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Presentació del degà 

L’any 2014 sembla que pot marcar un punt d’inflexió 

en l’evolució de la crisi començada l’estiu de 2007, 

que ha tingut uns efectes devastadors sobre 

l‘economia de les famílies i de les empreses i molt 

especialment del sector públic. Tant de bo que la 

recuperació, tantes vegades anunciada i 

posteriorment desmentida, sigui una realitat 

contrastable i que els seus efectes positius permetin millorar els serveis oferts per les 

universitats públiques catalanes.  

La UB es troba en un procés de reforma estatutària i de reforma de les estructures 

administratives; el document proposat pel Rectorat disminueix significativament el 

nombre de facultats i de departaments. És molt positiu que, malgrat totes les 

objeccions que s’han fet al document de la reforma, ningú hagi discutit els càlculs que 

fan palesa la qualitat de la docència, de la recerca i de la transferència que es fa a la 

Facultat de Farmàcia. Això ha fet possible que el document de reforma mantingui en la 

seva proposta la independència de la Facultat de Farmàcia i que aquesta conservi els 

seus departaments, bé que reduïts, si s’aprova la reforma, en la mateixa proporció que 

al conjunt de la UB. Aquesta ha estat, per mi, la millor notícia del 2014: que els càlculs 

objectius han deixat en molt bon lloc la Facultat de Farmàcia i que, per tant, no es veu 

necessària la seva fusió amb altres centres. 

Un altre fet important ha estat l’aprovació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya (AQU) aquesta tardor de l’adscripció al nivell 3 (màster) 

segons el Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior (MECES) de la 

titulació, una reivindicació clàssica de la Facultat de Farmàcia, que no havia estat 

atesa. Ara el grau de Farmàcia incorpora les competències del màster i els nostres 

estudiants poden accedir al doctorat directament, sense cursar cap màster. 

Com us deia l’any passat, la Facultat de Farmàcia està estructurada en tres graus i 

dos campus i és la responsable de formar els estudiants de la UB en el vessant 

sanitari del medicament i de l’aliment. És una experiència original i estimulant ja que el 

professorat desenvolupa la seva activitat en dos campus, Pedralbes i Torribera, i en 

dos àmbits íntimament lligats, el medicament i l’aliment. Com a reconeixement 

d’aquesta activitat i d’aquest protagonisme, la Facultat de Farmàcia té un important 

paper en un grau nou, el de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, una aposta 

imaginativa i renovadora en l’àmbit de les ciències relacionades amb l’alimentació i 

una nova prova del compromís de la Facultat de Farmàcia amb el projecte que es 

desenvolupa a Torribera, que té en la Facultat el seu principal actiu, tan valuós com 

insubstituïble. 

Desitjo a tothom el millor per al que resta del 2014. 

 

Joan Esteva de Sagrera 

Degà de la Facultat de Farmàcia de la UB 
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Memòria acadèmica del curs 2013-2014 

de la Facultat de Farmàcia 

 

I. La Facultat de Farmàcia en el curs 2013-2014 

L’activitat de govern duta a terme per la 

Facultat de Farmàcia en el curs 

acadèmic 2013-2014 ha estat intensa i 

s’ha desplegat en diversos àmbits, tal 

com s’exposa en els capítols següents 

d’aquesta memòria, que s’ocupa de les 

línies principals i dels aspectes més 

rellevants d’aquesta activitat. 

 

Òrgans de govern 

La Junta de Facultat s’ha reunit de manera ordinària en tres ocasions durant el 

curs acadèmic 2013-2014: el 10 d’octubre de 2013, el 25 d’abril de 2014 i el 15 

de juliol de 2014. 

Al llarg de l’any acadèmic 2013-14 hi ha hagut eleccions a cap de departament 

en el Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i s’ha escollit de nou 

el Dr. Josep Ramon Ticó Grau i com a secretària s’ha tornat a nominar la Dra. 

Anna C. Calpena Capmany. La Dra. Trinitat Cambras ha pres possessió com a 

nova secretària del Departament de Fisiologia en substitució de la Dra. 

Margarida Castell Escuer.  

Després que el Consell de Govern ho aprovés el 17 de juliol de 2014, aquest 

any acadèmic ha culminat el trasllat dels professors a la nova Àrea de 

Toxicologia adscrita al Departament de Farmacologia i Química Terapèutica. 

Els consells d’estudis dels ensenyaments de Farmàcia, de Ciència i Tecnologia 

dels Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica s’han reunit amb regularitat per 

donar compliment a les seves atribucions i competències. De la mateixa 

manera, ho han fet també les comissions de coordinació dels ensenyaments de 

postgrau oficials adscrits a la Facultat.  
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Resum de dades de professorat, personal d’administració i 

serveis i estudiants 

En el curs 2013-2014, la plantilla de professorat de la Facultat ha estat de 332 

professors, dels quals s’han jubilat els professors Dr. Ramon Pouplana i Dra. 
M. Soledad Gómez. El personal d’administració i serveis ha constat de 90 

persones de les quals s’han jubilat la Sra. Rosa Escoté i la Sra. Isabel 

Rodríguez.  

El nombre total d’estudiants, en el conjunt dels ensenyaments oficials de grau i 

postgrau, ha estat de 3342 alumnes.  

 

II. Activitat academicodocent 

Oferta acadèmica 

Durant el curs 2013-2014 es van matricular al grau de Farmàcia 2000 

estudiants. Al grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA), 278 alumnes i 

al grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHD), 296 alumnes. També hi ha 29 

alumnes matriculats a la diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica i 4 

alumnes a la llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Així doncs, hi 

ha un total de 2.528 alumnes matriculats als tres graus que ofereix la Facultat 

de Farmàcia i un total de 33 alumnes matriculats a la llicenciatura i diplomatura 

en extinció. En resum, el total d’alumnes de pregrau és de 2.561.  

La Facultat ha ofert 525 places de nou accés per a estudiants de grau (365 a 

Farmàcia, 80 a CTA i 80 a NHD). En total, s’hi van matricular 529 alumnes 

nous (364 a Farmàcia, 85 a CTA i 80 a NHD). 

Per als alumnes provinents de la via de les proves d’accés a la universitat 

(PAU), aquest curs acadèmic la nota de tall ha estat de 8,736 per a 

l’ensenyament de Farmàcia; de 7,27 per a CTA i 7,39 per a NHD.  

Al curs 2013-2014 s’han titulat 312 alumnes de la tercera promoció del grau de 

Farmàcia (157 a l’itinerari de Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica i 155 

a l’itinerari de Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques), 18 alumnes de la 

primera promoció del grau de CTA i 24 alumnes de la primera promoció del 

grau de NHD. D’altra banda, 4 alumnes han acabat la llicenciatura de CTA i 19 

la diplomatura de NHD. 

Aquest curs acadèmic 2014-2015 s’inicien el doble itinerari per Graduar-se en 

Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica amb 20 places i el grau 

interuniversitari de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, que ha completat les 

60 places ofertes. Ambdós nous graus, la doble titulació de Farmàcia i Nutrició 

Humana i Dietètica i el grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques, han estat 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/08/13.html
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dos dels tres nous graus més sol·licitats pels estudiants a la Universitat de 

Barcelona.  

 

Jurament hipocràtic i graduació 2014 

Els alumnes de la primera promoció dels graus de 

NHD i de CTA, com també els del màster de 

Seguretat Alimentària, s’han graduat apadrinats per 

la xef Carme Ruscalleda, en un acte que ha tingut 

lloc el 20 d’octubre a l’auditori de Can Roig i Torres, 

a Santa Coloma de Gramenet. Hi han assistit la 

regidora d’Economia, Innovació i Universitat de l’Ajuntament de la població, 

Sra. Lídia Guinart; el director del Campus de l’Alimentació de Torribera, Dr. 

Màrius Rubiralta; el degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Joan Esteva, i les 

caps d’estudis dels graus de NHD i CTA, Dra. Susana Buxaderas i Dra. 

Carmen Vidal, respectivament. 

El rector de la Universitat de Barcelona, Dr. 

Dídac Ramírez, va presidir l’acte acadèmic de 

jurament hipocràtic dels estudiants de 

l’ensenyament de Farmàcia de la promoció 

2009-2014, que va tenir lloc el 27 d’octubre al 

Paranimf de la Universitat de Barcelona. A 

l’acte també hi van participar els padrins de la 

cerimònia, la Dra. Anna C. Calpena i el 

Dr. Josep M. Suñé, del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica; el 

degà de la Facultat de Farmàcia, Dr. Joan Esteva; els representants dels 

alumnes, Cristina Sens i Ramon J. Pons, i el president del Col·legi de 

Farmacèutics de Catalunya, Dr. Jordi de Dalmases. Les intervencions musicals 

van anar a càrrec de la Coral de la Facultat de Farmàcia. 

