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Editorial 

Acabades les vacances d’estiu comencem un nou curs de l’Acadèmia amb 

més ganes que mai. 

La pandèmia de Covid-19 que tant ens ha limitat les nostres activitats, 

sembla que comença a remetre de les nostres terres. Durant aquest 

quadrimestre, tot i les esmentades limitacions imposades per la situació 

sanitària del país, l’Acadèmia ha continuat, en el que estat possible, portant 

a terme diversos actes. Com comentarem més endavant, durant aquest 

període han llegit el seu discurs d’ingrés tres nous acadèmics corresponents 

i s’han dut a terme tres taules rodones organitzades per diverses seccions de 

l’Acadèmia. 

Les limitacions d’assistència als actes que, com hem dit, ens han estat 

imposades per la pandèmia, han fet que es posés en marxa un sistema de 

retransmissió via telemàtica, amb la qual cosa s’han pogut seguir per tots els 

acadèmics i altres persones interessades, sense necessitat de la seva presència 

física. En l’actualitat i en un futur pròxim, està previst que es continuï aquest 

sistema semipresencial, amb aforament limitat a 50 persones presents a la 

sala, que requerirà per tant, la reserva prèvia a l’assistència. Per altra banda, 

la presència física anirà, en tots els casos, combinada amb la retransmissió 

via telemàtica de l’acte i la seva gravació en el canal YouTube. Aquesta 

gravació té l’avantatge addicional de poder seguir-se la sessió, un cop 

finalitzada, mitjançant la pàgina Web de l’Acadèmia o per l’esmentada 

plataforma You Tube, si per problemes horaris, no s’ha  pogut seguir en 

directe. Aquí es pot aplicar allò de què no hi ha mal que per bé no vingui. 

Les restriccions per la Covid-19 han fet que l’audiència i la difusió dels actes 

de l’Acadèmia siguin molt més elevades que abans de la pandèmia, quan 

només hi participaven els que estaven presents a la sala. 

Per altra banda, com ja és ben sabut, la disminució de les subvencions i ajuts 

a l’Acadèmia per part de les organitzacions públiques i les empreses 

privades, estan motivant certs problemes de tresoreria que podrien perjudicar 

el bon funcionament i la continuïtat de la nostra Acadèmia. És per això que 

en la darrera junta general ordinària del dia 12 de juliol es va proposar 

establir una aportació anual per part dels acadèmics, l’import de la qual i la 

forma de fer-la efectiva, s’aprovarà en una pròxima Junta General i se 

n’informarà amb detall a tothom. 

També en la mateixa junta general ordinària del dia 12 de juliol es va aprovar 

una nova reforma del reglament de l’Acadèmia en la qual es modifiquen 

nombrosos articles, com s’exposarà més endavant. 



 

 

El mateix dia 12, en junta general extraordinària, es van votar les propostes  

fetes per les diferents seccions i per la junta de govern de l’Acadèmia 

d’ingrés de dotze nous acadèmics corresponents. Totes les propostes es van 

aprovar per àmplia majoria, com informarem també, en la secció de sessions 

celebrades a l’Acadèmia. Vagi per davant, la felicitació a tots ells. 

Per altra banda hem de comunicar, amb goig, que les reiterades queixes a 

l’Ajuntament de Barcelona, pel lamentable estat de l’accés a l’Acadèmia, 

han donat, finalment, el seu fruit. Ja es pot accedir lliurement a l’entrada per 

les dues bandes dels pòrtics. Dissortadament, encara no s’han arreglat la 

façana ni la porta de l’Acadèmia, que continuen amb un aspecte desastrós a 

conseqüència de l’incendi de fa uns mesos. Caldrà continuar esperant. 

Recordem, finalment, la conveniència de consultar periòdicament la nova 

pàgina web de l’Acadèmia, cada dia més completa, on podeu trobar tota la 

informació actualitzada de les activitats actuals, passades i futures.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous acadèmics 

El passat dia 31 de maig, l’Il·lustre Sr. 

