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Editorial 

 

Després d’un merescut descans d’estiu, reiniciem les activitats de 

l’Acadèmia amb energia renovada. 

Celebrem que durant el passat quadrimestre d’aquest any hàgem tornat a les 

activitats presencials de l’acadèmia, després de l’aturada forçosa per culpa 

de l’epidèmia de Covid-19, les quals trobareu descrites més endavant. De 

totes maneres els actes s’han continuat emetent de forma telemàtica per a 

totes les persones interessades que tinguin dificultat per assistir-hi 

presencialment. 

Hem de celebrar, també, que aquests darrers mesos han finalitzat les 

actuacions de restauració de la façana, el rètol, l’intèrfon i la porta de 

l’Acadèmia malmesos per l’incendi del 3 de gener de 2001. En aquest 

aspecte hem d’agrair a més del Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, la 

col·laboració del nostre benvolgut acadèmic l’Excm. Sr. Dr. Joan Uriach 

Marçal. 

Per altra banda hem de lamentar que continuen havent-hi problemes entre les 

acadèmies de Catalunya i la Generalitat. Tot i que s’ha aconseguit recuperar 

les subvencions que teníem abans de la pandèmia, continua la incomprensió 

de l’administració referent a la utilitat de les acadèmies, sobretot en el que 

es refereix a la seva possible activitat de consultora. 

Aquest any toca renovar la Presidència i part de la Junta de Govern de la 

nostra Acadèmia. Les eleccions tindran lloc a la Junta General que es farà el 

pròxim mes de desembre. Agraïm cordialment al president i als membres 

que surten de la Junta, la tasca duta a terme durant aquests quatre darrers 

anys. 

Per acabar insistirem com sempre, en l’obligatorietat que tenen els 

acadèmics d’assistir als diferents actes que s’organitzen a l’Acadèmia i a la 

conveniència de consultar periòdicament la nostra pàgina web, per estar al 

corrent de totes les activitats i notícies de la nostra institució. 

 

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

 

 



 

 

 

 

Nous acadèmics 

 

El passat dia 30 de maig, 

l’Il·lustre Sr. Dr. Josep Allué 

Creus ingressà com acadèmic 

corresponent amb la lectura del 

discurs: “Plantes que es defensen, 

plantes que ens defensen”, el 

presentà, en nom de l’Acadèmia, 

l’Excm. Sr. Dr. Joan Barceló 

Coll. L’acte, presencial, va ser 

també 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 passat dia 15 de juny, la 

Il·lustre Sra. Dra. Arantxa 

Catalan Ramos ingressà com 

acadèmica corresponent amb la 

lectura del discurs: “Salut digital: 

experiencia personal, retos y 

oportunidades para el ejercicio de 

la farmàcia asistencial”, la 

presentà, en nom de l’Acadèmia, 

l’Excm. Sr. Dr. Eugeni Sedano 

Monasterio. L’acte, presencial, va ser també 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 passat dia 20 de juny, la 

Il·lustre Sra. Dra. M. Emilia 

Juan Olivé ingressà com 

acadèmica corresponent amb la 

lectura del discurs: “In vino 

veritas”, la presentà, en nom de 

l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. 

Joana Planas Roselló. L’acte, 

presencial, va ser també 

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 passat dia 27 de juny, 

l’Il·lustre Sr. Dr. Francisco 

Àlvarez Lerma ingressà com 

acadèmic corresponent amb la 

lectura del discurs: “Prevención 

de las infecciones relacionadas 

con dispositivos invasores en 

pacientes ingresados en 

unidades de críticos. Desarrollo 

de los proyectos zero”, la 

presentà, en nom de l’Acadèmia, l’Excm. Sr. Dr. Santiago Grau Cerrato. 

L’acte, presencial, va ser també 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. 
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Sessions acadèmiques celebrades aquest quadrimestre 

 

Conferència sobre son i envelliment saludable. 