 

Ensenyaments de màsters oficials universitaris 

Els màsters oficials gestionats per la Facultat el curs 2013-2014 han estat: 

— Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible  

— Biotecnologia Molecular 

— Desenvolupament i Innovació d’Aliments 

— Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica  

— Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/08/13.html
http://www.ub.edu/farmacia/queoferim/index/postgrau.htm


MEMÒRIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA 2013-2014 

 

  

— Seguretat Alimentària  

El total de matriculats per primera vegada en aquest grup d’estudis ha estat de 

178 persones, amb la distribució següent: Biotecnologia Molecular, 44 

estudiants; Desenvolupament i Innovació d’Aliments, 33 estudiants; Recerca, 

Desenvolupament i Control de Medicaments, 26 estudiants, Farmàcia 

Assistencial i Atenció Farmacèutica, 18 estudiants, Seguretat Alimentària, 39 

estudiants i Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible, 18 estudiants.  

La Facultat de Farmàcia també ha participat en els màsters interuniversitaris de 

Química Orgànica Experimental i Industrial, Nutrició i Metabolisme i Gestió de 

Sòls i Aigües.  

El curs 2013-2014 s’han matriculat en el postgrau oficial Títol de Farmacèutic 

Especialista en Farmàcia Industrial i Galènica 30 estudiants i 15 n’han obtingut 

el títol. 

 

Ensenyaments de doctorat 

En paral·lel a l’oferta de màsters oficials, durant el curs 2013-2014 s’han 

matriculat un total de 397 estudiants de doctorat corresponents a sis programes 

de doctorat coordinats per professors de la Facultat de Farmàcia: 

Alimentació i Nutrició, 39 

Nutrició i Metabolisme, 3 

Biomedicina, 133 

Biotecnologia, 92 

Química Orgànica Experimental i Industrial, 33 

Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments, 97 

 

S’han llegit, durant l’any acadèmic que ens ocupa, un total de 65 tesis 

doctorals. 

A més, hi ha 18 alumnes de la Facultat matriculats a altres programes de 

doctorat, que es detallen a continuació, amb el nombre d’estudiants entre 

parèntesis: Ciències del Mar (1), Biodiversitat (3), Nanociències (8), Química 

Orgànica (2) i Ciències i Tecnologies del Medi Ambient (4). També hi ha 24 

alumnes procedents de regulacions anteriors del doctorat. 
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Altra oferta formativa 

Entre els títols propis de postgrau, el curs 2013-2014 la Facultat de Farmàcia 

ha impulsat els màsters, diplomes de postgrau i certificats d’aprofitament 

següents: 

Màsters: 

— Departaments Científics de la Indústria Farmacèutica 

— Experimental en Ciències Farmacèutiques 

— Gestió Empresarial per a la Indústria Farmacèutica i Afins 

— Dermofarmàcia i Cosmetologia 

— Ortopèdia per a farmacèutics 

El total d’alumnes matriculats a màsters propis és de 134. 

Diplomes de postgrau: 

— Registres Farmacèutics i Productes Afins 

— Màrqueting Farmacèutic 

— GMP-GLP, ISO i Validacions a la Indústria Farmacèutica 

El total d’alumnes matriculats a diplomes de postgrau és de 43. 

Curs superior universitari:  

— Diagnòstic de laboratori de les malalties parasitàries (4 alumnes) 

Diploma d’aprofitament:  

— Estudis de Farmacocinètica Poblacional (13 alumnes).  

 

 D’altra banda, diversos professors de la Facultat han 

col·laborat en l’oferta formativa de l’IL3-UB, en les àrees 

de farmàcia, nutrició i alimentació.  

Com és habitual, el personal docent de la Facultat ha coordinat, proposat i 

col·laborat en altres ofertes formatives de la Universitat de Barcelona, com ara 

els Juliols 2014 o les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran 

(AUGG), amb cursos de divulgació científica en el camp del medicament, la 

salut i l’alimentació. 

http://www.ub.edu/juliols/
http://abast.uab.cat/estudiants/aules.php
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Ensenyaments de grau 

Amb referència al desenvolupament del Treball Final de Grau (TFG) del grau 

de Farmàcia, coordinat per la Dra. Elena Escubedo amb la participació de la 

Dra. Ester Zulaica, enguany s’hi han matriculat 271 estudiants que han estat 

assignats a un dels 259 temes proposats pels professors que participen en la 

docència del grau. D’altra banda, 64 alumnes han dut a terme el seu TFG a 

partir d’una proposta pròpia. Les defenses dels TFG del grau de Farmàcia han 

estat a l’abril, al juny i al setembre en un total de 34 comissions en les quals 

han participat més de cent professors. Nou treballs finals de grau es publicaran 

a la revista Edusfarm. 

Aquest ha estat el curs de la primera promoció dels graus de CTA i NHD, i per 

tant el primer curs on s’han defensat els corresponents TFG. 

En el cas de CTA, 19 alumnes han presentat el TFG, 14 d’aquests han 

desenvolupat una proposta pròpia relacionada amb l’assignatura de Treball 

Dirigit de la titulació. El nombre de temes proposats pels professors ha estat de 

44. La coordinadora del TFG de CTA és la Dra. Elvira López. 

La Dra. Stefania Vichi és la coordinadora del TFG de NHD, que en el curs 

2013-2014 han presentat 24 alumnes.  

 

Contracte programa academicodocent 

S’han aconseguit els objectius del contracte programa academicodocent i la 

Facultat ha rebut l’any 2014 uns ingressos que sumen un total de 34.124 €, de 

manera que s’ha pogut millorar el que es va rebre l’any anterior. S’han invertit a 

adquirir equipament docent per a les ULD dels campus de la Diagonal i de 

Torribera, a finançar l’activitat «Passaport a la professió» i la Jornada de Portes 

Obertes, entre d’altres, així com a convocar beques de col·laboració per a 

alumnes de suport tècnic. El millor finançament del contracte programa rau en 

l’acompliment d’objectius com ara activitats de promoció dels graus, 

participació en les enquestes, accions en mobilitat internacional, millora i 

innovació docent, entre d’altres. 

 

Millora i innovació docent 

Aquest any s’han renovat els grups d’innovació docent (GID) reconeguts, dins 

del Programa de millora i innovació docent (PMID). La Facultat acull diversos 

GID i ha implementat un apartat a la seva pàgina web on es poden trobar totes 

les novetats quant a innovació docent en què està implicada la Facultat o en 

què poden estar interessats els seus professors.  

http://www.publicacions.ub.edu/revistes/edusfarm0/
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/jpo.htm
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/jpo.htm
http://www.ub.edu/farmacia/queoferim/index/innovacio_docent.html
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El curs 2013-2014, els deu GID consolidats per la UB han estat: 

1. Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a Farmàcia (GIBAF)  
2. E-galènica 

3. Unitat de Farmàcia Clínica i Farmacoteràpia 

4. Grup d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia 

(GAMFIF) 

5. Tecnologia Farmacèutica (GIDTC) 

6. Ensenyar a aprendre fisiologia 

7. Innovació Docent en Toxicologia (ORFILA) 

8. Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic (GIDAIF) 

9. Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia (ULD) 

El curs en línia obert i massiu (MOOC) Principles in Pharmacology and 

Therapeutics, coordinat pel Dr. Jordi Camarasa, ha rebut un dels ajuts atorgats 

en la convocatòria de la Generalitat per a aquest tipus de formació.  

El grup GIBAIF participa en un projecte REDICE. 

Els Drs. Carles Benedí, Cèsar Blanché i Joan 

Simon, integrants del grup d’innovació GIBAF, 

publiquen un llibre sobre la docència semipresencial 

titulat La semipresencialidad como respuesta a los 

nuevos retos de la universidad. 

La vuitena edició del Congrés Internacional de 

Docència Universitària i Innovació (CIDUI) ha tingut 

lloc a Tarragona els dies 2, 3 i 4 de juliol, amb el 

tema genèric «Models flexibles de formació: una 

resposta a les necessitats actuals», amb l’objectiu 

de reflexionar i compartir idees sobre les respostes 

formatives que pot oferir la universitat per afavorir 

les necessitats dels estudiants, l’ocupabilitat i la 

competitivitat de les persones titulades. Hi han participat prop de 500 persones 

i s’hi han presentat 400 comunicacions. 

Una comunicació del Grup d’Innovació Docent de Tecnologia Farmacèutica 

(GIDTF) amb el títol «Una estrategia de evaluación de las prácticas y de una 

competencia transversal asociada», signada per M. Aróztegui Trenchs, 

A. Brillas Sancliments, L. Halbaut Bellowa, B. Bosch Canals, B. Torres 

Gallardo, M. P. Pérez Lozano i J. M. Suñé Negre, i una altra del Grup 

d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a la Farmàcia (GIBAF) amb el títol 

«La semipresencialitat com a model flexible de l’organització de la formació», 

signada per J. Simon, C. Benedí, C. Blanché, M. Bosch i A. M. Rovira, han 

quedat finalistes en els premis CIDUI-AQU 2014. 

http://www.ub.edu/farmacia/innovaciodocent/grupsinnovacio.htm
http://www.ub.edu/farcli/web/
http://www.ub.edu/farmacia/uld_nova/catala/presentacio_uld.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/01/021.html
http://www.octaedro.com/OCTart.asp?libro=10190&id=es&txt=La+semipresencialidad+como+respuesta+a+los+nuevos+retos+de+la+universidad
http://www.octaedro.com/OCTart.asp?libro=10190&id=es&txt=La+semipresencialidad+como+respuesta+a+los+nuevos+retos+de+la+universidad


MEMÒRIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA 2013-2014 

 

  

La Unitat Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades, liderada per la Dra. 

