el moment es va començar a demanar la possibilitat d’independitzar-se i començar a tenir vida pròpia igual
que la Real Academia de Farmacia que hi havia a Madrid.
Això va durar uns tres anys, fins que a l’any 1956 definitivament es va portar a terme.
Després de dotze anys de treballar com a Secció de Barcelona a la Real Academia Nacional es va reconèixer el prestigi que ja tenia la Secció de Barcelona, motiu pel qual era adient que pogués tenir la seva pròpia Acadèmia, incorporant-se
a la resta d’Acadèmies que hi havia a Catalunya i passant a
ser membre de ple dret entre totes elles. Això es va fer realitat
amb els estatus del 2 de desembre de 1955.
A tenir en compte també, que el 16 de maig del 1955
l’Ajuntament de Barcelona va cedir el local de l’antiga farmacia de l’Hospital de la Santa Creu i els objectes que hi havia i
que encara es conserven, per a que fos la seu de l’Acadèmia.
Al mateix any, el 5 de Novembre, la Diputació Provincial de
Barcelona també va fer cessió del local adjunt d’aquesta sala
de reunions on ens trobem ara.
Voldria fer una breu explicació de tots els anys transcorreguts des d’aquest any 1956 i res millor que això que anar
a buscar les actes fetes pel Sr. Secretari. A la primera acta del
curs 1956 es van donar les gràcies especialment a l’excel·
lentíssima Diputació provincial i l’excel·lentíssim Ajuntament
de Barcelona, per la cessió del magnífic i monumental marc
de l’hospital de la Santa Creu i dels locals que estan plens de
tradició farmacèutica i ciutadana. Amb això ja veiem que és el
punt inicial d’aquest local que ara estem ocupant.
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També s’hauria de ressaltar en aquesta acta que hi ha el
nomenament de tots els acadèmics que havien format part de
la secció de Barcelona en anys anteriors i que a partir d’aquell
moment ja van formar part de la nova Acadèmia catalana, al
mateix temps que es van lliurar les 16 primeres medalles per
ordre d’antiguitat dels membres que estaven a l’Acadèmia de
Madrid, començant pel Dr. Gastón de Iriarte i acabant amb el
que després va ser Secretari perpetuo d’aquesta institució, el
Dr. Francesc Casanovas Puig. També ressaltar que aquesta primera junta va estar presidida per l’excel·lentíssim Sr.
Guillem de Benavent Camps.

Acte acadèmic. 1958. El Dr. Toribio en ús de la paraula

A l’any 1957 van continuar entrant nous acadèmics numeraris i també alguns corresponents a l’Acadèmia, però cal
destacar que aquest any es va anomenar per primer cop un
acadèmic d’honor, que va ser el Decà de la Facultat de Farmà8

cia de Paris, el Dr. René Fabe, i també van començar a anomenar-se una sèrie d’acadèmics corresponents estrangers. També
comentar que el discurs inaugural va ser a càrrec del Dr. Losa,
així com l’any anterior havia estat a càrrec del Dr. Gastón
de Iriarte, ja que en aquell moment es va començar la tradició,
que dura fins l’actualitat, de fer el discurs inaugural per ordre
d’entrada dels acadèmics.
Fet important és que es van començar les reformes dels
locals que ens havien cedit. En aquell moment, les reunions i
els actes encara es feien en el col·legi de farmacèutics. S’agraeix molt la cessió d’aquets locals on estava la antiga farmacia
de l’hospital de la Santa Creu i que segons es comenta es conservaven admirablement els armaris de l’època i el botamen
del segle XVIII decorats en blanc i blau i, especialment, les
caixes policromades per conservar les drogues vegetals, amb
les quals es pensava construir el futur museu d’història a càrrec del Prof. Lluís Isamat.
A l’any 1958 es va anomenar un altre Acadèmic d’honor, aquesta vegada català, que va ser el Dr. Benet OliverRodés. El número d’acadèmics, tant numeraris com corresponents, que hi havia a l’Acadèmia va continuar augmentat,
destacant un dels nous acadèmics numeraris, el Dr. Joaquin
Cusí Fortunet, que va ser el creador dels laboratoris Cusí i
també del Museu Cusí de Farmàcia que està a El Masnou i que
posteriorment a la seva mort va ser cedit a aquesta corporació
i que actualment està governat per una fundació que presideix
la nostre corporació amb membres del laboratori Cusí i del
l’Ajuntament de El Masnou. També es va començar amb la
revista, que es va continuar publicant anualment fins l’any
2012, amb unes breus interrupcions entre el 1962 i 1969 i el
1980 i 1984. S’ha de destacar que va haver canvis a la Junta
de Govern, continuant com a President el Dr. Benavent, però
9

entrant a formar part com a Secretari el Dr. Francesc
Casanovas Puig que ho va ser durant molts anys de la seva
vida i finalment anomenat com a Secretari perpetuo d’aquesta
corporació, perquè el Sr. Francesc Hernández Gutiérrez que
havia estat de Secretari fins a les hores va passar a ocupar el
lloc de Vicesecretari.
Aquest any el discurs inaugural havia estat fet pel Dr.
Ramón San Martín Casamada.