El passat dia 18 de maig va tenir 

lloc a la sala d’actes de la Reial 

Acadèmia de Farmàcia de 

Catalunya una conferència a 

càrrec de l’Excm. Sr. Dr. 

Antoni Esteve Cruella, 

Acadèmic numerari de les Reial 

Acadèmies de Farmàcia i 

Medicina de Catalunya i 

fundador d’AdSalutem Institut 

del Son, sobre el tema: “Son i 

envelliment saludable. El farmacèutic, una oportunitat!”. A continuació va 

tenir lloc un interessant debat sobre el tema, a càrrec de les Dres. Mercè 

Pallàs Lliberia, Catedràtica de la Universitat de Barcelona, Facultat de 

Farmàcia, Grup de Recerca: Química mèdica i farmacologia de les malalties 

neurodegeneratives i Maria Antonia Quera Salva doctora en Medicina. 

Neuròloga, experta Europea en Medicina del son i membre de l’ American 

Academy of Sleep Medicine (AASM).  

 

Presentació del llibre: La flora en la numismática moderna. 

El passat dia 25 de maig de 2022, se celebrà a la sala 

d’actes de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

la presentació del llibre "La flora en la numismática 

moderna", a càrrec del Sr. Simeón Garcia-Nieto 

Conde, president de la 

“Asociación Numismàtica 
 

 

 



 

 

Española”. Van intervenir els autors l’Excm. Sr. Dr. Jaume Casas Pla, 

president de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i l’Excm. Sr. Dr. 

Cèsar Blanché Vergés, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de 

Farmàcia de Catalunya. 

 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció VII. 

El dia 1 de juny, a la 

sala d’actes de la 

RAFC, se celebrà una 

taula rodona, organit-

zada per la Secció Se-

tena: Farmàcia Assis-

tencial Comunitària, 

sobre “Els problemes 

de salut per medica-

ments i la càrrega que 

suposen pels pacients 

i pel nostre sistema sanitari”. Moderà l’acte l’Excma. Sra. Dra. M Antònia 

Mangues, Acadèmica Numerària de la RAFC. Van actuar com a ponents: la 

Dra. Ana Juanes, Farmacèutica especialista en Farmàcia Hospitalària, Ad-

junta del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona; el Dr. Jesús Ruiz Ramos, Farmacèutic especialista en Farmàcia 

Hospitalària, Adjunt del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau de Barcelona i el Dr. Antoni Gilabert, director de l’Àrea d’Inno-

vació i Partenariat del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) .  

La sessió, presencial, va ser també transmesa per via telemàtica.  El vídeo de 

l’acte es pot trobar al canal YouTube i està penjat a la pàgina web de 

l’Acadèmia. 

 

Junta General Ordinària.  

El passat dia 11 de juliol, a la sala d’actes de la RAFC, es va celebrar la Junta 

General Ordinària presencial amb l’assistència de 25 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:  

Després de donar la benvinguda als assistents, informà sobre la finalització 

de les obres de reparació dels desperfectes causats per l’incendi del 

diumenge dia 3 de gener de 2021, la instal·lació de la porta i de l’intèrfon 

que s’han completat amb un bon resultat, gràcies a la col·laboració del Dr. 

Uriach, l’Acadèmia i la Direcció de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona. 

Va comentar la recuperació de les activitats presencials a l’Acadèmia, tot i 

que es mantenen les transmissions telemàtiques dels actes de seccions i actes 

d’ingrés. 

També va comentar la manca de notícies relatives a la resolució de la 

convocatòria de la concessió de la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que 

l’Acadèmia va demanar pel Dr. Uriach i la renovació de la pòlissa 

d’assegurances (danys per aigua, perjudicis a tercers...) de la seu de 

l’acadèmia que començarà la seva vigència el primer de gener de l’any 2023. 