Marian March, ha rebut un accèssit del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

(COFB) dotat amb 6.000 euros pel projecte Evaluación clínica y econòmica de 

la integración del farmacéutico en un equipo de atención domiciliaria 

multidisciplinario. 

El cas clínic titulat Conciliación de la medicación en paciente crónico complejo 

ha donat lloc a un treball presentat pel Sr. Héctor Ruíz Loscertales i les Dres. 

Pilar Modamio i Cecilia Fernández, de la Unitat de Farmàcia Clínica i 

Farmacoteràpia, que ha estat seleccionat com a finalista en el concurs per 

optar als Premis del Fòrum d’Atenció Farmacèutica de Farmàcia Comunitària 

del 2013. Aquest estudi clínic s’emmarca en la modalitat de Servei de 

Seguiment Farmacoterapèutic, que és una de les tres modalitats d’Atenció 

Farmacèutica de major dificultat. Igual que els premis de l’edició anterior, del 

2012, són objecte d’una pròxima publicació que també s’entrega als alumnes 

de la Facultat. 

 

Activitats Pius Font i Quer 

 

Professors del Departament de Productes Naturals, Biologia 

Vegetal i Edafologia han participat i organitzat activitats 

juntament amb diferents institucions per commemorar el 

cinquantenari de la mort del botànic Pius Font i Quer.  

 

 

Premis i distincions 

El professor Joan Simon Pallisé ha estat guardonat amb la Distinció Jaume 

Vicens Vives 2014 a la qualitat docent universitària. El premi, atorgat per la 

Generalitat de Catalunya, distingeix la trajectòria docent del professor Simon i 

les seves aportacions a l’aprenentatge mitjançant recursos digitals i noves 

eines d’avaluació. 

El Dr. Joan Esteva ha estat distingit amb el Premi Consell de Col·legis de 

Farmacèutics de Catalunya, per la seva contribució a potenciar el nom i prestigi 

professional de la farmàcia a través de les seves publicacions.  

El professor F. Javier Luque ha estat guardonat amb la distinció ICREA 

Acadèmia de la Generalitat de Catalunya. Aquests guardons estan destinats 

exclusivament al professorat universitari amb una recerca de qualitat elevada a 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/commemoracions/2014/font_i_quer/agenda_fontiquer.pdf
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/07/059.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/01/025.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/01/025.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/12/016.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/12/016.html
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la universitat i, en especial, al professorat que es troba en una fase plenament 

activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.  

La Dra. Laura Herrero ha estat becada pel programa l’Oréal-UNESCO  «Per les 

Dones en la Ciència». Aquest programa avalat per la Secretaria d’Estat 

d’R+D+I del Ministeri d’Economia i Competitivitat té per objectiu donar suport i 

promoure l’activitat de les joves científiques espanyoles. 

 

Càtedra Carn i Salut 

La Universitat de Barcelona, a través del Campus de l’Alimentació de Torribera, 

i l’Associació Nacional de Magatzems Frigorífics de Carns i Sales 

d’Especejament (ANAFRIC-GREMSA) han signat un conveni de col·laboració 

per crear la Càtedra UB Carn i Salut, que tindrà com a objectiu principal 

promoure activitats de docència, recerca i transferència i difusió a la societat 

d’informació relacionada amb el consum de carn i la salut de la població. La 

nova càtedra està situada al Campus de l’Alimentació de Torribera i la dirigeix 

la Dra. M. Carmen Vidal. 

 

Campus Virtual  

Plantejat com a eina destinada a transformar i millorar la qualitat docent, durant 

el curs 2013-2014 han utilitzat el Campus Virtual de la UB com a recurs docent 

128 cursos d’assignatures del grau de Farmàcia, 44 de l’ensenyament de 

Ciència i Tecnologia dels Aliments i 42 de l’ensenyament de Nutrició Humana i 

Dietètica; 5 del segon cicle de Ciència i Tecnologia dels Aliments i 5 de la 

diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica. Igualment, un total de 103 cursos 

d’assignatures de diversos màsters han emprat aquesta plataforma. 

Concretament, 20 del màster de Biotecnologia, 16 del de Desenvolupament i 

Innovació d’Aliments, 12 del de Farmàcia Assistencial, 5 del de Nutrició i 

Metabolisme, 22 del de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments, 

14 del de Seguretat Alimentària, 29 del de Gestió Empresarial per a la Indústria 

Farmacèutica i Afins, 12 del d’Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió 

Sostenible, 2 del de Gestió de Sòls i Aigües i 2 del de Dermofarmàcia i 

Cosmetologia. 

 

Acció tutorial 

En l’ensenyament de Farmàcia i en el marc del Pla d’acció tutorial (PAT) hi 

col·laboren 108 professors que tutoritzen els alumnes que estan cursant aquest 

grau. Atès el model de PAT que hi ha a Farmàcia, els estudiants són tutoritzats 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/11/033.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/11/057.html
http://www.ub.edu/farmacia/guia_grau_farmacia/patfarmacia.htm
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al llarg dels seus estudis pel mateix professor tutor. Durant el curs 2013-2014 

han accedit a l’espai tutorial de l’ensenyament de Farmàcia un total de 381 

estudiants de nou ingrés que han estat tutoritzats per deu professors que ja 

tenien tasques d’aquest tipus. Tots els estudiants matriculats a l’ensenyament 

de Farmàcia han estat tutoritzats, en total 1.972. El nombre total d’estudiants 

amb tutoria especialitzada (esportistes d’elit) ha estat de 5. 

S’han dut a terme les reunions informatives amb els alumnes i d’informació als 

tutors adients perquè la tasca tutorial es desenvolupi amb eficàcia. S’ha fet una 

sessió informativa a tots els tutors el juny de 2014 per tractar temes relacionats 

amb l’èxit acadèmic i el canvi de normativa de la matriculació. El nombre 

d’assistents ha estat molt elevat i hi ha participat la Sra. Anna Marqués, cap de 

secretaria. 

L’Espai Tutorial de Farmàcia, en el Campus Virtual de la UB, s’ha continuat 

utilitzant i promocionant pel coordinador Dr. Joan Simon com a plataforma 

d’informació i de comunicació. 

 

Accions d’orientació professional 

Pràctiques en empreses i Passaport a la professió  

La tarda del 12 de febrer de 2014 ha tingut lloc 

a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia la 

segona trobada entre estudiants de grau de 

l’ensenyament de Farmàcia i dels màsters 

oficials i vuit empreses i instituts, que han 

presentat les seves ofertes de pràctiques en 

empreses —el curs acadèmic 2012-2013 es 

van obrir com a assignatura optativa en el grau 

de Farmàcia. Les empreses i els instituts, 

principalment en l’àrea quimicofarmacèutica, 

que han col·laborat en aquesta segona edició 

són Plameca, Michael Page, k-Civeram, 

Laboratoris Vilardell, Aigües Vic, Galenicum i 

la Delegació del Govern a Catalunya. Els 

estudiants que hi han assistit (més de 100 

inscrits) han pogut conèixer directament les propostes del sector i la seva 

relació amb les sortides de futur professional. Els estudiants han valorat 

positivament aquesta iniciativa de la Facultat que ja ha aconseguit que més de 

seixanta estudiants puguin fer pràctiques en empreses dins d’un conveni 

Universitat-Facultat de Farmàcia-Empresa el curs 2013-2014. 

http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/practiquesfarmacia.htm
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El dimecres 1 d’octubre ha tingut lloc a l’Aula 

Magna de la Facultat de Farmàcia la sessió 

informativa de l’activitat susceptible de 

reconeixement acadèmic «Passaport a la 

professió», de l’assignatura optativa Pràctiques 

en Empreses i Pràctiques a Glaxo-Regne Unit 

amb una gran afluència d’alumnes. La sessió 

l’ha presentada el degà de la Facultat. 

Es consolida un any més l’activitat «Passaport 

a la professió» com a suport per assegurar 

l’èxit en la incorporació dels estudiants al món 

laboral. Aquesta activitat es va configurar des 

del Vicedeganat d’Afers Acadèmics i Estudiants 

amb la col·laboració del Servei d’Atenció a 

l’Estudiant de la UB.  

En el marc de la intenció d’apropament de les empreses als estudiants, el 12 

de març s’ha fet la taula rodona «Quins llocs de treball em puc trobar?» en què 

han participat professionals del món de la indústria quimicofarmacèutica de 

diferents àrees. En concret, la Dra. Sara Cobo Sacristán de l’àrea hospitalària 

(Hospital Universitari de Bellvitge), la Dra. Eva Torres de l’àrea d’anàlisi de 

patents (Laboratorios Almirall), la Dra. M. Arantzazu Gómez de l’àrea de 

subministrament (Laboratoris Ferrer) i el Dr. Oscar Montejo de l’àrea de 

màrqueting (Laboratorios Bayer).  