El Dr. Casanovas, Secretari General, llegint la Memòria anual

A l’any 1959 es va continuar pels mateixos camins que
l’anterior i es va anomenar un altre acadèmic d’honor, i en
aquest cas es veu la importància que tenia la política en aquell
moment, ja que va ser el que era el Ministre d’Educació Nacional de Madrid, i aquest nomenament va ser únicament per
motius polítics. Es va continuar amb l’activitat normal, entrant
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nous acadèmics que eren necessaris per arribar a completar el
número que es necessitava i, per tant, en aquests primers anys
es va fer de forma una mica accelerada.
Voldria destacar que en aquest moment ja hi estava operatiu el local que ens permetia fer les juntes de govern al nostre
centre, concretament la sala on antigament estava el despatx
del farmacèutic en cap i que ara ho tenim com a part museística i que es pot visitar. Aquesta sala on estem ara, encara
no estava a punt per fer servir, donat que s’havia d’habilitar,
remodelar i també faltava tota la part de mobiliari.
Aquest any el discurs d’inauguració ho va fer el Dr.
Benavent, el President, seguin l’ordre que ja he comentat.
De l’any 1960 el que s’ha de destacar es que ja es perfila
l’acabament de les obres per tenir finalitzats els locals, i concretament a l’acta del curs s’explica les dificultats que hi havia
principalment per resoldre la part elèctrica, perquè s’havia de
respectar al màxim tot el que hi havia i això va causar sèries
dificultats i s’esperava poder fer els actes aquí ben aviat, tal
com estava previst. El Dr. Joan Solé va ser l’encarregat de fer
el discurs inaugural.
Entrant l’any 1961 hem de destacar algunes coses realment molt interessants. En aquell moment ja hi havien 73 acadèmics corresponents (fins un màxim de 100 que podien ser),
19 acadèmics numeraris (d’un màxim de 35), i 8 acadèmics
d’honor (fins un màxim de 10 que estava fixat en aquell moment). Amb les obres totalment acabades, el 25/11/1961 es
van inaugurar els locals que tenim actualment. La cerimònia
va ser a càrrec del Ministre d’Educació de Madrid, amb l’assistència de les primeres autoritats de Barcelona. Es va aprofitar
per fer també la solemne inauguració del curs de 1962.
A l’any 1963 van passar dos coses importants, una que
el 20 d’agost va morir el President Dr. Benavent i per tant va
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haver elecció del nou president que va recaure en el Dr. Fidel
Enrique Raurich Sas. També, per primera vegada, es va lliurar
un Premi de l’Acadèmia, que va ser sufragat pel Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona. El 15/12/1963 es va fer el discurs d’inauguració de 1964 i en aquest acte també es va donar
aquest premi, que va recaure en un farmacèutic il·lustre, el Dr.
Albert Ventura Monteys (que no era parent meu), per ser un
gran analista.
Important destacar que en vista de l’èxit i la bona acollida d’aquest premi es va decidir lliurar uns altres. En primer
lloc el del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, dotava al
guanyador del títol d’acadèmic corresponent i un premi de
5.000 pessetes en metàl·lic, un altre era el premi Arderiu Gener, de 10.000 pessetes i el tercer era el premi de la Federació
Farmacèutica, que també lliurava el títol d’acadèmic corresponent i 10.000 pessetes. Per accedir a aquets premis s’havia
de ser farmacèutic a qualsevol de les províncies catalanes o de
Balears (inclosa dintre del Districte universitari de Barcelona).

Acte a la sala del farmacèutic major, sense vitrall actual a la finestra
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Un altre fet important del 1964 va ser l’entrada com acadèmic corresponent del que avui es el nostre President d’Honor, el Dr. Sabater Tobella, que va ser acceptat el 24/4/1964,
i era en aquell moment el farmacèutic més jove que entrava a
l’Acadèmia i que va continuar sent-lo durant molts anys.
També el Dr. Raurich va presentar la dimissió el 29/04
per motius particulars, però la Junta de Govern no la va acceptar i va anomenar com a President provisional al Dr. Antonio
Esteve Subirana, que va ser ratificat a finals d’any per formar
la nova junta i va continuar en el càrrec fins el 31/12/1965. El
7 de desembre de 1965 va se escollit el nou president, sent el
Dr. Ramón San Martín Casamada.
Sense grans coses a destacar passem al 20 de maig de
l’any 1968 quan va morir l’acadèmic numerari, Dr. Joaquim
Cusí Fortunet. El recordem de manera especial, ja que gràcies
a ell i a la seva contribució, els seus hereus van donar a l’Acadèmia el museu de farmàcia que havia fet en el seu laboratori.
No ho aniré repetint, però durant aquets anys es van seguir lliurant els Premis de l’Acadèmia i es van continuar fent
totes les activitats que es feien. També es van començar unes
obres de adequació per fer l’Acadèmia més confortable pels
assistents i en aquest sentit es van prendre les decisions oportunes.
Durant l’any 1969 es va crear el Premi Dr. Esteve, que
es va afegir als altres tres que ja es donaven.
També queda constància de que ja es va finalitzat la
renovació del local, gaudint de més llum, més comoditat i
aprofitant millor els espais, al mateix temps que es va fer una
biblioteca.
Cap destacar que aquest any es va començar a treballar sobre la idea de fer una nova farmacopea i que la nostre
Acadèmia hi va contribuir d’una forma molt adient, recoma13