Va comentar, també, la celebració de Festa de la Ciència de Barcelona, al 

mes de maig, que enguany li corresponia al Raval. Hi varen participar les 

diferents acadèmies amb seu al Raval, i entre elles la nostra amb dues 

sessions amb notable assistència de públic, que va fer el president Dr. Casas.  

Tot seguit va informar de la reunió, que l’11 d’abril, va celebrar el Consell 

Inter-acadèmic de les acadèmies de Catalunya, del qual actualment ostenta 

la vicepresidència l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, amb 

l’honorable consellera de Justícia Sra. Lourdes Ciuró i el director general de 

Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat de Catalunya, Sr.  Joan 

Ramon Casals, per presentar-li el document  elaborat per les tres comissions 

creades a l’efecte, per donar a conèixer el paper que poden desenvolupar les 

acadèmies, les seves activitats i les seves necessitats. El resultat de la reunió, 

anunciat pel director general i ratificat posteriorment per la consellera de 

Justícia, fou el següent: "el pressupost de les acadèmies no es modifica”. La 



 

 

consellera no és partidària de les subvencions, vol escoltar propostes i 

projectes. Poden oferir a les acadèmies  algun suport mediàtic i de protocol, 

i el "Palau de Pedralbes" sempre que no estigui ocupat. Malgrat tot un dels 

principals problemes de les acadèmies és que no es reconegui  la seva tasca. 

El pròxim 18 de juliol hi ha prevista una nova reunió del Consell Inter- 

acadèmic, en el que es presentaran a la consellera projectes concrets. 

Seguidament, comentà la no adaptació de l’Acadèmia als nous criteris per 

les subvencions que la Fundació la Caixa ha establert per aquest any. Raó 

per la qual, a més de l’import del pressupost presentat per la decoradora, que 

gairebé duplica els 10000 € previstos, impedeix la modificació de la sala de 

l’estrada de la sala de juntes.  

També va comentar la idea del Dr. Miquel Ylla-Català de fer un llibre que 

inclogui les biografies dels farmacèutics catalans rellevants i la proposició 

del mateix Dr. Ylla de fer una sortida a Burgos els dies 26 a 29 de setembre 

i així reprendre les trobades amb altres institucions farmacèutiques de l’estat 

que es varen interrompre a causa de la pandèmia. 

També va anunciar la visita protocol·lària a l’acadèmia de la Sra. Azucena 

Carranzo Tomás, directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  

Comentà les felicitacions rebudes pels autors, Drs. Blanché i Casas, arran de 

la publicació del llibre “La Flora en la Numismática Moderna”. 

Seguidament, anuncià la celebració de l’“Encuentro de las Academias de 

Farmacia Españolas e Iberoamericanes”, que tindrà lloc del 5 al 8 de juny 

del 2023 a Madrid, organitzat per la Real Academia Nacional de Farmacia. 

Les propostes de col·laboració s’han d’enviar abans del mes d’octubre. 

A continuació, comunicà el nomenament del Dr. Santiago Grau Cerrato, com 

a president de la comissió científica de la nostra Acadèmia, per substituir al 

Dr. Jaume Piulats, que va passar a acadèmic numerari emèrit; i enumerà els 

diferents acadèmics que han rebut alguna distinció, entre ells: 

- El Dr. Salvador Cañigueral ha sigut elegit president de la Comissió 

de la Farmacopea Europea 



 

 

- La Dra. Àngela Domínguez va ingressar com acadèmica numerària 

a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 

- La Dra. Montserrat Rivero ingressà a la “Academia Iberoameri-

cana de Farmacia” i va rebre el “Premio a la trayectoria profesional 

de la Vocalía Nacional de Alimentación". Consejo General de Co-

legios Oficiales de Farmacéuticos 

- El Dr. Jaume Casas ha ingressat com acadèmic numerari a la Real 

Academia Europea de Doctors. 

El Sr. president, acabà la seva intervenció amb la comunicació de la 

celebració de les eleccions a la Junta de l’Acadèmia el mes de desembre. 