 

Del 15 octubre al 15 novembre de 2013 ha tingut lloc l’activitat patrocinada per 

Laboratoris Galenicum «Apropament a la indústria farmacèutica». L’activitat  

consta de vuit Seminaris Tecnològics de dues hores de durada cadascun, 

impartits per professionals de les diferents àrees de coneixement de la Facultat 

de Farmàcia i/o de fora de la Facultat, per donar a conèixer de manera 

divulgativa els departaments i les àrees de la indústria quimicofarmacèutica. El 

plantejament ha estat presentar el departament o àrea i donar a conèixer els 

seus punts més rellevants: objectius, característiques del departament, tasques 

habituals dels tècnics, procediments i peculiaritats dintre del desenvolupament 

del medicament i finalment les relacions amb altres departaments de la 

indústria farmacèutica i la seva contribució al desenvolupament del projecte 

d’empresa. Una part de dues sessions (de les vuit de què consta) s’han  

impartit en anglès. 

http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/practiques/docs/presentacio.pdf
http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/practiques/docs/presentacio.pdf
http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/practiques/docs/farmacia_presentacio%20passaport%202014.pdf
http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/practiques/docs/farmacia_presentacio%20passaport%202014.pdf
http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/sae/
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L’assistència ha estat un èxit, ja que hi ha hagut 71 inscripcions i, en algunes 

sessions, fins i tot s’han superat els 100 assistents, i 8 estudiants han 

reconegut el crèdit com de lliure elecció.  

L’11 de desembre de 2013 s’ha fet la tertúlia anual, oberta a tota la comunitat 

científica, professional i acadèmica, a càrrec del Sr. Rafael Beaus Codes, 

director general d’AuditGMP Pharma, SL, amb el títol «Sustancias 

farmacéuticas: situación europea y en países emergentes».  

Les «Tertúlies tecnològiques amb els amics del professor Ramon Salazar» 

tenen ja quasi deu anys i es fan trimestralment a les instal·lacions de la Facultat 

de Farmàcia. La tertúlia del mes de desembre s’organitza especialment per 

tenir una gran assistència i normalment s’hi conviden estudiants dels màsters i 

de la branca industrial del grau de Farmàcia. A través de la web del Servei de 

Desenvolupament del Medicament (SDM) es poden consultar les sessions 

prèvies i descarregar-ne els materials. 

 

ExpAliments 2013. Gastronomia: ciència i creativitat i 

ExpAliments 2014. Alimentació i cohesió territorial, tema 

central de la festa 

El dissabte 9 de novembre del 2013, al Campus de 

l’Alimentació de Torribera (UB), a Santa Coloma de 

Gramenet, ha tingut lloc Expaliments 2013.  

ExpAliments és la festa del Campus de l’Alimentació 

de Torribera, organitzada en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb 

múltiples activitats al voltant de l’alimentació, la 

nutrició, la salut i els aliments, en un entorn 

saludable d’activitat física. El tema principal 

d’aquesta edició ha estat la gastronomia: ciència i 

creativitat.  

Com a novetats d’aquesta edició hi ha l’Exposició de Bolets que organitzen la 

Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la UB, la Societat Catalana de 

Micologia i el CeDoc de Biodiversitat Vegetal amb la coordinació de la Dra. M. 

Carme Barceló i un concurs fotogràfic amb el mòbil. A més, els més petits han 

participat en una activitat de construir escultures amb envasos d’aliments, 

proposta que coordina la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la UB 

(UCC+i), i en el joc «La cuina de l’Ona», sobre reciclatge alimentari, que 

organitza La Fàbrica del Sol, de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

http://www.ub.edu/sdm/cat_17_tertulies.htm
http://www.ub.edu/sdm/cat_17_tertulies.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/10/053.html
http://www.ub.edu/botanica/
http://www.micocat.org/
http://www.micocat.org/
http://www.bib.ub.edu/cedocbiv/
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Amb l’objectiu de ser un punt de trobada anual per abordar les diferents 

vessants de l’alimentació i la gastronomia, i coincidint amb el Dia Mundial de 

l’Alimentació, la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet i el patrocini de Gallina Blanca Star, organitza, 

per cinquè any consecutiu, la festa ExpAliments al campus de l’Alimentació de 

la UB al recinte de Torribera. 

Aquesta edició, que s’ha fet el dissabte 18 d’octubre, ha tingut com a tema 

principal la influència de l’alimentació i la gastronomia sobre la cohesió 

territorial i suposa la consolidació d’una festa que aplega cada any prop d’un 

miler de persones i que uneix diversos sectors del món agroalimentari, com ara 

productors, restauradors, cuiners, gastrònoms, investigadors, associacions i 

empreses. 

  

Mobilitat d’estudiants i professorat 

La Dra. Pilar Pérez ha estat nomenada delegada del degà per a Relacions 

Internacionals en substitució de la Dra. Dolors Serra. 

Aquest any 88 alumnes de la Facultat de Farmàcia han fet estades a fora, a 

través de més de noranta convenis amb universitats, centres hospitalaris, etc. 

de 21 països diferents, tant europeus com extracomunitaris. D’altra banda, hem 

rebut 50 estudiants que o bé han cursat assignatures dels ensenyaments de la 

Facultat o bé han desenvolupat projectes de recerca als diferents 

departaments. Les estades a fora s’han dividit com segueix: 

1. Programes d’intercanvi europeu Sòcrates-ERASMUS: 81 alumnes de la 

llicenciatura i grau de Farmàcia, de Nutrició Humana i Dietètica i de postgrau 

han anat a diferents universitats europees.  

Dels alumnes del grau de Farmàcia, 18 han fet una estada de pràctiques 

tutelades en hospitals de països estrangers.  

2. Programes d’intercanvi de convenis específics: 6 alumnes s’han acollit a 

convenis específics amb les universitats de Texas, Florida, Arizona i Monterrey. 

3. Programes d’intercanvi de convenis generals de la UB: aquest curs no hi ha 

hagut intercanvis dins el marc de convenis generals de la UB.  

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/expaliments2014.html
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La Facultat ha acollit 56 alumnes d’universitats estrangeres dins dels 

programes següents: 

1. Programes d’intercanvi europeu Sòcrates-ERASMUS: 40 alumnes 

d’universitats europees.  

2. Programes d’intercanvi de convenis específics: 8 alumnes. 

3. Programes d’intercanvi de convenis generals de la UB: 0 alumnes.  

4. Programes d’intercanvi CINDA i sol·licituds individuals: 8 alumnes. 

5. Programa Leonardo da Vinci «Unipharma Graduates»: 5 alumnes. 

Pel que fa a la participació en el programa d’intercanvi SICUE entre centres 

universitaris espanyols, deu estudiants de la Facultat han cursat assignatures a 

les universitats de Sevilla (2), Navarra (1), La Laguna (3), Madrid (3) i Granada 

(1). 

Set alumnes han obtingut la mobilitat SICUE per cursar estudis a la nostra 

Facultat, procedents de les universitats de Santiago de Compostel·la (2), La 

Laguna (1), València (1), Elx (1), País Basc (1) i Granada (1). 

Ens han visitat els professors següents: Dr. Renaud Seigneuric (Facultat de 

Medicina i de Farmàcia de la Universitat de Borgonya, Dijon, França) i el Dr. 

António J. Riveiro (Facultat de Farmàcia, Universitat de Coïmbra, Portugal). 

Durant el curs 2013-2014 s’han renovat els noranta convenis Erasmus 

europeus anteriors i se n’han signat dos de nous amb la Universitat d’Istanbul 

(Turquia) i la Universitat de Lublin (Polònia). 

Ens han visitat els coordinadors internacionals Dr. Roshanak Rahimian, 

(Universitat del Pacífic, Stockton, EUA), Dr. Magdalena Ransz (Institut Europeu 

d’Iniciatives Educatives, Polònia) i Dr. Marie-Laurence (Facultat de Farmàcia, 

Universitat de Rennes, França). 

El 15 de setembre el Dr. Randy Burd, assistant vicepresident del Program 

Innovation, i la Dra. Joy Winzerling, vicedegana del Col·legi d’Agricultura i 

Ciències de la Vida de la Universitat d’Arizona (Tucson, EUA) han visitat la 

Facultat de Farmàcia per establir acords de col·laboració entre els dos centres, 

com ara l’intercanvi d’estudiants o de professors visitants.  

Després d’haver fet diferents reunions amb la delegada del degà per a 

Relacions Internacionals, les Dres. M. P. Pérez-Lozano i Dolors Serra s’han 

reunit amb les Dres. Izquierdo i Rafecas del Departament de Nutrició i 

Bromatologia. 
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El dimarts dia 9 de setembre el president de Zheijiang Pharmaceutical College 

of Pharmaceutical Sciences i una delegació de responsables acadèmics 

d’aquesta facultat de Hangzhou, propera a Xangai (Zhejiang P. R. Xina), han 

visitat la Facultat de Farmàcia per establir possibles acords de col·laboració 

entre els dos centres, com ara l’intercanvi d’estudiants o de professors visitants.  