nant també la necessitat de que es fes un formulari nacional.
Aquets treballs es van posar en marxa per aconseguir el fi que
es pretenia.
Al 1969 apareix per primer cop el Premi de la Reial
Acadèmia de Farmacia de Barcelona i junt amb els altres que
es donaven (el del Col·legi de Barcelona, Arderiu Gener, Federació Farmacéutica i Dr. Esteve). Durant els següents anys,
es va continuar amb les convocatòries dels premis, encara que
alguns anys no es van concedir perquè quedaven deserts.
A l’any 1972 es van afegir tres nous premis: el del Dr.
Salod i el del Dr. San Martín, dotats de 10.000 pessetes cadascú que aportaven de la seva butxaca aquets dos acadèmics i
el premi de Laboratorios Klorane, també de 10.000 pessetes.
Una millora important per l’Acadèmia, es que va començar a funcionar la calefacció d’aquest centre, i segons
consta a l’acta les accions hivernals es van fer mes suportables, ja que fins aquell moment no hi havia i a les èpoques de
l’hivern es passava fred.
A l’any 1974 es va continuar amb la relació de premis
que s’han dit fins ara, excepte que el del Dr. San Martín es va
deixar de convocar, però es va substituir pel premi de Laboratorios Faes, també de 10.000 pessetes.
Un fet destacat d’aquest any es que es va incorporar
l’opinió de la nostre Acadèmia als estudis de farmàcia dintre
de la Unió Europea i es van definir les bases del que tenia que
ser, segons els nostre criteri, el coneixement fonamental de
com tenien que ser els farmacèutics d’oficina de farmàcia, industria, hospitals i analistes, dintre de la comunitat econòmica
europea. Això es va portar a terme i va ser una col·laboració
amb la federació internacional farmacèutica que va ser molt
ben acollida, servint de base a les decisions que es van prendre
posteriorment en aquest sentit.
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A l’any 1975 s’inaugura el vitrall que tenim al despatx
del antic cap de farmacia dintre de les rehabilitacions que
s’anaven fent.
Durant tots els anys es continuaven fent tots els actes
que normalment es feien i segons consta sempre amb una assistència de públic bastant notable.
S’ha de destacar que el 16/12/1980 va haver eleccions
d’una nova junta, presidida pel Dr. Sabater Tobella, el nostre President d’honor, que com hem dit abans, no només va
ser l’acadèmic més jove que va entrar a l’Acadèmia, sinó que
continuava sent aquell any el més jove (jo diria que ha sigut
el president més jove de totes les acadèmies, tant de farmàcia
com altres entitats que hi ha en tot l’estat espanyol, ja que no
es freqüent que s’acumulin tots els mèrits necessaris per poder
ocupar el càrrec de President, a una edat tan primerenca).
A partir de l’any 1981 canvia el format de les actes i
es fan molt més esquemàtiques, ja que fins ara eren molt més
llargues, denses i possiblement pesades per a tots els que les
escoltaven, ja que la memòria de la secretaria podia durar al
voltant d’una hora. Això es tradueix en més agilitat i concreció. Comentarem per tant el temes més importants.
A l’any 1982 es va anomenar acadèmic d’honor al Prof.
Federico Mayor Zaragoza, que és un dels tres acadèmics d’honor que tenim actualment a l’Acadèmia.
A l’any 1983 va entrar la primera dona acadèmica numeraria, la Dra. Cruz. Fins a les hores havien entrat varies
dones com acadèmiques corresponents, però no com a numeràries, pel que va se una fita important.
Al 1985 l’Acadèmia va fer un estudi sobre l’avantprojecte de llei del medicament. No s’estava gaire conforme amb
el que es deia i així es va expressar. En aquest tema es va
continuar treballant durant els anys 86 i 87. No sabem si van
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fer gaire cas sobre les advertències que es van donar, però
l’Acadèmia ve tenir especial interès a la redacció d’aquesta
llei, donada la importància que tenia pel futur farmacèutic, ja
que tal como deia l’Acadèmia els farmacèutics som els que
tenim coneixement sobre el medicament. Dintre de la Unió
Europea, com així es va fer finalment, no es va considerar
aquest fet i es va donar la possibilitat de treballar amb els
medicaments a les persones que tenien un currículum adient,
molt semblant al de farmacèutic, però que no necessariament
era el de farmacèutic.
A l’any 1988 hem de destacar la mort del Dr. Francesc
Casanovas Puig que, com hem dit abans, era el secretari
perpetuo de l’Acadèmia. A partir de les hores va ser un càrrec
rotatiu entre la resta de membres de la Junta.
Al 1989 es va aprovar el nou estatut, que havia estat
promogut pel Dr. Sabater. Va se molt rellevant perquè presentava canvis importants dintre de la nostre Institució, ja que es
creava la presència del emèrit i el fet de que molts acadèmics
poguessin passar a aquesta situació, donava peu a rejovenir la
nostre Institució.
A l’any 1990 es va començar la redacció del nou reglament que s’havia de fer d’acord amb els nous estatuts.
Al 1991 es va formalitzar el pas de tots aquells que reunien les condicions per ser emèrits. Això va causar un fort impacte ja que moltes places d’acadèmics numeraris van quedar
lliures. A partir d’aquest any el Dr. Sabater, que havia promogut tots aquets canvis, va deixar la presidència de la junta de
govern, que va passar al Dr. Joan Antoni Salvá Miquel.
En 1992 podem ressaltar com a dada important que apareix la primera acta escrita en català.
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Vista actual de la sala del farmacèutic major en l’actualitat amb vitrall al
fons amb els cinc escuts del districte Universitari de Catalunya i Balears

