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Editorial 

Tot i que vam  començar l’any d’una manera desafortunada, amb l’incendi 

que va tenir lloc a l’entrada de la nostra seu, l’activitat de la nostra Acadèmia 

no s’ha aturat durant aquest primer quadrimestre. Si bé, per les raons de la 

situació epidèmica actual, aquesta activitat s’ha hagut de dur a terme 

majoritàriament de forma telemàtica. 

Com informarem més endavant, vam iniciar el curs amb una interessant taula 

rodona sobre els “Reptes de salut pública que planteja la vacunació enfront 

de la Covid-19” que va tenir un gran seguiment per la xarxa. Durant aquest 

temps, també hem de celebrar l’entrada de cinc acadèmics corresponents, 

tres de Catalunya i dos de la resta de l’Estat. També destacarem la 

presentació de la sisena edició de les “Recomanacions de l’Acadèmia” que 

en aquesta ocasió tracten dels “Fàrmacs opioides en el tractament de dolor”. 

La sessió inaugural del curs que, inicialment s’havia de celebrar el dia 18 de 

gener, es va haver de posposar pels problemes de salut de l’Excm. Sr. Agustí 

Jausàs que havia de llegir el seu discurs reglamentari. Finalment l’acte va 

tenir lloc el dia 7 d’abril. 

Hem de fer notar, com hem dit, que tots aquests actes es van dur a terme, per 

les raons indicades, amb una mínima presència de públic i amb retransmissió 

via telemàtica per la plataforma Zoom, que permet conèixer quins són els 

acadèmics que s’hi han connectat i seguir així la seva assistència. 

Destacarem, també, l’esforç dut a terme pel nostre tresorer l’Excm. Sr. Joan 

Permanyer qui, de forma autodidacta i desinteressada, ha aconseguit que 

aquestes retransmissions s’hagin pogut dur a terme de forma exitosa. 

També ens cal informar que la nostra pàgina Web continua millorant i 

actualitzant-se. Destacarem, en aquest aspecte, la inclusió en la pàgina inicial 

d’un botó, prement el qual es poden seguir directament els actes que es duen 

a terme a l’Acadèmia, a temps real, via la plataforma “You-tube”. A més 

l’esmentat botó permet també accedir fàcilment als vídeos dels actes 

finalitzats, a través de l’esmentada plataforma, quan no s’està desenvolupant 

cap nou acte. 

En un altre aspecte, direm que a la reunió de presidents de secció que va tenir 

lloc el dia 22 de febrer, es va comunicar a les seccions la possibilitat de 

presentar candidats per la convocatòria d’acadèmics corresponents d’aquest 

any. En aquests moments la majoria de les seccions ja s’han reunit i han fet 

les propostes de nous acadèmics corresponents. Es preveu, el mes de 

desembre fer una nova convocatòria, en aquest cas també d’acadèmics 

numeraris. 



 

Així mateix fem palesa la tasca duta a terme per la vicesecretaria, l’Excma. 

Sra. Núria Casamitjana, elaborant les esmenes per la reforma del “Reglament 

de l’Acadèmia” i la seva adaptació a les circumstàncies actuals, que ja estan 

en fase de consulta i, pròximament, seran sotmeses a una Junta General. 

Finalment direm que, gràcies a la bona gestió del nostre president Excm. Sr. 

Jaume Casas i la nostra secretaria general l’Excma. Sra. Rosaura Farré, aviat 

l’Ajuntament de Barcelona procedirà a reparar els danys causats a la nostra 

façana per l’incendi que va tenir lloc el mes de gener i a millorar l’accés a la 

porta de l’Acadèmia. “Que així sigui”. 

 

...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous acadèmics 

El passat dia 17 de febrer, la Il·lustre 

Sra. Dra. Catherine Vidal Ortega 

ingressà com acadèmica corresponent 

amb la lectura del discurs: “La gestió 

del risc i de la qualitat a la indústria 

farmacèutica i alimentària”, la 

presentà, en nom de l’Acadèmia, 

l’Excma. Sra. Dra. Montserrat 

Rivero Urgell. L’acte va ser transmès 

per via telemàtica,  el vídeo de l’acte es 

pot trobar al canal Youtube i està penjat a la pàgina web de l’Acadèmia. 

 

El dia 1 de març, la Il·lustre Sra. Dra. Antònia Ribes Rubió ingressà com 

acadèmica corresponent amb la 

lectura del discurs: “Impacte de les 

tècniques de seqüenciació massiva 

en l’estratègia diagnòstica de les 

malalties metabòliques i 

hereditàries”, la presentà, en nom 

de l’Acadèmia, l’Excma. Sra. 