La delegada del degà per a Relacions Internacionals, la Dra. M. P. Pérez-

Lozano, i la vicedegana d’Afers Acadèmics i Estudiants de la Facultat, Dra. M. 

Pallàs Lliberia, els han presentat els estudis de grau i màster que ofereix la 

Facultat, així com les principals línies de recerca que s’hi desenvolupen.  

Després de visitar la Unitat de Laboratoris Docents, el Dr. Carles Ciudad del 

Departament de Bioquímica ha acompanyat la delegació a visitar el laboratori 

de bioquímica.  

El novembre de 2013 ha visitat la Facultat de Farmàcia una delegació de la 

Nahda University (Egipte) encapçalada pel Dr. Khaled Mohamed Aboull Fadl, i 

el Dr. Randa Mohamed Hafez Mohamed, degà de la Facultat d’Odontologia. 

Aquesta visita s’emmarca dins de l’acció d’internacionalització de les 

universitats de l’Orient Mitjà. La visita també ha inclòs la Facultat d’Odontologia 

de la UB, i s’ha dut a terme amb la col·laboració de l’oficina de mobilitat i 

programes internacionals (OMPI) i la delegada del degà per a Mobilitat 

Internacional,  Dra. Dolors Serra. 

 

Activitats per als estudiants i centres de secundària 

 

El juny de 2013 la Facultat ha organitzat 

l’activitat Farmaestiu, juntament amb el Servei 

d’Atenció a l’Estudiant. Farmaestiu 2014 ha 

constat de tres sessions en què els 

participants, tots estudiants de batxillerat, han 

assistit a conferències de divulgació i han fet 

pràctiques en els laboratoris del nostre centre. 

En concret, han participat en un taller de 

modelització a càrrec dels Drs. Javier Luque, Axel Bidon-Channel i Jordi 

Juarez, un taller d’electrofísica a càrrec de les Dres. Conxita Amat i Sandra 

Saldaña, un taller de parasitologia a càrrec del Dr. Jordi Miquel i un taller del 

Servei de Desenvolupament del Medicament a càrrec de la Dra. Encarna 

García. Les conferències de divulgació les han impartit els Drs. Joan Esteva i 

Diego Muñoz-Torrero. 

http://www.ub.edu/uri/welcome_es.htm
http://www.ub.edu/uri/welcome_es.htm
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/farmaestiu.html
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Del 15 al 17 de setembre de 2013, els estudiants del nou grau interuniversitari 

de Ciències Culinàries i Gastronòmiques han fet un tast dels continguts dels 

estudis que comencen i han visitat i conegut els diferents campus on 

s’imparteixen les classes: el campus de l’Alimentació de la UB (recinte de 

Torribera, a Santa Coloma de Gramenet), l’Escola Superior d’Agricultura de 

Barcelona (UPC) i l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme (CETT-UB). Els 

estudiants han participat en un programa d’activitats de benvinguda que ha 

inclòs conferències del professorat i dels cuiners que col·laboren en el grau, 

com ara Joan Roca. 

Un any més, i després del Saló de l’Ensenyament, la Facultat de Farmàcia ha 

obert les portes als estudiants de batxillerat interessats a cursar els graus 

adscrits a la Facultat. El nombre de participants ha estat de 122 per al grau de 

Farmàcia, 44 per al grau de Nutrició Humana i Dietètica i de 37 per a Ciència i 

Tecnologia dels Aliments. També hi ha hagut 19 estudiants inscrits entre 

ambdós campus que estaven interessats en el doble itinerari de Farmàcia i 

Nutrició Humana i Dietètica. 

La Jornada de Portes Obertes (JPO) a la Facultat de 

Farmàcia en el campus de la Diagonal, per als  

estudiants que volen informació del grau de 

Farmàcia, s’ha fet durant el matí del 8 d’abril. 

Després de la benvinguda institucional a càrrec del 

degà de la Facultat a l’Aula Magna, els estudiants 

han escoltat la Dra. Miñarro com a cap d’estudis del 

grau i el Dr. Simon com a responsable del Pla d’acció 

tutorial, que els han informat de les característiques i particularitats del grau.  

També s’ha introduït l’oferta el curs 2014-2015 de l’itinerari doble de Farmàcia i 

Nutrició Humana i Dietètica. S’ha fet una visita 

guiada per la Facultat que ha inclòs  la 

biblioteca, la Unitat de Laboratoris Docents, el 

Servei de Desenvolupament del Medicament, 

els laboratoris dels departaments de Bioquímica 

i de Farmacologia i Química Terapèutica i també 

alguns d’ells han assistit a un seminari com a 

demostració de l’activitat docent. Com cada any 

aquestes activitats, organitzades per la cap 

d’estudis, es poden dur a terme gràcies a la 

col·laboració dels professors i del PAS de la 

Facultat.  

En el campus de l’Alimentació de Torribera, on 

s’imparteixen els graus de Ciència i Tecnologia 

dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica, la 

http://www.cett.es/html/cat/Grau-de-Ciencies-Culinaries-i-Gastronomiques.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
http://www.esab.upc.edu/
http://www.esab.upc.edu/
http://www.cett.es/


MEMÒRIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA 2013-2014 

 

  

JPO s’ha fet el 8 d’abril a la tarda, organitzada pel personal del campus. La 

jornada ha començat amb una sessió de benvinguda a la Sala de les Voltes, a 

càrrec de la vicedegana d’Afers 

Acadèmics de la Facultat de Farmàcia, la 

presentació dels dos graus per part de 

les caps d’estudis, la Dra. Buxaderas i la 

Dra Vidal. Igual que al campus de la 

Diagonal s’ha exposat la doble titulació 

de Farmàcia i Nutrició. 

D’altra banda, el Dr. Boatella, 

coordinador acadèmic del grau de 

Ciències Culinàries i Gastronomia, ha 

presentat el nou títol propi 

interuniversitari (CETT-UB-UPC-

Fundació Alicia). 

Posteriorment, la jornada ha continuat 

amb una sèrie de tallers, conduïts per 

professors de les dues titulacions en l’edifici La Masia del campus. 

Com és habitual des de fa més de deu anys, la Unitat de Química 

Farmacèutica ha rebut la visita al novembre dels alumnes de primer curs del 

grau mitjà de Tècnic en Farmàcia de l’escola Edudem de Granollers. 

El Servei de Desenvolupament del Medicament ha rebut dues visites al mes de 

novembre d’estudiants de l’Institut Severo Ochoa, que han anat acompanyades 

d’una xerrada del Dr. Josep M. Suñé i també d’una altra que ha tingut lloc a 

l’Institut de Sales de Viladecans.  

El febrer de 2014 la Dra. Montserrat Miñarro, cap d’estudis de l’ensenyament 

de Farmàcia, ha participat, com a única aportació per part de la UB, a la 

jornada d’orientació d’estudis superiors i cicles formatius «I després de l’ESO, 

què?», organitzada per l’Ajuntament de Terrassa, Terrassa Educa i el Consell 

de Formació Professional.  

Durant el curs 2013-2014 el Campus de 

l’Alimentació de Torribera ha acollit la 

cinquena edició del premi UB-Ferran Adrià 

patrocinat per Gallina Blanca. L’objectiu és 

promocionar els estudis de Nutrició 

Humana i Dietètica i de Ciència i 

Tecnologia dels Aliments entre l’alumnat de 

secundària, i també afavorir treballs de 

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-ferran-adria.html
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recerca de batxillerat que relacionin les diverses ciències amb les realitats 

quotidianes i que tractin temes referits a diferents aspectes de la nutrició, 

l’alimentació i els aliments. 

La participació del professorat de la Facultat en comunicacions, debats i altres 

activitats amb centres de secundària és considerable i constant. 

 

Sistema de gestió i supervisió de la qualitat 2013-2014 

La Dra. Encarna García ha estat nomenada delegada del degà per a Qualitat 

del centre en substitució de la Dra. Empar Cortès. 

El Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de 

la Facultat de Farmàcia ha superat la segona renovació 

de la Norma ISO 9001:2008 els dies 4 i 5 de juny 2014. 

L’organisme certificador, SGS, no va emetre cap mena de 

disconformitat ni cap observació, la qual cosa demostra la 

maduresa del sistema de qualitat que està certificat des del juliol del 2008. Val 

a dir que la planta pilot treballa tant en l’àmbit docent com en la recerca sota els 

criteris de qualitat de les normes ISO 9001, criteris de qualitat TECNIO (basats 

en ISO/EFQM) i sota les normes GMP (està en camí l’obtenció de la certificació 

per l’àrea de control de qualitat); i que disposa d’un sistema de qualitat que està 

implementat en tots els processos que s’hi duen a terme. Aquest nivell assolit al 

llarg dels anys és molt apreciat per les empreses quimicofarmacèutiques que 

encarreguen els seus projectes al SDM. 