El 12 de març de 1992 es va decidir canviar el nom per
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (en lloc de Barcelona), ja que actuava dintre de tot el territori autònom de la
comunitat de Catalunya, sent una corporació de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia, integrada per totes aquelles
persones que haguessin ingressat de conformitat amb els Estatuts. Té plena capacitat jurídica per complir els seus fins, per
adquirir i alienar béns, per exercir tota classe de drets i accions
que siguin pertinents d’acord amb el seu règim jurídic.
De totes formes hem de tenir en compte i fer una especial atenció als acadèmics que hi havien de Balears, ja
que com he dit abans, en un principi a la Secció de Barcelona també estaven incloses les illes Balears, per això a
la vidriera que es veu aquí dintre del despatx apareixen els
escuts de les 4 províncies catalanes i també el de Mallorca.
Per aquest motiu, como a mínim un cop a l’any es far un acte
a Mallorca, amb una estreta relació amb els seus acadèmics
corresponents i que ve a ser una espècie de Secció Balear de
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la nostre Acadèmia, amb un responsable de la coordinació
amb els acadèmics balears.
A l’any 1993 va estar elegit el Dr. Tomás Adzet Porredon com el nou president a final d’any, començant a exercí
aquest càrrec a partir de l’any 1994. Normalment les eleccions
es feien a final d’any, igual que avui en dia, que la Junta General es fa pocs dies abans de Nadal.
En aquells dies també es va restaurar la reixa exterior
que tenim, que estava molt malmesa.
A l’any 1996 es van publicar els nous estatuts i es va fer
una nova Junta, presidida pel Dr. Suñé Arbussà.
A l’any 1997 ja va entrar el nou estatuts i el 10 de juliol
el nou reglament, quan va ser publicat pel Bolletí Oficial de
la Generalitat. També es reinicia l’entrada de nous acadèmics
numeraris, que havia estat parada durant tot aquest temps. I
durant aquest any va tenir lloc la donació del Museu Cusí. Al
mateix temps, d’acord amb els estatus, es va canviar el nom
de l’Acadèmia a les medalles, passant a ser l’Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, motiu pel qual també es va canviar
la medalla amb l’escut de Catalunya en comptes de l’escut
de Barcelona. Casualment vaig ser el primer en rebre aquesta
nova medalla.
També es va crear la Fundació Concòrdia per salvaguardar el patrimoni farmacèutic amb la qual l’Acadèmia col·
laborava amb la presència d’un patró dintre de la fundació.
A l’any 1998 van ser escollits dotze nous numeraris, una
quantitat molt important, però necessària donat les baixes que
s’havien produït pel fet de passar a emèrits un número important d’acadèmics.
A l’any 2001 neix el full informatiu, que s’ha mantingut
fins els nostre dies, i es una forma de mantenir al corrent a tots
els acadèmics, tant numeraris, com corresponents, del que està
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fent l’Acadèmia. També es va posar una placa externa on indicava on hi érem, aspiració que feia molt de temps demanaven
els acadèmics, però que encara no s’havia fet.
A l’any 2002 es van modificar novament els estatuts,
per incrementar el número d’acadèmics numeraris fins a 50 i
150 més corresponents.
Els acadèmics numeraris, anomenats així perquè cadascun disposa d’una medalla numerada del 1 al 50, no fa falta
que siguin tots farmacèutics, es poden guardar fins un màxim
de 10 llocs dels numeraris (que no sempre estan ocupats) per
altres professionals que no siguin farmacèutics, però que tinguin afinitats amb la farmàcia. Actualment els membres son
farmacèutics i d’altres professions com químics, biòlegs, veterinaris, metges e inclús lletrats. Els altres 150 acadèmics corresponents, al igual que els membres numeraris no han de ser
exclusivament farmacèutics i a més a més poden ser d’altres
províncies i de la resta de les comunitats de l’estat o estrangers. Aquests acadèmics tenen casi els mateixos drets que els
numeraris, i participen normalment a totes les sessions que es
fan, excepte a les Assemblees Generals, reservades exclusivament pels numeraris, i tampoc poden ser membres de la Junta
de Govern.
També es va definir que els emèrits tenien igualtat de
drets, sense obligacions, es a dir, podien ocupar càrrecs a les
seccions, si volien, i també podien renunciar; únicament no
tenien accés a la Junta de Govern, que es reserva als acadèmics numeraris no emèrits.
Al final d’aquest any va començar una nova junta, presidida pel Dr. Josep Esteve Soler.
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Vista actual de la sala d’actes

