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Editorial 

Han transcorregut vuit mesos des de l’emissió del tercer butlletí. Durant 

aquest temps la nostra Acadèmia ha tingut una activitat reduïda, sobre tot 

des que, com a conseqüència del confinament per la pandèmia de Covid-

19, la seu de l’Acadèmia es va tancar, des de mitjans de març fins al dia 1 

d’aquest mes de setembre. 

Però l’activitat de manteniment ha continuat. Els membres de la Junta de 

Govern s’han reunit de manera telemàtica per adoptar les decisions i les 

mesures necessàries. Això i el teletreball de l’administrativa ha permès 

mantenir el funcionament basal de l’Acadèmia. A més, el dia 29 de juny, 

va tenir lloc la reunió de la Junta General, a fi de procedir a l’aprovació 

reglamentària del compte de resultats de l’Acadèmia de l’any 2019, cuidant 

totes les condicions de seguretat necessàries (Veure més endavant). 

De mica en mica s’aniran reprenent les activitats, d’una manera esglaonada 

i prudent. S’està estudiant la possibilitat de fer els actes semi-presencials, 

és a dir, limitar l’aforament dels actes a unes poques persones que permetin 

guardar les distàncies de seguretat i, per altra banda, retransmetre les 

sessions de manera telemàtica, de forma que els acadèmics i l’altra gent 

interessada, puguin seguir-les des del mateix domicili o lloc de treball, 

sense exposar-se a contagis. 

Ja anireu rebent informació de la manera pràctica com es podran dur a 

terme aquestes o altres possibilitats d’actuació i de realització d’actes, 

durant els mesos vinents. 

A causa de les incerteses en relació amb la Covid-19, aquest any no hi 

haurà convocatòria de places d’acadèmics, que s’ajornarà al 2021. Per altra 

banda, els acadèmics electes als quals a primers de juliol els hi finalitzava 

el termini per presentar el seu discurs, se’ls hi concedeixen sis mesos 

addicionals, a conseqüència del tancament dels centres de treball durant 

l’estat d’alarma. 

Ens cal fer-vos saber, també, que s’han produït canvis en la nostra seu. La 

secretaria s’ha reubicat a la planta baixa, on era la sala de reunions, entrant 

al recinte a la dreta, mentre que l’espai per fer reunions és ara a l’entresolat 

on era secretaria. 

Celebrem la finalització de dues edicions emblemàtiques de la nostra 

Acadèmia: La reedició, amb la col·laboració d’Edicions de la Universitat 

de Barcelona, de “Les Concòrdies de Barcelona del segle XVI”, que 



reprodueix les tres primeres farmacopees de Barcelona acompanyades de 

textos sobre el tema de tres membres de la nostra Acadèmia, i el facsímil de 

l’obra “De Monstris”, una de les més emblemàtiques de les que es troben a 

la biblioteca del Museu Cusí. Ambdues obres es presentaran aviat en un 

acte institucional. 

També us comuniquem  que ja està pràcticament finalitzada la nova pàgina 

Web de l’Acadèmia que ha desenvolupat l’empresa Connectus i que serà 

més àmplia, interactiva i àgil. Estarà a punt aviat. 

Per altra banda, continuen les dificultats per accedir a la seu de l’Acadèmia, 

encara que s’ha aconseguit el compromís de l’Ajuntament per mantenir 

aquest accés net, amb un mínim de dignitat. 

A última hora ens hem assabentat del traspàs de l’acadèmic corresponent 

emèrit, que fou President de la Fundació Concòrdia, premiat per 

l’Acadèmia, l’Il·ltre. Sr. Dr. Manel Subirà Rocamora. Lamentem, també, el 

decés, durant aquests darrers mesos, dels acadèmics corresponents Il·ltres. 

Srs. Drs. Alfons Hosta Pujol i Frederic Sunyer Casadevall. Per tots ells 

l’Acadèmia s’uneix al dol de les famílies. Descansin en pau. 

 

 

Nova acadèmica 

El passat dia 27 de gener, 

l’Il·lustre Sra. Dra. Stella 

Moreno ingressà com 

acadèmica corresponent 

amb la lectura del discurs: 

“El Aerosol Atmosférico: 

Reflexiones en torno al 

tamaño de partícula y sus 

efectos en la salud 

humana”, la presentà, en 

nom de l’Acadèmia, 

l’Excm. Sr. Dr. Jaume 

Casas Pla. 