Dues professores de la Facultat de Farmàcia (les Dres. J. Prats de la ULD i E. 

García Montoya del SDM) col·laboren com a auditores internes de la norma 

ISO 9001:2008 de l’Agència de Qualitat per la Recerca. 

S’ha procedit a elaborar i revisar els corresponents informes de seguiment dels 

graus i màsters impartits a la Facultat el curs 2012-2013 i a actualitzar les 

dades de diferents procediments estàndard corresponents al mateix curs: 

― Perfil d’ingrés, selecció i matriculació dels estudiants. 

― Recollida de dades i informe d’orientació a estudiants de graus i màsters. 

― Gestió de les pràctiques externes. 

― Recollida de dades per a la gestió de la mobilitat internacional dels 

estudiants i informe de l’activitat. 

Els informes de seguiment dels graus han sofert enguany una revisió més 

estratègica i han estat objecte d’una anàlisi de les dades més profunda; per al 

proper curs es planteja un seguiment intern continu. 

http://www.ub.edu/sdm/
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L’estratègia de millora del sistema en el conjunt de la UB s’orienta vers:  

― La creació d’un sistema d’informació que faciliti l’accés a la informació 

necessària per fer els seguiments i les acreditacions, abocant-hi la informació 

ara dispersa entre GIGA, GRAD, XIPER, etc. 

― La revisió del SAIQU (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat), en el 

sentit de simplificar-lo. 

― La priorització del seguiment intern dins de cada ensenyament. 

― El reforç de la figura del responsable de qualitat del centre com a interlocutor 

i transmissor de les consignes de l’AQUB (Agència de Qualitat de la UB) al 

centre. 

― La dinamització de les comissions de qualitat i reforç de la relació amb les 

comissions acadèmiques. 

 

Conveni Facultat de Farmàcia-UB / Col·legis 

En el marc del conveni de la Facultat de Farmàcia-UB i el Col·legi de 

Farmacèutics de Barcelona (COFB), durant el curs 2013-2014 s’ha dut a terme 

una intervenció per part del COFB: al novembre s’ha presentat el carnet 

precol·legial per a alumnes de l’últim any del grau (s’hi han subscrit 109 

alumnes).  

Al setembre es va signar un conveni entre la Facultat de Farmàcia i el Col·legi 

de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. 

 

III. Recerca i transferència de coneixement 

Contracte programa de recerca 

A càrrec del Contracte programa de recerca (CPR) de la Facultat s’han dut a 

terme, entre d’altres, les activitats següents:  

S’han concedit 90 borses de viatge per a activitats relacionades amb la recerca, 

i ajuts per convidar professors o per donar suport a l’organització de jornades, 

cursos i congressos per un import total de 28.074,71 €. 

S’han donat ajuts als serveis de suport a la recerca de la Facultat per un import 

de 6.000 €. 

S’ha dut a terme una campanya de reposició de material obsolet, que ha 

permès atendre la totalitat de les 22 sol·licituds presentades des de les 

diferents àrees de coneixement per un import total de 28.250,73 €. 
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S’ha desenvolupat una campanya d’ajuts pont per donar suport a les activitats 

de recerca de grups de la Facultat les sol·licituds de projecte del Pla Nacional 

dels quals va ser denegada a la convocatòria 2013. Amb un import total de 

25.000 € s’ha pogut ajudar cinc dels deu grups de recerca en aquesta situació. 

El total d’ingressos per a activitats de recerca aquest any és de 2 milions 

d’euros.  

Activitat de recerca 

El total d’ingressos per a recerca, incloent-hi projectes, infraestructures i la 

contractació a través de la Fundació Bosch i Gimpera, ha estat de 2 milions 

d’euros. A la convocatòria 2014 de grups de recerca reconeguts i grups de 

recerca emergents s’han reconegut 27 grups en total, 7 dels quals amb 

finançament, que tenen l’investigador principal adscrit a la Facultat. Com a 

resum de l’activitat de recerca, d’acord amb les dades que en el moment 

d’elaborar aquesta memòria consten en el GREC per a l’any 2014, cal destacar 

com a inputs més rellevants els 73 projectes de recerca actius. D’altra banda, 

entre els outputs cal destacar que s’han publicat 350 articles en revistes, amb 

una mitjana de factor d’impacte de 3,90; s’han registrat 7 patents; s’han fet 395 

contribucions en congressos. 

L’actualitat i l’impacte de la recerca a la Facultat s’han fet visibles també a 

través del ressò en les notícies al web de la UB.  

Amb l’edició del 2012 de La Marató de TV3  s’han finançat dos projectes 

liderats per professors de la Facultat: el Dr. David Miñana pel projecte Noves 

tecnologies com a eines no invasives per a la prognosi/diagnosi del càncer 

gàstric i el Dr. Joan Bosch pel projecte multidisciplinari Compostos bifuncionals 

contra receptors cannabinoides i de quimiocines per tal d’inhibir la proliferació 

cel·lular i les interaccions en el microambient tumoral. 

 

Difusió de la recerca 

El març de 2014 s’ha iniciat una nova edició dels Seminaris de Recerca, a 

càrrec del professorat, el personal investigador en formació i el col·lectiu 

d’estudiants de tercer cicle de la Facultat. S’han dut a terme deu seminaris d’un 

total de tretze de programats enguany, en els quals les diferents àrees de 

coneixement hi han estat representades. Aquesta activitat s’ha consolidat al 

llarg de les edicions successives, gràcies a la tasca conjunta de moltes 

persones que hi han participat com a conferenciants o com a assistents. És 

remarcable l’assistència a les conferències de recerca dels alumnes de grau.  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2013/11/024.html
http://www.ub.edu/farmacia/queoferim/index/seminaris.htm
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D’altra banda, també durant el mes de març de 2014 s’ha obert una nova edició 

dels Seminaris Tecnològics, la quarta edició. En aquesta activitat, coordinada 

pel Dr. Carles Ciudad, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, es 

presenten tècniques i metodologies transversals avançades d’interès en el 

context de Farmàcia. Per segon any consecutiu, s’ha ofert la possibilitat als 

estudiants de grau de participar conjuntament en el programa de Seminaris de 

Recerca i en el dels Seminaris Tecnològics.  

Com a culminació de les activitats 

relacionades amb els programes de 

Seminaris de Recerca a la Facultat 

de Farmàcia 2010, 2011, 2012 i 2013 

impulsats per la Comissió de Recerca 

de la nostra facultat, s’han publicat en 

accés obert els llibres electrònics 

Recent Advances in Pharmaceutical 

Sciences, Recent Advances in Pharmaceutical Sciences II i 

Recent Advances in Pharmaceutical Sciences III i està a 

punt de publicar-se Recent Advances in Pharmaceutical 

Sciences IV. Aquests llibres, que contenen dotze capítols cadascun que es 

corresponen amb els seminaris de recerca que es van impartir durant els anys 

2010-2013, han de servir per difondre i visualitzar una mostra de la recerca de 

primera línia que es duu a terme a la Facultat de Farmàcia. Aquests llibres són 

accessibles a través del Dipòsit Digital i del web de l’editorial Transworld 

Research Network. 

El 26 de maig de 2014 ha tingut lloc a la Facultat la VII 

Jornada de Recerca de la Facultat de Farmàcia, 

organitzada des del Deganat amb la col·laboració dels 

alumnes de doctorat dels diferents departaments, i que ha 

estat presidida pel Dr. Joan Esteva de Sagrera, degà de 

la Facultat de Farmàcia, i pel Sr. Vicenç J. Calduch, 

president de Federació Farmacèutica. L’objectiu 

fonamental d’aquesta Jornada de Recerca és donar a 

conèixer el col·lectiu d’estudiants directament implicats en 

la recerca i afavorir així la comunicació entre ells per fer 

més enriquidora la seva formació de postgrau. Durant la 

Jornada, el Dr. Ramón Mestres Quadreny, de la Facultat 

de Ciències de la Universitat de València, ha impartit la 

conferència «Hacia una industria química sostenible 

(Green Chemistry)». Per quarta vegada s’ha adjudicat el 

Premi de Recerca Federació Farmacèutica a les tres 

millors presentacions, dotat amb 500, 300 i 200 euros i un diploma acreditatiu. 

Els guanyadors d’aquests premis han estat Glòria Lozano Mena (Departament 

http://www.ub.edu/farmacia/recerca/Stec.htm
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de Fisiologia, primer premi), Núria Boix Sabrià (Departament de Farmacologia i 

Química Terapèutica, àrea de Toxicologia, segon premi) i Karla Ramírez 

Estrada (Unitat de Fisiologia Vegetal, tercer premi). 

L’any 2014 s’ha continuat la secció «L’article del mes» que es manté 

actualitzada amb noves incorporacions. 