A l’any 2003 van culminar les gestions que s’havien fet
per aconseguir una ampliació de l’Acadèmia. Tant l’Institut
d’Estudis Catalans, com la Biblioteca de Catalunya, el Conseller de Cultura i el President de la Generalitat van estar d’acord
en cedir-nos els espais que ocupava la biblioteca de Sant Pau,
ubicats al costat de la nostre entitat fins a cinc arcades. Malauradament, avui encara no hem aconseguit que aquesta cessió
es fes realitat, i no només això, sinó que hi ha pressions per a
que marxem, cosa que de cap manera admetrem, ja que fa més
de 600 anys que aquest espai ha estat en mans de farmacèutics. Igualment es va començar a fer el canvi del mobles per
modernitzar-los, amb la col·laboració de El Corte Inglés, que
va assumir la confecció dels mateixos.
A l’any 2004 van començar els actes que fèiem a Palma
de Mallorca, junt amb els nostres acadèmics de les Illes Balears, i a partir d’aquest moment es va establir una pauta per
fer-ho regularment, al igual que es va decidir que les entrades
dels nous acadèmics de les Illes es farien a Mallorca.
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Vam rebre el mobiliari que s’havia encarregat, que és
el que tenim actualment, però no va agradar a tothom perquè
com el va finançar el Corte Inglés, sembla que ho van fer una
mica com ells van voler.
El mes de desembre es va anomenar el Dr. Joan Massaguer com Acadèmic d’Honor.
A l’any 2005 el Dr. Esteve va dimitir i va entrar a presidir l’Acadèmia el Dr. Ylla Català.
Aquest any coincidia amb el 50 Aniversari de l’Acadèmia i hi havia diferents actes per la celebració. Es va aprofitar per acollir la inauguració de l’acte interacadèmic, del curs
2005-2006 el dia 13 d’octubre que, encara que no ens tocava,
ens ho van deixar fer per ajuntar-lo amb la commemoració que
volíem fer. Durant aquest acte inaugural es va lliurar la credencial d’honor al Dr. Massaguer, que va llegir el seu discurs.
Aquest any es van reunir per primera vegada les Acadèmies de Farmàcia espanyoles i americanes, concretament
a Santiago de Xile, afavorit per l’Acadèmia de Farmàcia i
Bioquímica de Xile. Va ser la primera trobada que es feia,
amb un resultat molt interessant. Es va decidir crear l’associació iberoamericana d’acadèmies de farmàcia (AIAF) i es va
decidir que es faria una reunió cada 2 anys, alternant España
i Amèrica.
També aquest any es va acordar redactar un Llibre Blanc
per detectar els problemes que hi havia a l’Acadèmia.
A l’any 2006 es van concloure els actes de la celebració
del 50 aniversari. El més destacat va ser una representació
que es va fer al pati de la Santa Creu, amb la preparació de la
Triaca Magna. Com a curiositat, els farmacèutics del barri van
participar, a fi d’aconseguir una integració amb tots els temes
del barri del Raval.
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També destacar que va morir el Dr. Brosa que havia
intervingut en els actes del cinquantenari per ser l’únic dels
fundadors que hi era viu.
Al 2007 es va acabar el treball del Llibre Blanc, abans
comentat. Pràcticament només quedava l’aprovació per part
de la Junta i de l’assemblea.
El acte de l’associació iberoamericana aquest any es va
fer a Madrid.
A l’any 2008 es va aprovar el Llibre Blanc.
A l’any 2009 va tenir lloc la 3ª trobada de les acadèmies
iberoamericanes a Buenos Aires.
A l’any 2011 es van celebrar els 500 anys de la Concòrdia Farmacèutica, amb un acte molt important per a la nostre
Acadèmia.
Aquest any vaig començar a ocupar la presidència de
l’Acadèmia i la reunió de l’Associació Iberoamericana d’Acadèmies de Farmàcies va ser a Cartagena.
Destacar que es va crear la comissió científica, que va
començar a donar els seus fruits de seguida. I també que es va
designar President d’Honor al Dr. Sabater Tobella.
A l’any 2012 vam començar una col·laboració d’actes
amb El Raval, amb la intenció d’apropar la nostre Acadèmia
amb el barri i vam tenir èxit rebent algunes visites a les nostres
instal·lacions.
També es va posar en funcionament la nostre pagina
web i vàrem continuar resistint la pressió que ens feien per a
que ens traslladéssim a un altre local.
A l’any 2013 es van aprovar els nous estatus d’acord
amb les conclusions del Llibre Blanc. La reunió de la Associació Iberoamericana es va fer a Sao Paulo i la nostre Acadèmia
va ser escollida per organitzar a l’any 2015 el VI Encuentro
d’Acadèmies de Farmàcia Iberoamericanes.
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També es va fer Acadèmica d’Honor a la Dra. Silvia
Daurdet que treballa als Estats Units.
Es van fer aproximacions al barri del Raval participant
amb l’associació de veïns i va sortir per primera vegada un Llibre de Recomanacions, fet per la nostre Comissió Científica.
A l’any 2014, una vegada aprovats els Estatuts, es va
aprovar el Reglament, amb lo qual ja teníem les normes per
funcionar. Es tractaven de petites modificacions però adients
d’acord amb el que deia el Llibre Blanc, ja que s’havia detectat que hi havia algunes incongruències entre el Reglament i
els Estatuts. El que es va pretendre amb aquets canvis va ser
fer uns Estatuts molt lleugers, perquè costen més de modificar, i en canvi un Reglament, que es pogués modificar més
fàcilment per anar-se adaptant al temps, quan fes falta, i així
s’ha fet.