 

 



Sessions acadèmiques que han tingut lloc aquests vuit 

mesos 

Solemne Inauguració de Curs de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya: El dia 13 de gener a la sala 

d’actes de la RAFC, se celebrà la 

Sessió Inaugural del Curs de l’any 

20202, en el decurs del qual 

l’Acadèmica Secretaria General, 

Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré 

Rovira donà compte de la memòria 

d’activitats corresponent a l’any 

anterior. Seguidament l’Acadèmic 

Numerari Excm. Sr. Dr. Marius 

Rubiralta llegí el discurs inaugural, 

que per precepte reglamentari li 

corresponia, que tractà sobre el tema 

“La importància de l’alimentació per la 

salut i el benestar de la societat, 

l’Agenda 2030 i el compromís de 

Catalunya amb els Objectius de 

Desenvolupament  Sostenible (ODS)”. 

Seguidament es va procedir al 

lliurament dels premis de la 

RAFC corresponents a l’any 

2019: Reial Acadèmia de 

Farmàcia de Catalunya (Dr. Abel 

Mariné Font), Consell de 

Col·legis de Farmacèutics de 

Catalunya (Dr. Manel Subirà 

Rocamora) i Federació 

Farmacèutica (Associació 

Empresarial de Cooperatives 

Farmacèutiques). Finalitzat l’acte hi va haver una actuació musical i una 

copa de cava. 

 

 

 

 



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

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

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

tractament de la patologia inflamatòria”. Moderà l’acte l’Excma. Sra. Dra. 

Joana M. Planas Roselló, Presidenta  de la secció II i actuà com a ponent: el 

Dr. Hèctor Coromines, Director de la Unitat Territorial de Reumatologia 

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

Junta General Ordinària. El passat dia 29 de juny, a la sala d’actes de la 

RAFC, es va celebrar la Junta General Ordinària d’acadèmics, amb 

aforament limitat i les precaucions pròpies de la Covid-19. En primer lloc 

es va demanar si hi havia alguna esmena a les actes de les Juntes Generals 

anteriors, que prèviament s’havien enviat per correu, com que no n’hi va 

haver  cap es van sotmetre a votació i es van aprovar per unanimitat.  

Tot seguit va prendre la paraula l’Excm. Sr. President Dr. Jaume Casas qui, 

després de donar la benvinguda als assistents, va expressar el dol de 

l’Acadèmia pel traspàs de l’acadèmic corresponent Dr. Frederic Sunyer. 

També va comunicar que, segons el seu coneixement, només hi ha un 

acadèmic afectat pel Covid-19, la Dra. Àngels Mach Buch d’Andorra que, 

sortosament,  ja s’està recuperant. 

Va informar, també de les converses telemàtiques tingudes amb la 

Conselleria de Justícia, de les quals es va desprendre la dificultat de 

continuar rebent les subvencions que aquesta Conselleria dóna anualment a 

les acadèmies pel seu manteniment. Tampoc està garantida  la subvenció 

que dóna actualment la Fundació “La Caixa” a les acadèmies. En resum, 

que es presenta un futur negre pel que fa  a subvencions. Va comentar 

també  de les reunions hagudes amb altres acadèmies per parlar d’aquests 

temes. 

Així mateix va informar que, a finals de gener, es va celebrar la reunió 

anual de la Junta del Museu Cusí. Com a fet destacat de la reunió va ser el 

comunicat de la renovació de la direcció de Novartis al Centre de Masnou. 

Es delegà al Dr. Martí Pujol perquè vagi mantenint les bones relacions que 

la nostra Acadèmia ha tingut fins ara amb la direcció de Novartis. Així 

mateix, el Sr. President va comunicar als assistents el retrobament del 

document original de cessió del Museu Cusí a l’Acadèmia que s’ha 

digitalitzat. 