 

Altres actes acollits per la Facultat 

El 18 de març de 2014 ha tingut lloc a l’Aula Magna de la Facultat la Tercera 

Jornada de Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades. A aquesta jornada 

organitzada per la Unitat de Coordinació Docent d’Estades en Pràctiques 

Tutelades hi ha assistit més d’un centenar de farmacèutics tutors de tot 

Catalunya, que han rebut alumnes aquest curs acadèmic. El degà de la 

Facultat ha presidit la inauguració de l’acte, acompanyat per la secretària del 

Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i per la cap del Servei de 

Planificació Farmacèutica del Departament de Salut. La conferència inaugural 

l’ha impartida la Dra. Marian March amb el tema «El tutor d’Estades en 

Pràctiques Tutelades a l’espai europeu d’educació superior». 

El 31 de març ha tingut lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia la 

tercera edició dels Premis Federació Farmacèutica als millors treballs 

d’Educació Farmacèutica al Ciutadà, amb un jurat constituït per la 

Dra. Montserrat Miñarro, la Dra. Marian March i tres membres de la Federació 

Farmacèutica. 

Els passat 17 de febrer i 19 de maig de 2014 

el Campus de l’Alimentació ha acollit les dues  

primeres trobade de «Científics i Cuiners, cara 

a cara», un espai de diàleg entre el món 

acadèmic i el gastronòmic coordinat per la 

Unitat UB-Bullipèdia. 

El Campus de l’Alimentació de Torribera ha 

acollit el 5 de juny la II Jornada 

Cientificotècnica sobre Nutrició Esportiva, que 

s’inclou dins el marc del Màster en Nutrició en 

l’Activitat Física i l’Esport que té lloc al 

Campus. 

 

El 28 de febrer de 2014 el Campus de l’Alimentació de Torribera ha acollit el I 

Simposi Nacional Valoració Integral de l’Esportista. 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/recerca_bullipedia.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/201211785/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/N/201211785/index.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/valoracio_integral_esportista.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/valoracio_integral_esportista.pdf
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IV. Serveis de suport a la docència i la recerca 

Com en cursos anteriors, s’ha millorat la dotació de la 

Unitat de Laboratoris Docents (ULD) en equipaments tant 

en el Campus de la Diagonal com en el Campus de l’Alimentació de Torribera.  

Finalment, com cada any, la ULD ha participat en les Jornades de Portes 

Obertes dels dos campus, en la Setmana de la Ciència i en l’ExpAliments. 

 

Biblioteca 

Durant aquest curs, un total de 321.258 usuaris han accedit a la Biblioteca de la 

Facultat de Farmàcia i s’hi han fet un total de 23.642 préstecs, 4.988 préstecs 

de portàtils i 1.310 préstecs de sales de treball. S’han incorporat al catàleg de 

la Biblioteca un total de 99 monografies, a més de 38 donacions, i s’han fet 47 

sessions de formació d’usuaris adreçades a estudiants i PDI, amb un total de 

595 assistents. 

Amb motiu dels actes de celebració de la Festa de la Patrona 2013 a la 

Facultat de Farmàcia, s’ha organitzat l’exposició «Tresors de botànica del CRAI 

Biblioteca de Farmàcia: Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reyno 

de Granada (1783-1816)». 

La Biblioteca ha participat en la sessió informativa per a estudiants de nou 

accés, que ha tingut lloc el 14 de juliol de 2014 a l’Aula Magna de la Facultat de 

Farmàcia.  

  

Durant aquest curs, un total de 53.149 usuaris han accedit a la Biblioteca del 

Campus de l’Alimentació de Torribera i s’hi han fet un total de 8.420 préstecs, 

307 préstecs de portàtils i 423 préstecs de sales de treball.  

S’han incorporat al catàleg de la Biblioteca un total de 117 monografies, a més 

de 31 donacions, i s’han fet 5 sessions de formació d’usuaris adreçades a 

estudiants i PDI, amb un total de 33 assistents. 

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, s’ha organitzat l’exposició «Ferran Adrià i 

El Bulli: la història de la transformació de la cuina». 

Dins el context de la 4a edició de l’ExpAliments 2013, la festa de l’alimentació i 

la nutrició que se celebra cada any al Campus de l’Alimentació de Torribera, 

van organitzar l’exposició «Gastronomia: ciència i creativitat». 
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La Biblioteca ha participat en la Jornada de Portes Obertes al Campus de 

l’Alimentació de presentació dels graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments i 

Nutrició Humana i Dietètica i la doble titulació de Farmàcia-Nutrició Humana i 

Dietètica. 

Com a millores, des del començament del curs 2013-2014 el CRAI Biblioteca 

del Campus de l’Alimentació de Torribera ofereix dos nous serveis als seus 

usuaris: el préstec d’ordinadors portàtils i la reserva i préstec de dues sales de 

treball. 

Les dues sales de treball, amb capacitat cadascuna per a deu persones, 

consten d’una taula de grans dimensions i una pissarra. Pel que fa als portàtils, 

els usuaris en tenen a la seva disposició tres. 

La Biblioteca ha estat la responsable de pujar al Dipòsit Digital de la UB 124 

articles a la col·lecció Recerca, 89 plans docents a la col·lecció Plans Docents - 

Guies de l’estudiant, 4 treballs a la col·lecció Treballs de l’alumnat i el material 

(comunicacions, pòsters i tallers) de la Setena Trobada de Professorat de 

Ciències de la Salut a la col·lecció Jornades i Congressos. 

 

A través del servei de préstec interbibliotecari, la Biblioteca ha servit 

275 peticions d’originals o còpies del seu fons a altres biblioteques d’arreu.  

El mes d’abril de 2014 la Biblioteca va estrenar-se a la xarxa social Pinterest 

amb dos taulers que permeten seguir les novetats bibliogràfiques tant del CRAI 

Biblioteca de Farmàcia com del CRAI Biblioteca del Campus de l’Alimentació 

de Torribera. 

Com que el CRAI de la UB col·labora en el projecte d’administració electrònica 

de la Universitat de Barcelona, tant la Biblioteca de Farmàcia com la del 

Campus de l’Alimentació de Torribera han gestionat l’obtenció del PDI i PAS 

dels seus certificats digitals. 

La Biblioteca ha organitzat diferents sessions anomenades Conèixer el CRAI, 

adreçades a l’alumnat de nou ingrés, amb l’objectiu d’explicar el funcionament 

dels principals serveis que els CRAI Biblioteques posen a la seva disposició. 

El 5 de maig de 2014, el CRAI de la UB ha inaugurat el portal de la Biblioteca 

Patrimonial Digital de la Universitat de Barcelona (BiPaDi), amb la voluntat de 

divulgar, mitjançant les còpies digitalitzades, els fons patrimonials, bibliogràfics i 

documentals de la Universitat de Barcelona. En aquesta primera fase el portal 

s’inicia amb sis col·leccions, que representen només la punta de l’iceberg de tot 

el fons que s’hi ha d’anar incorporant progressivament. 

Una d’aquestes col·leccions és la de Farmàcia i farmacopees, que conté 

principalment part dels fons de la Unitat d’Història, Legislació i Gestió 

Farmacèutiques del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/C/G1052/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/N/G1053/index.html
http://blocfarminfo.ub.edu/2014/03/12/doble-titulacio-grau-de-farmacia-i-grau-de-nutricio-humana-i-dietetica/
http://blocfarminfo.ub.edu/2014/03/12/doble-titulacio-grau-de-farmacia-i-grau-de-nutricio-humana-i-dietetica/
http://www.bib.ub.edu/serveis/prestec/prestec-portatils/
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/sales/
http://www.bib.ub.edu/serveis/espais-aprenentatge/sales/
http://www.bib.ub.edu/es/bibliotecas/farmacia/
http://www.bib.ub.edu/es/bibliotecas/farmacia/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/alimentacio/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/alimentacio/
http://www.bib.ub.edu/index.php
http://www.bib.ub.edu/
http://bipadi.ub.edu/cdm/home
https://bipadi.ub.edu/cdm/
https://bipadi.ub.edu/cdm/landingpage/collection/farmacia
http://www.ub.edu/hlg/html/html_cat/informacion_general.html
http://www.ub.edu/hlg/html/html_cat/informacion_general.html
http://www.ub.edu/farmatecno/
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nostra facultat. Entre les obres que es poden consultar cal destacar la 

digitalització de la Concordie apothecariorum Barchinone, de l’any 1511 i 

considerada la segona farmacopea del món. 

 

Aula de Formació del Professorat 

En el curs acadèmic 2013-2014, cal destacar 

l’organització de la Jornada d’Aprenentatge Servei a la 

Facultat de Farmàcia presentada per la Dra. Mercè Pallàs, 

la Dra. Montserrat Pujol i la Dra. Concepció Amat, membre 

del grup APS UB. 

També cal esmentar la participació del professorat en els diferents cursos i 

tallers de l’oferta formativa de l’ICE.  