Vista del faristol de conferències
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L’any 2015 va estar marcat per la trobada de les Acadèmies Iberoamericanes a Barcelona. Van ser uns dies molt
especials, perquè a part dels actes científics que es van desenvolupar i que van ser molt interessants, va ser la primera
vegada que totes les acadèmies espanyoles e iberoamericanes
existents fins aquell moment van participar, ja que fins aquell
moment sempre havia fallat una o un altre.
També aquest any es va publicar el segon Llibre de Recomanacions, elaborat per la Comissió Científica.
Vam tenir problemes, perquè va caure una part del sostre que tenim a fora (cosa que ens ha tornat a passar fa poc)
i vàrem estar dos mesos sense poder entrar. Al mateix temps
es va remodelar l’exterior de la placeta que tenim davant i
amb les obres van aparèixer uns esquelets, que al principi va
causar una mica d’angoixa, però després es va determinar per
diferents arxius que hi havia, que eren de caps de farmacia que
havien treballat aquí i que havien estat enterrats aquí també.
Finalment els van deixar, canviant una làpida que hi havia fa
un temps per unes plantes.
També comentar que vam començar una col·laboració
amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que va obrir una
secció que es diu Acadèmia Oberta i que pretén que les diferents acadèmies que hi ha a Catalunya facin actes. Nosaltres ja
hem fet uns quants.
A l’any 2016 es van treure dos Llibres de Recomanacions i vam continuar lluitant pel tema del local.
Aprofito aquí per explicar, que amb aquest tema tenim
el problema de que sempre parlen i diuen que ens volen fer
fora, i nosaltres anem a convèncer a les autoritats amb els nostre arguments, i ho aconseguim normalment, però quan passa
un temps canvia l’Administració i hi ha un nou Conseller o
un nou Director General i tornem a començar una altre vegada
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amb les mateixes “cantineles”. Esperem que un dia això es
resolgui i quedi d’una vegada ja per sempre arreglat.
Aquest any vam iniciar els primers contactes amb el
Monestir de Vallbona de les Monges per oferir la nostre ajuda
per arreglar la farmàcia monàstica que tenien i que guardaven de temps antic i que havia evitat la desamortització de
Mendizabal.
A l’any 2017 vam tancar el cicle de l’aigua que havíem
començat dos anys abans i es va començar a preparar el llibre
de les ponències que s’havien presentat.
També l’Institut d’Estudis Catalans que en aquell moment tenia la vicepresidència, va voler seguir el camí que havíem iniciat i va proposar el tema dels Aliments, per a que
participessin totes les acadèmies.
Aquest any la reunió de les acadèmies iberoamericanes
es va fer a Paraguai.
Vam signar el protocol amb el Monestir de Vallbona de
les Monges per arreglar la farmacia monàstica, però la inauguració que s’havia de fer al mes d’agost, va quedar frustrada per
l’atemptat que es va perpetrar a Les Rambles de Barcelona,
ajornant aquest acte fins el 2018, que es va fer amb gran èxit,
agraint la feina feta per l’Acadèmia i especialment als academics que hi van col·laborar.
També he de dir que aquest any finalitza la meva presidència que avui faré efectiva, donant entrada al nou President.

Quina és la missió de l’Acadèmia de Farmàcia?
Els fins prioritaris de l’Acadèmia són, entre altres, promoure l’estudi, la docència, la recerca, la innovació i la investigació de les ciències farmacèutiques i de la salut, i actuar
25