Va informar, finalment, d’altres temes com l’edició de “Les Concordies de 

Barcelona del segle XVI” i “De Monstris”; del trasllat de la secretaria a la 

planta baixa; de la creació de la nova pàgina Web de l’Acadèmia i de la 

situació de la convocatòria de nous acadèmics, com hem comentat abans, 

així com del nomenament del Dr. Miquel Carreras com a representant de 

l’Acadèmia en la Comissió Assessora de Fórmules Magistrals del Catsalut. 

Seguidament el tresorer Dr. Joan Permanyer informà sobre l’intercanvi de 

correus i converses telefòniques que les Acadèmies de Farmàcia i de 

Medicina van mantenir amb les conselleries de Justícia i de Salut, en 

relació amb l’aprovació dels comptes anuals de l’Acadèmia. Segons 

sembla, l’obligació d’aprovar-los abans del 30 de juny afecta les 

fundacions, però no les acadèmies, en qualsevol cas i per evitar problemes 

s’acordà respectar el termini i per aquesta raó els comptes de resultats de 

l’any 2019 es van sotmetre a  l’aprovació de la Junta General. A 

continuació va passar a comentar els comptes, explicant els desajustos entre 

el pressupostat i el realitzat, a causa principalment, del decalatge en el 

cobrament de les subvencions, que va fer que el saldo de tresoreria a 31 de 

desembre de 2019 hagués estat de 38.524 €, mentre que a 31 de maig era de 

119.275 €. Finalment es van sotmetre a votació els comptes de resultats de 

l’any 2019, que es van aprovar per unanimitat. 

En el torn obert de paraules van intervenir el Dr. Josep Mª Ventura, El Dr. 

Joan Bosch, el Dr. Jaume Bech,  i el Dr. Ramón Canela, per demanar 

diversos aclariments dels temes tractats. El Dr. Jaume Piulats, president de 

la comissió científica, també va intervenir per informar que el darrer llibre 

de “Recomanacions de l’Acadèmia” relatiu als “Opiacis en el tractament 

del dolor” està molt avançat, de fet el text ja està acabat, falta revisar-lo, 

traduir-lo si cal i portar-lo a la impremta. Seguidament, va comentar que a 

la tardor es podria fer una recopilació del que ha passat amb la Covid19, 

des de diferents punts de vista. Finalment el Dr. Oriol Valls, ex-tresorer de 

l’Acadèmia, va felicitar el Dr. Joan  Permanyer per la  feina feta al 

capdavant de la tresoreria. 

 

 

 



Altres activitats i noticies 

Ingrés del Dr. Josep Mª Ventura com acadèmic corresponent a 

l’Academia de Farmacia del 

Reino de Aragón. El dia 3 de 

març va tenir lloc la recepció com 

a acadèmic corresponent de la 

“Academia de Farmacia del 

Reino de Aragón” del nostre ex-

president, l’Excm. Sr. Dr. Josep 

Mª Ventura Ferrero, amb la 

lectura del discurs titulat: 

“Fraudes Alimentarios”. El 

presentà el President de 

l’Acadèmia del Reino de Aragón i acadèmic corresponent de la nostra 

Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Santiago Andrés Magallón. L’Acadèmia el 

felicita cordialment. 

Nomenament d’Acadèmica Numeraria de la Dra. Angela Dominguez a 

la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.  El dia 20 de juliol, la 

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya va elegir com Acadèmica 

Numeraria de la secció 4ª (Medicina Social) a la nostra acadèmica 

numeraria i Presidenta de la Secció 4a (Salut Pública, Alimentació i 

Ambient) la Excma. Sra. Dra. Àngela Domínguez Garcia. La Acadèmia la 

felicita cordialment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Properes activitats 

De moment, només hi ha prevista la següent activitat: 

28 de setembre: Ingrés com Acadèmic Numerari de l’Excm. Sr. Dr. Miquel 

Carreras Coma  amb el  discurs titulat: “Aproximació i reflexions entorn de 

l’envelliment i les seves manifestacions cutànies“. Contestarà al seu discurs 

l’Excm. Sr. Dr. Alfons del Pozo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

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

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

de la Generalitat de Catalunya; Dr. Esteve; Federació Farmacèutica Soc. 

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

Angelini Farmacèutica S.A.; Laboratori Viñas; Laboratoris Ferrer 

Internacional; Laboratoris Ordesa S.L.; Novartis Farmacèutica S.A. 
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