Dr. Antonio M Rabasco Álvarez 

ingressà com acadèmic corresponent 

amb la lectura del discurs: “Avances en 

la administración oftálmica de 

moléculas activas”, la presentà, en nom 

de l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. 

Rosaura Farré Rovira. L’acte, 

semipresencial amb aforament limitat, 

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 9 de juny, la Il·lustre Sra. Dra. 

Maria Izquierdo Pulido ingressà com 

acadèmica corresponent amb la lectura 

del discurs: “Que dormiu bé, que 

mengeu bé, que estigueu bé”, la 

presentà, en nom de l’Acadèmia, 

l’Excma. Sra. Dra. Montserrat 

Rivero Urgell. L’acte, semipresencial 

amb aforament limitat, 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 21 de juny, l’Il·lustre Sr. 

Dr. Xavier Bonafont i Pujol 

ingressà com acadèmic 

corresponent amb la lectura del 

discurs: “Algunes ressenyes 

històriques de les revistes 

biomèdiques”, el presentà, en nom 

de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. 

Eugeni Sedano i Monasterio. 

L’acte, semipresencial amb 

aforament limitat, 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 celebrades aquest quadrimestre 

 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció IV: El dia 2 de juny, 

a la sala d’actes de la RAFC, se 

celebrà una taula rodona, organitzada 

per la Secció IV Salut Pública, 

Alimentació i Ambient, sobre 

“L’eliminació del xarampió: un repte 

per la Salut Pública”. Moderà l’acte 

l’Excma. Sra. Dra. Àngela 

Domínguez, presidenta  de la secció 

IV. Van actuar com a ponents: la Dra. Josefa Masa del Centro Nacional de 

Epidemiologia CIBERESP del Instituto de Salut Carlos III amb el tema “La 

epidemiologia del sarampión en la fase de eliminación y el impacto de la 

pandemia de COVID-19” i la Il·lustre 

Dra. Nuria Torner, Acadèmica 

Corresponent de la RAFC amb el tema 

“Erradicació, eliminació o control del 

xarampió? Factors i reptes a 

considerar en l’era COVID-19”. 

L’acte, semipresencial amb aforament 

limitat, 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. 

 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció VII: El dia 16 de juny, 

a la sala d’actes de la RAFC, se 

celebrà una taula rodona, 

organitzada per la Secció VII, 

Farmàcia Assistencial i  

Comunitària, sobre “Beneficis de 

la salut digital per pacients amb 

patologies cròniques”. Moderà 

l’acte l’Excma. Sra. Dra. M 

Antònia Mangues Bafalluy, 

 

 

 



 

 

Acadèmica Numerària de la RAFC. Va actuar com a ponent: la Dra. Mar 

Gomis Pastor, adjunt del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau. L’acte, semipresencial amb aforament limitat, 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. 

 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció II: El dia 28 de juny, 

a la sala d’actes de la RAFC, se 

celebrà una taula rodona, organitzada 

per la Secció II Biologia i 

Biotecnologia, sobre “Bacteriòfags. 

Una possible alternativa als 

antibiòtics?”. Moderà l’acte l’Excma. 

Sra. Dra. Joana M Planas Roselló, 

presidenta de la secció II. Va actuar 

com a ponent: l’Excma. Sra. Dra. M 

Àngels Calvo Torres, Acadèmica Numerària de la RAFC i catedràtica de 

Salut Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’acte, 

semipresencial amb aforament limitat, 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. 

 

Juntes Generals Ordinària i Extraordinària. El passat dia 12 de juliol, a 

la sala d’actes de la RAFC, es va celebrar la Junta General Ordinària 

presencial amb l’assistència de 19 acadèmics numeraris i numeraris emèrits.  

