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Editorial 

En primer lloc, volem solidaritzar-nos amb la població ucraïnesa que està 

experimentant els horrors d’aquesta injusta guerra. 

Per altra banda, celebrem que els efectes de la pandèmia de Covid-19 

comencin a remetre i ens permetin una certa relaxació de les mesures de 

protecció individuals i col·lectives. Sobretot en el que respecte a la 

possibilitat de celebrar reunions, sense limitacions d’aforament. 

Pel que respecta a la nostra Acadèmia, celebrem, també, que l’Ajuntament 

de Barcelona hagi finalitzat els treballs de restauració de la façana malmesa 

per l’incendi del passat mes de gener de 2021, tot i que encara falten els 

treballs de fusteria de reparació de la porta. 

Aquests darrers dies s’han produït dos fets que enalteixen acadèmics de la 

nostra institució. L’entrada com a Acadèmic numerari de l’Acadèmia 

Europea de Doctors del nostre president l’Excm. Sr. Dr. Jaume Casas, i el 

nomenament com a president de la Comissió de la Farmacopea Europea de 

l’acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Dr. Salvador Cañigueral. Més endavant 

informarem amb més detall d’ambdós fets. 

Ens cal comunicar-vos també, alguns relleus que s’han produït a la gestió de 

l’Acadèmia. L’Excma. Sra. Dra. M Rosa Buhigas Cardó ha estat nomenada 

Bibliotecària, en substitució de l’Excm. Sr. Dr. Marti Pujol Forn, que ha 

passat a la situació d’acadèmic numerari emèrit. Des d’ací li agraïm la tasca 

acomplida. Per altra banda, anunciem el relleu de la presidència de la secció 

científica que deixa l’Excm. Sr. Dr. Jaume Piulats Xancó i ocuparà, a partir 

d’ara, l’Excm. Sr. Dr. Santiago Grau Cerrato. Ens cal, també, agrair al Dr. 

Piulats l’extraordinària feina feta al davant la Comissió Científica, en 

especial pel desenvolupament de les “Recomanacions de l’Acadèmia”. 

Per acabar insistirem 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. 
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Nous acadèmics 

 

El passat dia 28 de març, la 

Il·lustre Sra. Dra. Mercè Bonfill 

Baldrich ingressà com 

acadèmica corresponent amb la 

lectura del discurs: “Producció 

biotecnològica de fàrmacs: 

interaccions entre la 

biotecnologia vegetal i la biologia 

sintètica”, la presentà, en nom de 

l’Acadèmia, l’Excma. Sra. Dra. 

Carmen Morales Pujol que per motius de salut no va poder assistir a l’acte. 

Llegí la presentació al seu nom 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. 
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Sessions acadèmiques celebrades aquest quadrimestre 

 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció I:  

El dia 9 de febrer, a la sala 

d’actes de la RAFC, se 

celebrà una taula rodona, 

organitzada per la Secció 

Primera: Física, Química i 

Geologia, sobre 

“Contaminació 

atmosfèrica”. Moderà 

l’acte l’Excm. Sr. Dr. Joan 

Bech Rustullet, catedràtic 

de Física Atmosfèrica de la UB i Acadèmica Numerari electe de la RAFC. 

Van actuar com a ponents: el  Dr. Jordi Sunyer, catedràtic de la UPF i 

Investigador SGlobal amb el tema “Efectes de la contaminació atmosfèrica 

sobre la salut”; la Sra. Eva M. Pérez, cap de la secció d’Immissions, 

departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya, amb el 

tema “Vigilància de la 

Contaminació Atmosfèrica a 

Catalunya” i la Dra. Mireia 

Udina, investigadora postdoctoral  

professora associada de la UB, 

amb el tema “Factors 

meteorològics en la contaminació atmosfèrica: el cas de l’ozó”. L’acte, 

semipresencial, 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. 

 

 

 

 

 



 

 

Inauguració del Curs de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

2022: 

El dia 28 de febrer, a la sala 

d’actes de la Reial Acadèmia 

de Farmàcia de Catalunya, va 

tenir lloc la Sessió Inaugural 

de Curs en presència de 

l’Honorable conseller de 

Salut de la Generalitat de 

Catalunya Sr. Josep M. 

Argimon i nombroses altres 

autoritats autonòmiques i 

estatals. 

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 i va resumir les 

principals notícies d’actualitat de l’Acadèmia. 

A continuació l’Excma. Sra. secretària general Dra. Rosaura Farré Rovira va 

donar compte de la memòria d’activitats corresponent a l’any anterior 2021. 

Seguidament, l’acadèmic 

numerari de la RAFC, Excm. Sr. 

Dr. Pere Berga, va llegir el 

discurs inaugural que per 

precepte reglamentari li 

correspon, titulat: “La 

investigació en la industria 

farmacèutica”. 

A continuació es va procedir al 

lliurament del “Premi Consell de 

Farmacèutics de Catalunya”, “Premi Federació Farmacèutica” i “Premi Reial 

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya”. Els premiats van exposar unes breus 

paraules agraint la distinció. 

 

 



 

 

A continuació es va procedir a l’entrega de medalles als acadèmics que 

passaven a la situació d’acadèmics numeraris emèrits, així com a la 

imposició de la medalla als 

acadèmics corresponents de fora 

de Catalunya que no la van poder 

rebre en llegir el seu discurs, via 

telemàtica, durant el confinament 

per causa de la pandèmia de covid-

19. 

