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Editorial 

 

 La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya enceta una nova 

línia. Nova Junta, noves il·lusions i nou butlletí. Abandonem 

definitivament el vell full informatiu quadrimestral, per un nou format, més 

ampli, que donarà una informació més completa a tots els acadèmics. En 

cada butlletí s’hi inclouran, els noms dels principals càrrecs de l’Acadèmia 

a fi que tots els acadèmics els tinguin presents per quan els hi calgui, per 

qualsevol gestió. 

 La nova Junta de Govern, després d’uns mesos de rodatge, inicia 

amb empenta, algunes actuacions interessants pels pròxims  mesos com són 

la reedició de les “Concòrdies del Segle XVI”, l’ampliació i modernització 

de la plana Web de l’Acadèmia o la participació en la trobada 

Iberoamericana d’Acadèmies de Farmàcia que tindrà lloc a Granada el mes 

d’octubre. 

 Volem agrair, des d’aquí, la tasca desenvolupada als membres que 

han sortit de la Junta de Govern, especialment a l’expresident Dr. Josep Ma 

Ventura, després d’una meritosa actuació durant alguns anys al capdavant 

de  la nostra Acadèmia. 

 Finalment, volem comunicar-vos, amb pena, el decés de qui fou el 

nostre president Excm. Sr. Dr. Josep Esteve Soler i dels acadèmics 

corresponents: Il·lustres Srs. Drs. Josep Ma Castelló Barenys i Fernando 

Quevedo Gamoza, del Perú, descansin en pau. Aviat s’anunciaran les 

corresponents sessions “in memoriam”. 

  



 

 

Activitats del quadrimestre 

 

Acte inaugural del curs Interacadèmic i del curs de la RAFC 2019. El 

passat dia 14 de gener, sota la presidència de la Consellera de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya i Presidenta del Consell Interacadèmic, l’Hble. 

Sra. Esther Capella, va tenir lloc en la Sala d’actes de la RAFC la solemne 

inauguració del curs acadèmic.  

Inicià l’acte el nou President Excm. Sr. Dr. Jaume Casas Pla qui va donar 

compte de la Memòria d’activitats corresponents a l’any anterior. Tot 

seguit, l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Josep Ma Ventura Ferrero, va 

llegir el discurs inaugural que per precepte reglamentari li corresponia, 

titulat “L’Acadèmia de Farmàcia de Catalunya: Ahir i avui”. Tot seguit, 

l’acadèmic numerari Excm. Dr. Miquel Salgot de Marçay, presentà el llibre 

“L’any de l’aigua a les Acadèmies Catalanes” editat pel Consell 

Interacadèmic de Catalunya. A continuació va tenir lloc el lliurament de 

premis de la RAFC corresponents a l’any 2018: Reial Acadèmia de 

Farmàcia al Dr. Joan Guinovart; Consell de Col·legis de Farmacèutics de 

Catalunya al Sr. Ricard Troiano, i el de Federació Farmacèutica a la Dra. 

Marina Geli: així com el nomenament com Acadèmic d’Honor a l’Excm. 

Dr. Joan Uriach Marsal. Seguidament es procedí a la presa de possessió del 

nou President de la RAFC l’Excm. Sr. Dr. Jaume Casas Pla i el lliurament 

de les medalles als acadèmics que passen a la condició d’acadèmics 

numeraris emèrits Excms. Srs. Drs. Josep Ma Ventura Ferrero i Oriol Valls 

Planells. L’acte finalitzà amb una actuació musical a càrrec del Cor de la 

Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i una copa de cava. 

Presentació del llibre “Noies entre dos mons”: El dia 6 de febrer, a la 

sala d’actes de la RAFC, va tenir lloc, amb gran assistència de públic, la 

presentació del llibre “Noies entre dos mons” del qual són autores les 

acadèmiques Dres. Carmen de la Torre Boronat, Montserrat Rivero Urgell i 

Josepa Quer Domingo. Van intervenir el Dr. Miquel Ylla-Català Genís i les 

autores. 



Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció II: El dia 27 de 

febrer, a la sala d’actes de la RAFC, es va celebrar una taula rodona, 

organitzada per la Secció II, Biologia i Biotecnologia, sobre “Avenços en el 

tractament de la patologia inflamatòria”, moderada per la Dra. Joana Planas 

Roselló, Presidenta d’aquesta secció. Va actuar, com a ponent, el Dr. 

Hèctor Corominas, Director de la Unitat Territorial de Reumatologia entre 

l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Dos de Maig. 

Presentació del llibre “Quadres de vida a la Barcelona de 1957 a 

1976”: El dia 18 de març, a la sala d’actes de la RAFC, va tenir lloc, la 

presentació del llibre “Quadres de vida a la Barcelona de 1957 a 1976” del 

qual és autor l’acadèmic de número Dr. Joan Barceló. Van intervenir el Dr. 

Josep Ma Ventura Ferrero, company d’estudis, el Dr. Antonio Fontdevila 

Vivanco, catedràtic emèrit de genètica de la UAB, i l’autor. Moderà l’acte 

la Dra. Joana Ma Planas Roselló, Presidenta de la Secció II, Biologia i 

Biotecnologia. 