Dra. Teresa Pàmpols Ros. L’acte 

va ser transmès per via telemàtica, 

el vídeo de l’acte es pot trobar al 

canal Youtube i està penjat a la pàgina web de l’Acadèmia. 

 

El dia 22 de març, l’Il·lustre Sr. Dr. Manuel Puga Pereira ingressà com 

acadèmic corresponent amb la lectura del discurs: “Avances en la industria 

farmacéutica ante el reto de la responsabilidad social corporativa (2004-

2019)”, el presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Miquel Ylla-

Catlà Genis. El mateix dia 22 de març, l’Il·lustre Sr. Dr. Àngel Concheiro 

Nine ingressà com acadèmic corresponent amb la lectura del discurs: 

“Medicamentos personalizados: sistemas de administración avanzados para 

medicina de precisión“ el presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. 

Josep Domenech Berrozpe. L’acte va ser transmès per via telemàtica, el 

 

 



discurs es pot trobar al canal Youtube i està penjat a la pàgina web de 

l’Acadèmia. 

El dia 19 d’abril, l’Il·lustre Sr. Dr. Roger Valls Foix ingressà com 

acadèmic corresponent amb la 

lectura del discurs: “L’obesitat: de 

les ciències bàsiques a les ciències 

aplicades”, el presentà, en nom de 

l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. 

M Lluïsa Garcia López.  

En el mateix acte se li va entregar 

la medalla a l’Excma. Sra. Dra. 

Assumpció Alsina pel fet de 

passar a acadèmica numerària 

emèrita, ja que no va poder assistir 

el dia de l’Acte Inaugural, com 

comentarem més endavant. 

L’acte va ser transmès per via 

telemàtica, el vídeo de l’acte es pot 

trobar al canal Youtube i està penjat 

a la pàgina web de l’Acadèmia. 

 

...................................................... 

 

 

 

 

  

 

 



Sessions acadèmiques que han tingut lloc aquest 

quadrimestre 

 

Sessió sobre Vacunes 

El dia 10 de febrer va tenir lloc a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya una sessió sobre “Reptes de la salut pública que planteja la 

vacunació enfront de la Covid-19” . Van actuar com a moderadors els 

Excms. Srs. Drs. Tomás Pumarola i Àngela Dominguez, membres 

numeraris de la Secció IV de Salut Pública. Alimentació i Ambient. 

Van actuar com a ponents: El Dr. Joaquim Segalés, investigador 

d’IRTA_CReSA i catedràtic de la Facultat de Veterinària de la UAB, amb el 

tema “Què podem esperar de les vacunes de SARS-CoV-2”. El Dr. Andrés 

Anton Pagarolas, responsable de la unitat de Virus Respiratoris, Servei de 

Microbiologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, amb el tema: “La 

diversitat genètica del SARS-CoV-2 és un taló d’Aquil·les per al tractament 

i la prevenció?”. Finalment, el Dr. Jeffrey V. Lazarus, del Barcelona 

Institute for Global Health (ISGlobal) de l’Hospital Clínic, Universitat de 

Barcelona, va exposar el tema: “La reticència vacunal: com combatre-la en 

l’era de la COVID-19 i com pot generar inquietud ”. 

L’acte va ser transmès per via Zoom,  el vídeo de l’acte es pot trobar al canal 

Youtube i està penjat a la pàgina web de l’Acadèmia. 

 

Presentació del llibre Les Recomanacions de l’Acadèmia. 

El dia 17 de març, en el saló d’actes 

de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya i retransmès per via 

telemàtica, va tenir lloc l’acte de 

presentació de la sisena edició de la 

col·lecció de llibres Les 

Recomanacions de l’Acadèmia, 

amb el títol: “Fármacos Opiodes en 

el tratamiento del dolor: entre la 

opiofobia y la opiofilia. ¿Qué 

sabemos hoy en dia de ellos?. 

 

Presidència de l’acte: Drs. Jaume 

Casas i Jaume Piulats 



Hi van participar: el Dr. Jaume 

Piulats, President de la Comissió 

Científica de la RAFC, qui va 

presentar el treball i els ponents. El 

Dr. Antonio Montes, Coordinador 

del Grup d’Experts, membre de la 

Unitat del Dolor de l’Hospital del 

Mar, amb el tema: “Porqué estas 

recomendaciones sobre los opiodes 

en dolor”. La Dra. Thais de Pando, 

Gerència del Medicament del Servei 

Català de la Salut, amb el tema: 

“¿Cómo ha evolucionado la 

dispensación de Opiodes en 

Cataluña y España?”. Finalment la 

Dra. Elisenda Arbonés, Unitat del 

Dolor de l’Hospital del Mar de 

Barcelona, va exposar el tema: 

“Cuales son las evidencias en el uso 

racional de opiodes?”. 