com òrgan consultiu del Govern i/o del Parlament de Catalunya en els temes de la seva competència. Emetre els informes
de caràcter científic, professional o ètic, per a les corporacions
oficials o entitats privades que així ho demanin.
Per assolir els fins prioritaris de l’Acadèmia establerts
en l’article 3 dels estatuts, aquest portarà a terme les següents
activitats:
1) Promoure i divulgar els avenços científics i tècnics relacionats amb les ciències farmacèutiques.
2) Cooperar 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.
3) Celebrar sessions científiques i fomentar la col·laboració
científica i assistència interprofessional a nivell nacional, estatal i internacional.
4) Organitzar cursos de formació, certàmens científics,
congressos i exposicions.
5) Fomentar l’estudi i l’aprofitament dels fons documentals i d’altres tipus relacionats amb les ciències de la
salut.
6) Publicar les obres d’autors antics o moderns que es considerin de mèrit rellevant.
7) Editar revistes relacionades amb l’àmbit de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
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8) Investigar i recollir la documentació necessària per crear un fons documental per contribuir al coneixement de
la història de la farmàcia del país i de la professió farmacèutica.
9) Exercir les funcions consultives, representatives i electorals reconegudes per l’ordenament jurídic i que siguin
pròpies de l’Acadèmia.
10) Fomentar les relacions i la col·laboració amb altres acadèmies de farmàcia, les altres acadèmies de Catalunya i
altres institucions amb interessos comuns.
11) Reconèixer aquelles persones i institucions que es destaquin per la seva contribució al progrés de les ciències
i la professió farmacèutica.
12) Custodiar i mantenir tots els béns propietat de l’Acadèmia.
13) Totes aquelles activitats que, en aplicació de l’article
3 dels estatuts, convinguin a l’assoliment dels fins de
l’Acadèmia.
Totes les sessions científiques que es fan son normalment obertes al públic en general i conten amb l’assistència de
persones de tots els àmbits, cosa que nosaltres agraïm, ja que
creiem que son temes interessants per tothom.
Amb relació a la cooperació amb els poders públics per
assessorar, fer informes, etc., malauradament son molt poques
les vegades que ens arriben a demanar alguna cosa, però com
la predisposició a fer-ho existeix per part nostre, fa un temps
vàrem decidir que ens avançaríem i que expressaríem les nos27

tres opinions sobre diferents temes d’actualitat, sense que ens
ho demanessin, fent la màxima difusió possible. Així van començar a fer el que nosaltres anomenem “Recomanacions” i
que fem arribar a les autoritats sanitàries del país, a les entitats
farmacèutiques, universitats, etc. Ja hem fet quatre i estem a
punt d’acabar la cinquena.
La primera va ser sobre farmacogenètica i la importància que té en l’activitat de segons quins medicaments d’acord
amb el perfil genètic de cada individuo i per tant amb el tractament de malalties. La segona sobre les vacunes, la seva
transcendència i en definitiva recomanant la necessitat de la
vacunació, en aquest moment en que part de la societat sembla
que no està gaire predisposada, ja que això ens podria abocar
en un futur a una situació molt greu. La tercera va ser sobre
el mal ús dels antibiòtics, tant per la medicació de les persones, com la dels animals, ja que moltes vegades a través d’ells
prenem una quantitat d’antibiòtics que no ens beneficia en res
i que afavoreix a que els microbis es facin resistents a aquets
antibiòtics. La quarta tractava sobre la importància que te la
interacció entre aliments i medicaments en edat geriàtrica, una
edat compromesa perquè normalment son malats polimedicats
i que poden tenir interferències amb la seva alimentació, causant que els efectes no siguin els desitjats. Finalment, ara estem treballant sobre els nous medicaments biotecnològics i la
seva transcendència no només des d’un punt de vista d’utilitat
científica, sinó també econòmica.
Voldria destacar també un fet important de l’any 2015
quan en una reunió interacadèmica, l’Acadèmia de Farmàcia
va proposar fer un acte a cada acadèmia sobre el mateix tema,
del que tothom pogués parlar, des de diferents punts de vista,
a fi de donar presència a la nostre ciutat de totes les acadèmies
i donar una imatge d’unitat. El tema va ser ben acollit i es va
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fer, però al ser la primera vegada que es feia la durada va ser
més extensa del que s’esperava i no va acabar fins a finals de
l’any 2016.
El tema escollit va ser “L’aigua” que era un tema que totes les acadèmies podien tractar des de diferents punts de vista, i encara que va ser costós i laboriós, va arribar a bon terme.
També es va decidir fer un llibre recopilant totes les xerrades
que s’havien fet, cosa que també va ser complicada per obtenir
de cada autor el seu parlament i poder-lo plasmar dintre de un
llibre. Finalment es va fer i també puc dir que avui justament
quan acabi de parlar, el presentarem i després s’entregarà un
exemplar a tots els assistentes que el vulguin.
La iniciativa a l’any 2017 va ser de l’Institut d’Estudis
Catalans, que en aquell moment ocupava la vicepresidència
de les interacadèmies i va proposar parlar dels aliments, com
ja hem comentat. Aquesta vegada ja va estar molt més coordinat i va ser millor, es va aconseguir el que es pretenia que
era donar una sèrie de conferències en poc mes d’un any, al
mateix temps que s’han recopilat les conferencies per la seva
publicació.
Crec que va ser un fet important i que seguirem per
aquest camí i que com ara tindrem nosaltres la vicepresidència de les interacademiès proposarem un tema nou per anar-ho
treballant durant aquest any i coordinar tots els aspectes que
esperem que cada any es vagi desenvolupant i duent a terme.
També tenim cura del nostre patrimoni i del local que
ocupem. Així conservem una sèrie de pots de farmàcia i caixes de farmàcia que estan dintre del despatx del farmacèutic
en cap, com podran veure els que ho desitgin i altres objectes,
alguns dels quals estan a la vista.
Dintre del nostre patrimoni, un lloc important l’ocupa el Museu Cusí, donació del fundador del Laboratori Cusí
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(Joaquim Cusí Fortunet), que està situat a El Masnou i que
té com a part principal la farmàcia monàstica de Santa María
La Real de Najera (La Rioja), a on estan enterrats molts reis
de Navarra, i que va ser adquirida pel Sr. Cusí i traslladada a
la seva actual seu dintre dels laboratoris Cusí. També conté
una col·lecció de llibres interessants, alguns d’ells bastant
antics. Rep una sèrie de visites a l’any, ja que hi ha programades algunes jornades de portes obertes.
Actualment Laboratoris Cusí, son propietat de la firma
Alcón, amb la que aquesta Acadèmia té un conveni de col·
laboració, pel qual es fan càrrec del seu manteniment.
Totes aquestes actuacions que organitza l’Acadèmia es
fan de forma desinteressada per part dels nostres acadèmics
i naturalment el finançament d’aquestes activitats es pot fer
gràcies a les subvencions desinteressades que rebem per part
d’algunes empreses i també per part de l’Administració, i que
encara que siguin poques, es procura fer el màxim dintre de
les nostres disponibilitats.
L’Acadèmia avui en dia està formada per acadèmics que
tenen una gran experiència professional per tots els anys que
han treballat, ja sigui a la universitat, a empreses, a oficines
de farmàcia, com analistes, a hospitals, etc. Tots els coneixements que ens aporten serveixen molt en aquesta Acadèmia,
tant per fer les recomanacions que hem comentat com per participar unes taules rodones, discursos, conferències, etc. per
difondre els seus coneixements.
Veiem pues aquesta Acadèmia no com un centre de gent
gran, una mica retirada, i que la seva il·lusió és dur penjada la
medalla al coll, cosa que sí que és veritat, sinó com un centre
on es pot divulgar i desenvolupar molta ciència farmacèutica,
ampliant els nostres horitzons a mida que es van incorporant
nous acadèmics, amb noves experiències, noves idees, etc.
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Així dons, podem assegurar que l’Acadèmia no es un
cementiri d’elefants, i que si hi ha elefants es tracta, sense cap
dubte, d’elefants que estan molt vius.
He dit