Sessió Pública ordinària conjunta de les seccions I i V: El dia 1 d’abril, 

va tenir lloc una sessió conjunta de les seccions 1a (Física Química i 

Geologia) i  5a (Història, Legislació i Deontologia) en el decurs de la qual 

va tenir lloc la presentació del llibre “Las medicinas en la historia española 

de América” de la qual n’és autor el Dr. Enrique Raviña Rubira, catedràtic 

emèrit de química farmacèutica de la Universitat de Santiago de 

Compostela. Van intervenir a l’acte el Dr. Oriol Valls Planells i la Dra. 

Núria Casamitjana Cucurella, presidents respectius de les seccions I i V, i 

l’autor del llibre Dr. Raviña. 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció IV: El dia 3 d’abril, 

a la sala d’actes de la RAFC, se celebrà una taula rodona, organitzada per 

la Secció IV, Salut Pública, Alimentació i Ambient, sobre “El cribratge de 

la infecció asimptomàtica. Una nova aproximació al control de les 

infeccions de transmissió sexual”. Actuà com a moderador el Dr. Tomás 

Pumarola, acadèmic de número de la secció IV, i com a ponents: la Dra. 

Mireia Jané. Subdirectora General de Vigilància i Resposta a Emergències 

de Salut Pública (Agència de Salut Pública de Catalunya) amb el tema 

“Epidemiologia de les ITS a Catalunya” i el Dr. Mateu Espasa, cap de la 

Unitat de Microbiologia (Corporació Sanitària Parc Taulí) amb el tema “El 

Programa Drassanes Exprés”.  



 

Altres activitats i noticies 

 

Diversos membres de Junta han assistit als actes d’Inauguració de Curs 

acadèmic d’Acadèmies de Catalunya i de Farmàcia de la resta de l’Estat. 

El Dr. Casas va assistir a una reunió consultiva en el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos per l’elaboració d’un informe sobre 

“Estudio sobre el futuro y necesidades de Facultades de Farmàcia” i el Dr. 

Berga a una reunió en l’Instituto de España.  

Continuen les visites a càrrec de l’empresa Sternalia per mostrar la nostra 

seu. 

El president ha mantingut reunions amb l’Ajuntament del Barri del Raval i 

la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per mirar de 

resoldre el mal estat de l’entrada a la nostra seu. 

Secretaria ja ha començat a fer neteja de papers obsolets i altres estris que 

s’han anat acumulant, a fi, entre altres, si és possible, de traslladar 

Secretaria a la planta baixa i fer sales de reunions a la part superior. 

Llargues negociacions amb l’empresa que gestiona els aparcaments BSM, 

han permès d’aconseguir uns substancials avantatges econòmics per 

aparcar en el pàrquing de la Boqueria. 

El Dr. Ventura ha donat a l’Acadèmia un quadre gran “Jesucrist 

Farmacèutic” que s’exposarà al Museu Cusí. 

El president per la seva condició actual de vicepresident del Consell 

Interacadèmic de Catalunya reuní als presidents de les altres acadèmies a la 

nostra seu per tractar diversos temes que afecten a totes les Acadèmies 

catalanes (estat dels immobles, propers llibres a fer, subvencions, etc.) 

abans de fer la reunió plenària amb la Consellera de Justícia. 

  



 

 

Properes activitats 

 

Calendari d’activitats previstes. Rebreu informació properament més 

detallada. 

6 de maig: Taula rodona Secció II “Exposición humana a disruptores 

endocrinos y como evitar sus consecuencias”. 

13 de maig: Presentació del llibre “Les recomanacions de l’Acadèmia: La 

Biotecnologia, importància terapèutica i socioeconòmica dels 

Medicaments Biotecnològics”. 

15 de maig: Taula rodona Secció V “"Reptes legals que planteja la venda 

de productes per a la salut a través d’Internet”.   

25 de maig:   Museu Cusí. Jornada de portes obertes. 

3 de juny:     Ingrés de la acadèmica corresponent, Roser Vila Coro. 

12 de juny:   Ingrés de la acadèmica corresponent, Margarida Arboix. 

26 de juny:   Taula rodona secció II “Microorganismes i patrimoni”. 

23-26 de setembre: Sortida a Montpeller organitzada pel Dr. Miquel Ylla-

Català. 

13-17 d’octubre: Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia. 

Granada.  

 

 

 

Institucions i entitats que patrocinen les activitats de l’Acadèmia:  

Almirall, S.A., Antoni Vila Casas, Associació Espanyola de Farmacèutics 

de la Indústria (A.E.F.I.), Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, 

Consell Català de Col·legis Farmacèutics, Conselleries de Justícia i Salut 

de la Generalitat de Catalunya, Dr. Esteve, Federació Farmacèutica 

sdad.Coop.C.L., Grífols Movaco, S.A., J. Uriach y Compañía, S.A., 

Laboratoris Angelini Farmacèutica, S.A., Laboratori Viñas, Laboratoris 

Ferrer Internacional, Laboratoris Ordesa, S.L., Novartis Farmacèutica, S.A. 
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