L’acte va ser transmès per via Zoom,  

el vídeo de l’acte es pot trobar al 

canal Youtube i està penjat a la 

pàgina web de l’Acadèmia. 

 

 

 

Acte Inaugural del Curs de l’Acadèmia. 

El dia 7 d’abril, a la sala  d’actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya i retransmès per via telemàtica, va tenir lloc la Sessió Inaugural 

de Curs que s’havia posposat per raons de la salut de l’Acadèmic que havia 

de llegir el discurs reglamentari, l’Excm. Sr. Agustí Jausàs. 

 

 

 

Dra. Thais de Pando 

Dr. Antonio Montes 

 

Dra. Elisa Arbonés 



L’acte es va iniciar amb les paraules 

de l’Excm. Sr. President de 

l’Acadèmia Dr. Jaume Casas que va 

donar la benvinguda als assistents 

presencials i telemàtics. 

 

A continuació l’Excma. Sra. 

Secretària General Dra. Rosaura 

Farré Rovira va donar compte de la 

memòria d’activitats corresponent a 

l’any anterior 2020. 

Seguidament l’Il·lustre Sr.  Hèctor. 

Jausàs, fill de l’Excm. Sr. Agustí 

Jausàs, va llegir el discurs que 

reglamentari escrit pel seu pare, 

titulat: “La farmàcia i la indústria 

farmacèutica  davant de la Covid-

19”. 

Finalment es va procedir a l’ entrega de medalles als acadèmics que passaven 

a la situació d’acadèmics numeraris 

emèrits. Aquest any se li va entregar 

la medalla a l’Excm. Sr. Martí Pujol 

Forn. A l’Excma. Dra. Assumpció 

Alsina Esteller, que també passava a 

situació d’acadèmica numerària 

emèrita, no se li va poder entregar la 

medalla per no poder assistir per 

raons del confinament decretat a 

causa de la pandèmia de Covid-19. 

Com s’ha comentat, la medalla se li va poder entregar el dia 19 d’abril. 

...................................................... 

 

Dr. Jaume Casas Pla 

 

Sr. Hector Jausàs 

 

 

Entrega de la medalla al Dr. Martí 

Pujol 

Dra. Rosaura Farré 



Properes activitats 

Calendari d’activitats previstes. Rebreu informació més detallada 

pròximament. 

31 de maig:  Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. Antonio 

M Rabasco Álvarez, amb el discurs titulat: “Avances en la 

administración oftàlmica de molècules activas”. El presentarà 

en nom de l’Acadèmia l’Excma. Sra. Dra. Rosaura Farré 

Rovira. 

 

2 de juny:  Sessió Ordinària organitzada per la secció IV, sobre 

“L’eliminació del xarampió: un repte per la Salut Pública”. 

Actuarà com a moderadora la Excma Sra. Dra. Àngela 

Dominguez. Intervindran: La Dra. Josefa Masa, de 

Epidemiòlogía de Enfermedades Prevenibles por Vacunación- 

Centro Nacional de Epidemiología CIBERESP-Instituto de 

Salud Carlos III, amb el tema: “La epidemiología del 

sarampión en la fase de eliminación y el impacto de la 

pandemia de COVID-19” ; i la Il·lustre Sra. Dra. Nuria 

Torner, acadèmica corresponent de la RAFC-CIBERSP, amb 

el tema “Erradicació, eliminació o control del xarampió? 

Factors  a considerar en l’era Covid-19”. 

 

9 de juny: Recepció de l’acadèmica corresponent Il·lustre Sra. Dra. Maria 

Izquierdo Pulido, amb el discurs titulat: “Que dormiu bé, que 

mengeu be, que estigueu bé”. La presentarà en nom de 

l’Acadèmia l’Excma. Sra. Dra. Montserrat Rivero Urgell. 

 

21 de juny: Recepció de l’acadèmica corresponent Il·lustre Sr. Dr. Xavier 

Bonafont Pujol, amb el discurs titulat: “Algunes ressenyes 

històriques sobre les revistes biomèdiques”. El presentarà en 

nom de l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Eugeni Sedano 

Monasterio. 

 

28 de juny: Sessió Ordinària organitzada per la Secció II sobre el tema: 

“Bacteriòfags. Una possible alternativa als antibiòtics”.  

 

...................................................... 

 



 

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.;.; J. Uriach y Compañía, S.A.; Laboratoris Angelini Farmacèutica S.A.; 

Laboratori Viñas; Laboratoris Ferrer Internacional; Laboratoris Ordesa 

S.L.;. 
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