31

Bibliografia i notes
1. Actas de Juntes de Govern, Juntes Generals, Memòries
de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya des de
1956 a l’actualitat.
2. Bibliografia històrica farmacèutica catalana (2018).
Barcelona (Espanya): Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia.
3. Casas Pla, J. (2003). Discurs llegit en l’acte de recepció
como Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya: De la constitución a la Sesión
Inaugural de la Sección de Barcelona de la Real Academia de Farmacia de Madrid. Barcelona (Espanya):
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
4. Casas Pla, J i Sorni Esteva, J. (2006) Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya – 50 anys. Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
B-2431-2004.
5. Documentació gràfica. Sternalia Productions S.L. i
arxius propis.
6. Farré, R. i altres (2017). Les Recomanacions de l’Acadèmia: Interacciones alimentos-medicamentos en la
población geriàtrica. Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
7. Gómez Caamaño, J.L. (1974). La caridad y el arte en la
Farmacia de Barcelona. Barcelona (Espanya): Suple32

mento de Circular Farmacéutica el Muy Ilustre Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Barcelona.
8. El Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y sus Instituciones filiales (1930). Barcelona (Espanya): Editorial
Políglota.
9. El hospital de la Santa Creu i Sant Pau-Patrimoni de
la Humanitat-Guia turística i arquitectònica (2001).
Barcelona (Espanya): Fundació Privada Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
10. Estatuts (2013) Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya.
11. Farmàcies Antigues, Museus i Col·leccions de Caràcter
Sanitari (2008). Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia
de Farmàcia de Catalunya.
12. Historia de Barcelona: Desde su fundación al siglo XXI
(1995). Barcelona (Espanya): El Periódico de Catalunya (fascicles). ISBN: 84-8130-039-X
13. La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (2009).
Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia de Farmàcia de
Catalunya.
14. Piulats, J. i altres (2013). Les Recomanacions de l’Acadèmia: Aplicacions de la farmacogenètica en la prevención de efectos adversos y en la optimización y mejora

33

de la eficàcia terapéutica. Barcelona (España): Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
15. Piulats, J. i altres (2015). Les Recomanacions de l’Acadèmia: Vacunacions i Salut Pública. Barcelona (España): Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
16. Piulats, J. i altres (2017). Les Recomanacions de l’Acadèmia: Els antibiòtics o l’exemple de com no s’han de
fer servir els fàrmacs. Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
17. Salgot de Marçay, M. I altres. (2018) En premsa. L’any
de l’aigua a les Acadèmies Catalanes. Cicle d’actes de
les Acadèmies Catalanes de Catalunya entorn a l’aigua. Barcelona (Espanya): Acadèmies de Catalunya.
18. Sorní Esteva, J. (1998) Apunts d’un segle del Col·legi
de Farmacèutics de la Província de Barcelona. Barcelona (Espanya): Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
USBN: 84-930199-2-5.
19. Sorní Esteva, J . Ylla-Català Genis, M. (2004) El Museu
Cusí de Farmàcia. Barcelona (Espanya): Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya – AlcónCusí. B.345152004.
20. Ylla-Català, M. (2018). La farmàcia del Monestir de
Santa Maria de Vallbona de les Monges. Barcelona (Espanya): Edició pròpia.

34