 

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

els comptes de resultats de l’any 2021. 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, a la disminució dels actes realitzats a causa de la 

pandèmia i també a l’actualització de la pàgina web de l’acadèmia. Cal 

destacar que els esforços del tresorer han permès duplicar les col·laboracions 

econòmiques d’entitats diverses. 

La junta general aprovà, per unanimitat, la liquidació del pressupost / compte 

de resultats. 

 

El conservador del Museu Cusí, Dr. Pujol explicà que s’està completant el 

trasllat, classificació i organització del material del museu que estava 

emmagatzemat a la planta I+D de Siegfried que s’ha hagut de desallotjar. Per 

altra banda, informà sobre les visites programades al Museu Cusí que han 

tingut molt d’èxit, en especial la del dia 18 de juny per familiars dels 

treballadors de Siegfried. Proposa programar una visita pels acadèmics i els 

familiars, pel mes d’octubre. 

El responsable de comunicació externa, Dr. Oriol Valls, contà que la pàgina 

web de l’Acadèmia està actualitzada i també que s’hi han penjat les 

Concòrdies de Barcelona del segle XVI.  



 

 

Per altra banda, es demana als acadèmics que revisin les dades que consten 

a la seva fitxa de la pàgina web. 

 

En el Torn obert de paraules el Dr. Sabater mostrà la seva satisfacció pels 

resultats econòmics i suggereix que es revisi la megafonia de la sala. El Dr. 

Permanyer li contesta que hi ha prevista la revisió per una empresa 

especialitzada en megafonia. 

I sense més assumptes per tractar la reunió finalitzà a les 19 h 45. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Altres activitats i notícies 

 

15a Festa de la Ciència. Visita guiada a la Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya. 

En el marc de la 15a 

Festa de la Ciència 

2022, que aquest any se 

celebrava al barri del 

Raval de Barcelona, el 

dia 28 de maig va tenir 

lloc una visita guiada a 

les instal·lacions de la 

Reial Acadèmia de 

Farmàcia de Catalunya. 

El nostre president l’Excm. Dr. Sr. Jaume Casas va rebre als assistents i els 

hi va explicar la història i activitats de l’Acadèmia.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Properes activitats 

 

5 de setembre: Recepció de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Dra. 

Francesca Niubó Prats, amb el discurs titulat: “El mercuri i 

productes mercurials com a medicaments: de Panacea a 

proscrit”. Li contestarà en nom de l’Acadèmia l’Excma. Sra. 

Dra. M Rosa Buhigas Cardó. 

12 de setembre: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. 

Federico Gago Badenas, amb el discurs titulat: 

“Simulaciones por ordenador de las interacciones fármaco-

ADN: un viaje personal”. El presentarà en nom de l’Acadèmia 

l’Excm. Sr. Dr. Oriol Valls Planells. 

26-29 de setembre: Viatge a Burgos per visitar la “Acadèmia de Farmacia 

de Castilla y León”, organitzada per l’Excm. Sr. Dr. Miquel 

Ylla-Català Genís. 

3 d’octubre: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. Ignasi 

Vila, amb el discurs titulat: “Fabricació de medicaments: la 

seva evolució fins a les teràpies avançades”. El presentarà en 

nom de l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Josep Domènech 

Berrozpe. 

19 d’octubre: Sessió Ordinària organitzada per la secció IV (Tema i ponents 

a determinar). 

9 de novembre: Sessió “in memoriam” dedicada a l’Excm. Sr. Dr. Jordi 

de Bolós Capdevila i a l’Il·lustre Sr. Dr. Llorenç Pons 

Gimier. 

21 de desembre : Junta General. Elecció de nou President. 

 

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

 

  



 

 

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. 

Tel. 934430088. Fax 933295204. E-mail: academia@rafc.cat Web: http://www.rafc.cat 
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