En primer lloc, la secretaria general 

Excma. Sra. Rosaura Farré 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 hi 

va haver  cap esmena 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, va emetre l’informe reglamentari. 

 

 
La Secretària General Dra. 

Rosaura Farré 



 

 

Després de donar la benvinguda als assistents, manifestà el condol de la Junta 

de govern pel decés de l’Excma. Dra. Sra. M Carmen de la Torre transmetent 

el seu sentiment a la família. 

Informà sobre el “IX Encuentro de la Asociación Iberoamericana de 

Academias de Farmacia”, que se celebrarà de forma telemàtica els dies 13, 

14 i 15 d’octubre, organitzat per l’Acadèmia Peruana de Farmàcia. 

Així mateix informà sobre les jornades 

que la Societat Catalana d’Història de la 

Farmàcia que se celebraran a Vallbona de 

les Monges els dies 22 i 23 d’octubre. La 

informació s’ha distribuït a tots els 

acadèmics. 

A continuació, explicà que l’Acadèmia 

s’ha adherit, a través del Consejo General 

de Colegios Farmacéuticos, al manifest 

“Onehealth” i també a l’escrit de diferents entitats en el que s’exigia que 

l’àmbit de coneixement Farmàcia s’inclogués al projecte de Real Decreto de 

Enseñanzas Universitarias. 

En relació amb el museu Cusí, informà sobre la reunió telemàtica mantin-

guda amb Siegfried AG, propietaris actuals de la planta on hi ha ubicat el 

Museu Cusí, assenyalant que la interlocució actual és molt bona i que l’actual 

conveni entre l’empresa i l’Acadèmia és vàlid, raó per la qual no cal signar 

cap nou conveni específic.  

Pel que fa a l’accés a l’Acadèmia va fer constar que, en relació amb els dar-

rers tres anys ha millorat, tot i que falta resoldre el problema de la porta, que 

no es pot canviar fins que es netegi la part afectada pel fum de l’incendi. Es 

parlarà amb l’arquitecta responsable, per conèixer quines són les previsions.  

Pel que fa al premi de l’Acadèmia 2021 va fer la proposta d’atorgar-lo al 

“Farmacèutic” en  general pel paper que tots ells han desenvolupat durant la 

pandèmia. 

El president anuncià que al mes de desembre hi haurà una convocatòria 

d’acadèmics, i per aquesta raó es convocarà una reunió de presidents de sec-

ció al mes de setembre a fi de preveure possibles propostes. 

 
El President Dr. Casas presentà 

l’informe reglamentari 

 



 

 

Tot seguit donà la paraula al tresorer Dr. Joan Permanyer perquè presentés 

els comptes de resultats de l’any 

2020. El Dr. Permanyer informà 

sobre els comptes de resultats, que 

ja es  van enviar als acadèmics. 

Explicà la provinença dels ingressos 

(subvencions i entitats 

col·laboradores) i les desviacions 

entre el pressupostat i el realitzat, 

que bàsicament es deuen a ingressos 

fora d’exercici i a la disminució dels 

actes realitzats a causa de la 

pandèmia.  

La junta general aprovà la liquidació del pressupost / compte de resultats i 

felicità el tresorer per la seva feina. 

Tot seguit el president tornà a prendre la paraula per proposar a la Junta 

General aprovar, si escau, la modificació del reglament. Explicà que s’han 

presentat esmenes de diferent tipus al reglament, que s’han acceptat i 

incorporat a les modificacions que aquest dia es presentaven a votació. Tot 

seguit esmentà les principals modificacions i  que són les següents:  

- La incorporació de la possibilitat de fer actes per via telemàtica, en concret: 

la junta de govern; la junta general; els actes i les reunions de les seccions; 

l’entrada d’acadèmics; les sessions científiques i les conferències. 

- Incloure la possibilitat d’emetre el vot per un sistema no presencial. 

- La possibilitat de convocar junta general urgent, a discreció del president, 

si hi ha alguna matèria que ho requereixi. 