 

Serveis de suport a la recerca 

Els serveis de suport a la recerca propis de la Facultat (Servei d’Hivernacle i 

Vivers, Servei de Criogènia, Servei de Desenvolupament del Medicament, 

Servei de Microscòpia de Força Atòmica i Servei de Reaccions Especials), els 

serveis de la UB (Servei d’Experimentació Animal i Servei de Protecció 

Radiològica) i les unitats dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat 

de Barcelona (CCiTUB) —Servei d’Espectrometria de Masses i Servei de 

Ressonància Magnètica Nuclear— han continuat donant suport als diferents 

grups de recerca que en són usuaris. Tots els responsables dels serveis han 

treballat activament en la definició de les instal·lacions i dels equipaments 

necessaris per als nous espais de la nova Facultat. 

 

V. Infraestructures i seguretat 

Pel que fa a infraestructures es poden destacar les actuacions en el servei 

d’RMN on s’han adequat els espais per a la instal·lació d’un nou aparell de 400 

MHz per valor de 14.000 € i s’han dut a terme petites obres de remodelació 

d’espais en els departaments de Nutrició i Bromatologia, Bioquímica, Farmàcia 

i Tecnologia Farmacèutica i en la Unitat d’Edafologia per un import total de 

18.000 €. A més s’han fet actuacions de seguretat en escales d’emergència de 

l’edifici B amb un cost de 4.000 €. 

En l’apartat de seguretat personal, la UB ha seleccionat la Facultat de Farmàcia 

per iniciar l’avaluació de riscos generals dins el programa d’Avaluació de 

Riscos Laborals en què ja s’havia dut a terme anteriorment l’avaluació de riscos 

https://bipadi.ub.edu/cdm/ref/collection/farmacia/id/47780
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psicosocials. Així els tècnics de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient 

(OSSMA) han avaluat els riscos de l’activitat professional de PAS i PDI 

mitjançant qüestionaris i entrevistes personals, i han revisat les instal·lacions de 

la Facultat per a l’informe sobre infraestructures. 

D’altra banda, en la sessió de la Junta de Facultat del dia 25 d’abril s’ha  

aprovat el nou Reglament d’accés als edificis, destinat a prevenir incidents 

relacionats amb persones que puguin exercir activitats professionals fora de 

l’horari d’obertura de la facultat i persones alienes a la UB. 

Després de reunions entre l’equip deganal, la Dra. Immaculada Dinarés, la Sra. 

Pilar Vaquero, el Sr. Josep Galdón i els directors de departament s’han fet les 

actuacions necessàries per tal de assegurar que totes les persones que hi 

treballen al Campus Pedralbes de la Facultat de Farmàcia estiguin vinculades a 

la Universitat de Barcelona i estiguin totalment cobertes a tots els efectes de 

seguretat.  

Enguany s’han revisat les cabines de bioseguretat, i a finals de 2013 l’OSSMA 

ha finançat l’adquisició d’una cabina de gasos que s’ha instal·lat al 

Departament de Bioquímica. 

A finals del mes de novembre del proppassat 2013 i dintre del Pla 

d’autoprotecció s’ha fet un simulacre d’evacuació dels dos edificis de la 

Facultat, de manera que s’ha posat a prova per primer cop el sistema de 

detecció d’incendis de l’edifici B i la nova seqüència d’alarmes sonores de 

l’edifici A. Prèviament s’han fet sessions de formació per als diferents equips de 

persones que hi participen més directament, i després s’han fet actuacions per 

solucionar les mancances detectades.  

En relació amb el Pla de gestió de residus en vigència des de 2013, s’han fet 

petites adaptacions a les característiques i necessitats de la nostra facultat i a 

primers de gener s’ha repetit una sessió de formació per als nous usuaris. 

També s’ha adquirit material i equipament divers per a la docència pràctica dels 

ensenyaments de grau i màster per un import de 15.000 €. S’han renovat sis 

videoprojectors, nou ordinadors per a les aules, dues pissarres i tres microones 

per a les sales polivalents. 
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VI. Altres activitats 

Comissió de Política Lingüística 

 

El dia 12 de desembre, en el marc 

dels actes de celebració de la festa 

patronal de la Facultat de 

Farmàcia, s’ha presentat la 

Rebotiga lingüística de farmàcia, 

un web dels Serveis Lingüístics de 

la UB, amb el suport de la 

Comissió de Política Lingüística de la Facultat. El web té l’objectiu de contribuir 

a millorar la qualitat lingüística dels textos en català en el camp de la farmàcia i 

s’adreça especialment als estudiants que han de crear textos escrits o orals 

d’aquest àmbit acadèmic. 

 

Aquesta presentació ha anat seguida d’una difusió completa del recurs a la 

Facultat que s’ha dut a terme a tots els àmbits i per diferents mitjans: distribució 

de postals i pòsters; correus de presentació tant al professorat com als 

estudiants; inclusió del bàner a la pàgina inicial de la Facultat als dos campus, 

en diferents assignatures en el Campus Virtual, etc. Així mateix se n’ha fet 

difusió externa a la Federació Farmacèutica, al Col·legi de Farmacèutics, entre 

d’altres. 

 

També s’ha convocat el XVI Premi a la qualitat 

lingüística (edició 2014), la resolució del qual es fa 

pública durant l’acte de la celebració de la patrona 

de la Facultat al mes de desembre de 2014. 

Al llarg de tot el curs i de forma periòdica s’ha 

muntat la parada al vestíbul de l’edifici B per 

mostrar als estudiants els materials i recursos dels 

Serveis Lingüístics de la UB. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ub.edu/sl/facultat/farmacia/
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Comissió d’Igualtat de Gènere 

El Dr. Carles Ciudad és el president de la Comissió d’Igualtat de Gènere de la 

Facultat en substitució del Dr. Francesc 

Guardiola. 

La Comissió d’Igualtat de Gènere de la Facultat 

de Farmàcia, juntament amb l’Observatori de 

l’Alimentació i el Campus de l’Alimentació de 

Torribera, en el marc del Dia Internacional de la 

Dona, han organitzat l’acte «Cuina, dona i 

modernitat», que tracta el paper destacat de la 

dona en l’alimentació i en l’evolució de la cuina 

d’avui dia des de la perspectiva històrica i 

antropològica. L’acte ha tingut lloc el 10 de març 

al campus de Torribera, a la sala de les Voltes, 

edifici La 

Masia.  

Amb motiu de la diada de Sant Jordi el CRAI 

de la Biblioteca de Farmàcia juntament amb 

el Museu de la Farmàcia Catalana han 

organitzat a l’abril l’exposició «El paper de la 

dona a la Facultat de Farmàcia de la 

Universitat de Barcelona». Aquesta exposició 

és un petit homenatge a totes les dones que van ser pioneres als estudis i la 

vida universitària de la nostra Facultat i a algunes altres de remarcables per la 

seva activitat acadèmica i investigadora. 

 

Patrona 2013 

El dimecres 12 de desembre han tingut lloc 

els actes de celebració de la patrona de la 

Facultat de Farmàcia 2013. En el marc 

d’aquesta festa, s’han inaugurat les 

exposicions «Tresors de botànica del CRAI 

Biblioteca de Farmàcia», a la Biblioteca de la 

Facultat de Farmàcia, i «Els fòtils», 

organitzada pel Museu de la Farmàcia, al 

vestíbul de l’edifici A de la Facultat. 

En l’acte institucional, presidit per la 

vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística, 

Dra. Gemma Fonrodona i el degà de la 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/farmacia/expotemp/exposicions-de-la-biblioteca/dones-farmaceutiques-ub/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/farmacia/expotemp/exposicions-de-la-biblioteca/dones-farmaceutiques-ub/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/farmacia/expotemp/exposicions-de-la-biblioteca/dones-farmaceutiques-ub/
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Facultat, el professor Antoni Gual, cap de la Unitat d’Addiccions de l’Hospital 

Clínic i investigador de l’IDIBAPS, ha pronunciat la conferència «Alcohol de 

farmàcia». En el transcurs d’aquest acte s’ha lliurat la medalla de la Facultat a 

títol pòstum al professor Pius Font i Quer.  

La Dra. Ruth Ferrer i la Sra. Núria Castells han presentat la Rebotiga lingüística 

de farmàcia de la Facultat de Farmàcia. 

Com l’any passat, s’ha unificat el concert de Nadal de la Coral amb aquest acte 

acadèmic.  

 

La Coral de Farmàcia 

Per la festa de la Patrona 2013 la Coral de Farmàcia ha interpretat un repertori 

que inclou cançons clàssiques i nadales, que van des del Llibre vermell de 

Montserrat del segle XIV fins al compositor anglès Gustav Holst del segle XX. La 

Coral ha participat en concerts a diverses institucions i també en concerts 

interuniversitaris. . 

A més participa en els actes de graduació de Torribera i el jurament hipocràtic 

de Farmàcia. 

  

 

Museu de la Farmàcia 

Des del 24 d’abril de 2014 a la Facultat de Farmàcia es pot 

gaudir de l’exposició «Medicaments enllaunats», organitzada 

pel Museu de la Farmàcia Catalana i la Fundació Concòrdia 

Farmacèutica i on es presenta una selecció d’envasos de 

medicament i d’elements publicitaris, fabricats amb llauna. 
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Murua, Mercè Pallàs, Olga Palomar, Pilar Pérez, Montserrat Pujol, Màrius 
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