Finalment, les autoritats presents, 

després d’una breu intervenció, 

van concloure oficialment l’acte. 

Tot seguit el cor de nens “Smiling” del raval va oferir una actuació. 

 

Sessió Pública Ordinària organitzada per la Secció IV:  

El dia 16 de març, al saló d'actes 

de la RAFC, es va celebrar una 

taula rodona, organitzada per la 

Secció Quarta: Salut Pública, 

Alimentació i Ambient, sobre 

“La resposta immunitària da-

vant del SARS-CoV -2. Aliat o 

enemic?”. Moderà l'acte l'Excm. 

Sr. Dr. Tomàs Pumarola Suñé, 

Acadèmic Numerari de la RAFC. Van actuar com a ponents: el Dr. Jorge 

Carrillo, de l'Institut de Recerca de la Sida, IrsiCaixa, amb el tema “Resposta 

immunitària davant del SARS-CoV-2”i el Dr. Moisès Labrador, Facultatiu 

d'Al·lèrgia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron , amb el tema “Resposta 

immune a la fase inflamatòria de la COVID-19”. L'acte presencial també va 

ser transmès per via telemàtica. El vídeo de l'acte es pot trobar al canal You-

Tube i està penjat a la pàgina web de l'Acadèmia. 

 

 

 

 

 



 

 

Altres activitats i notícies 

 

Ingrés com Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia Europea de 

Doctors del nostre president, l’Excm. Sr. Dr. Jaume Casas: 

El passat dia 7 d’abril, el 

nostre president l’Exc. Sr. 

Dr. Jaume Casas Pla 

ingressà com Acadèmic 

Numerari a la Reial 

Acadèmia Europea de 

Doctors amb la lectura del 

discurs: “XXVII siglos de 

Historia de La Salud a través 

de la Numismática: De la 

moneda lidia a la tarjeta de 

crédito”. L’acte presencial, de gran solemnitat, amb gran assistència de 

públic, va tenir lloc a la sala d’actes de Foment del Treball de Barcelona, i 

també va ser transmès per via telemàtica. 

 

El Dr. Salvador Cañigueral, elegit nou president de la Comissió de la 

Farmacopea Europea: 

Salvador Cañigueral, professor 

del Departament de Farmacologia 

i Química Terapèutica de la 

Facultat de Farmàcia i Ciències de 

l’Alimentació de la Universitat de 

Barcelona i Acadèmic Numerari 

de la nostra institució, ha estat 

elegit president de la Comissió de 

la Farmacopea Europea. L’elecció 

ha tingut lloc el 22 de març de 

2022, en la 172a reunió de la 

Comissió i és per a un mandat de 3 anys, que va de juny del 2022 a juny del 

2025. Des de juny del 2019 fins a juny del 2022, el Prof. Cañigueral ostenta 

el càrrec de vici-president primer d’aquesta Comissió. 

 

 



 

 

 

Properes activitats 

 

18 de maig: Conferència sobre “ Son i envelliment saludable. El 

farmacèutic, una oportunitat!” a càrrec de l’Excm. Sr. Dr. 

Antoni Esteve. Acadèmic numerari de les Reials Acadèmies 

de Farmàcia i de Medicina de Catalunya. Fundador de 

AdSalutem Institut del Son. 

25 de maig:  Presentació del llibre “La flora en la numismàtica moderna” 

dels Excms. Srs. Drs. Jaume Casas i Cèsar Blanché. 

30 de maig:   Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. Josep 

Allué, amb el discurs titulat: “Plantes que es defensen. Plantes 

que ens defensen”. El presentarà en nom de l’Acadèmia 

l’Excm. Sr. Dr. Joan Barceló. 

1 de juny: Sessió Ordinària organitzada per la secció VII Farmàcia Assis-

tencial i Comunitària, sobre “Els problemes de salut per medi-

caments i de la càrrega que suposen pels pacients i pel nostre 

sistema sanitari”. Actuarà com a moderador l’Excma. Sra. 

Dra.  M Antònia Mangues, acadèmica numerària de la Reial 

Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i directora del Servei de 

Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barce-

lona. Intervindran: La Dra. Ana Juanes, farmacèutica especi-

alista en Farmàcia Hospitalària, adjunta del Servei de Farmà-

cia 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 Àrea Innovació i Partenariat del Consorci de Salut i  

Social de Catalunya (CSC) . 

15 de juny: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sra. Dra. 

Arantxa Catalán, amb el discurs titulat: “Salud Digital: 

experiencia personal, retos y oportunidades para el ejercicio 

de la farmacia asistencial”. El presentarà en nom de 

l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Eugeni Sedano Monasterio. 



 

 

 

27 de juny: Recepció de l’acadèmic corresponent Il·lustre Sr. Dr. 

Francisco Àlvarez Lerma, amb el discurs titulat: 

“Prevención de las infecciones relacionades con dispositives 

invasores en pacientes ingresados en unidades de críticos. 

Desarrollo de los “proyectos zero”. El presentarà en nom de 

l’Acadèmia l’Excm. Sr. Dr. Santiago Grau Cerrato. 

11 de juliol: Junta General. 

 

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

 

  



 

 

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. 
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