- Establir un termini d’un any (excepte casos imprevistos), després de 

l’aprovació del discurs, perquè l’acadèmic/a electe prengui possessió. 

- Especificar que són les seccions les que proposen els nous acadèmics. 

- Per prendre possessió els acadèmics hauran de publicar el llibre i abonar 

les taxes fixades per la Junta per la medalla i els mitjans audiovisuals. El 

primer signant de la proposta serà el responsable d’informar-los, prèviament 

a l’acceptació del seu nomenament.  

- Eliminar l’anuari d’entre les publicacions de l’Acadèmia, perquè no es 

publica. 

 

El Dr. Permanyer presentà el compte 

de resultats de l’any 2020 



 

 

- Incorporar el web com a eina de publicació i difusió de l’Acadèmia. 

- Incloure a tots els acadèmics, de què es tingui coneixement del decés, sense 

fer distinció entre acadèmics numeraris i no numeraris, a la sessió 

necrològica. Afegint a la invitació als amics i familiars dels difunts. 

- Afegir a l’apartat que en relació amb les activitats de l’Acadèmia només 

deia “custodiar i mantenir tots els bens propietat de l’Acadèmia”, els béns 

que l’Acadèmia pugui tenir en dipòsit. 

Finalment comentà el punt de les aportacions, explica que cal tenir en compte 

que les subvencions que rep l’Acadèmia van disminuint amb el temps i que 

es corre el risc de desaparició per manca de finançament, raó per la qual i de 

la mateixa manera que han fet altres acadèmies proposà que els acadèmics 

facin aportacions anuals.  

En principi, el dia de la junta, només es 

votà incloure les aportacions, l’import 

s’aprovaria en una pròxima junta 

general. Les aportacions proposades 

foren de 500 € i 200 € pels acadèmics 

numeraris i corresponents, 

respectivament, voluntàries pels 

emèrits, i estarien lliures d’aportacions 

els acadèmics estrangers. Es recorda 

que les aportacions són desgravables i es podran fer en dos terminis. 

Les modificacions del reglament es van sotmetre a votació i es van aprovar 

per unanimitat. 

En el Torn obert de paraules la Dra. Aleixandre comentà el lliurament per 

part del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya d’un exemplar de 

les Concòrdies als monjos de l’Abadia de Montserrat, i destacà diferents 

activitats dels farmacèutics durant la pandèmia. 

La Dra. Rivero informà que al mes d’octubre la secció IV farà un acte en el 

qual col·laboraran el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Catalunya i 

l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació filial de l’Institut 

d’Estudis Catalans. 

El Dr. Salgot, per la seva banda demanà que l’Acadèmia sigui més proactiva 

i la Dra. Domínguez comentà que caldria fer més ús de les xarxes socials 

amb informacions breus d’actualitat. 

 

Aspecte de la sala 



 

 

 

Tot seguit es va iniciar la Junta General Extraordinària, sota la 

presidència del Dr. Jaume Casas, amb el punt únic del dia de l’elecció 

d’acadèmics corresponents 

En primer lloc, el president, Dr. Casas comentà que es procediria a votar 

dotze places d’acadèmics corresponents, de les quals tres corresponent a 

representants d’Acadèmies sud-americanes.  

A continuació, donà la paraula a 

la secretària Dra. Farré, la qual 

informà que durant el temps 

d’exposició de les propostes i 

currícula, que el Reglament 

contempla, no s’havia presentat 

a secretaria cap objecció a les 

candidatures, que l’informe de la 

Comissió d’Admissions reunida 

el dia 28 de juny donà el 

vistiplau a les propostes de: Dr. 

Federico Gago Badenes (secció 1a); Dr. Albert Barberà Lluís (secció 2a); 

Dra. Àngels Franch (secció 2a); Dra. Pilar Pérez Lozano (secció 3a); Dra. 

Anna Bach Faig (secció 4a); Dra. Mercè Gaya Montserrat (secció 5a); Dr. 

Jordi Segura Noguera (secció 6a); Dra. Conxita Mestres Miralles (secció 7a);  

Dr. Francisco Álvarez Lerma (secció 7a);  Lauro D Moretto (Brasil); José 

Aliaga (Perú); Andrés Amarilla 

(Paraguai) .  

Tot seguit es va procedir a la votació 

secreta. Un cop acabada la votació, es va 

fer el recompte que mostrà que els 12 

acadèmics proposats havien estat 

aprovats per àmplia majoria, per la qual 

cosa quedaven proclamats com a 

Acadèmics Corresponents Electes. 

 

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

 

 

La votació 

 

El recompte 



 

 

Properes activitats 

Calendari d’activitats previstes. Rebreu informació més detallada 

pròximament. 

 

20 de setembre: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sra. Dra. 

Daría Bermejo Ramos, amb el discurs titulat: “El polen y 

su interés en diversos campos”. La presentarà en nom de 

l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Josep M Ventura Ferrero. 

 

6 d’octubre:   Sessió Ordinària organitzada per la secció IV Salut, 

Alimentació i Ambient, sobre “Alimentació i salut 

mental”. Actuarà com a moderadora la Excma Sra. Dra. 

Montserrat Rivero Urgell: RAFC, ACCA, COFB. 

Intervindran: La Dra. Anna Bach Faig, COFB, Professora 

UOC, amb el tema: “Dieta mediterrània i Salut mental”; 

la Il·lustre Sra. Dra. Ascension Marcos Sanchez, CSIC. 

RAFC, FESNAD, amb el tema “Inmunonutrició i cervell”. 

i la Dra. Aida Serra Maqueda, IMDEA-FOOD Institute, 

amb el tema: “Adaptogenos i Salut mental”. 

 

18 d’octubre:      Recepció de l’acadèmica corresponent Il·lustre Sra. Dra. 

Concha Marzo Carpio, amb el discurs titulat: “El sistema 

sanitario en España y el acceso a la innovación 

terapéutica”. La presentarà en nom de l’Acadèmia 

l’Excm. Sr. Dr. Antoni Esteve Cruella. 

 

8 de novembre:  Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. 

Ramon Mangues Bafalluy, amb el discurs titulat: 

“Lliurament selectiu de fàrmacs a cèl·lules mare 

metastàtiques”. El presentarà en nom de l’Acadèmia 

l’Excm. Sr. Dr. Alfons del Pozo Carrascosa. 

 

 



 

 

15 de novembre: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. 

Inaki Izquierdo Pulido, amb el discurs titulat: “Como 

optimizar el desarrollo clínico de nuevos fármacos en 

pediatría: El diseño de una pauta posológica con la 

farmacocinética poblacional”. El presentarà en nom de 

l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Julià Garcia Rafanell. 

 

22 de novembre: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. 

Joan Muntané Bartra, amb el discurs titulat: “Les quatre 

estacions del món pagès tradicional de Cerdanya.  

Espigolant entre l’etnobotànica, l’antropologia i la 

literatura”. El presentarà en nom de l’Acadèmia l’Excm. 

Sr. Dr. Cèsar Blanché i Vergés. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Almirall, S.A., Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria 

(A.E.F.I.), Caixabank, Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Consell 

Català de Col·legis Farmacèutics, Conselleries de Justícia i Salut de la Ge-

neralitat de Catalunya, Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, S.A., Fe-

deració Farmacèutica Sdad. Coop. C.L. (Fedefarma), Fundació Vila Casas, 

J. Uriach y Compañía, S.A., Laboratori Viñas, Laboratorio Reig Jofré, S.A., 

Laboratoris Ern, S.A., Laboratoris Ordesa, S.L. 

 

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Carrer de l’Hospital 56. 08001 Barcelona. 
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