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Presentació del degà 

 

L’any 2015 suposa, per fi, l’inici de sortida de la crisi que va 

començar l’estiu de 2007 i que ha tingut efectes devastadors 

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

especialment, del sector públic. Una situació més favorable ha 

de millorar l’economia de les universitats i els recursos disponibles tant per a la 

docència, la recerca i la transferència com per a l’efectuació de tasques de millora i 

ampliació en facultats greument perjudicades per la crisi i la paralització d’obres noves, 

com ha estat el cas de la facultat de Farmàcia. Per nosaltres, és urgent la conservació, 

la millora i l’ampliació dels nostres edificis.  

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

administratives, que fa disminuir significativament el nombre de facultats i de 

departaments. És molt positiu que ningú hagi discutit els càlculs que fan palesa la 

qualitat de la docència, de la recerca i de la transferència a la Facultat de Farmàcia, 

cosa que ha fet possible que el document de reforma mantingui en la seva proposta la 

independència de la Facultat de Farmàcia i que en conservi els departaments, bé que 

reduïts de vuit a cinc. Els càlculs objectius han deixat en molt bon lloc la Facultat de 

Farmàcia i, per tant, no ha estat necessària la seva fusió amb altres centres. Ben al 

contrari, la Facultat incorpora a la seva estructura el campus de l'Alimentació de 

Torribera i tindrà el nom de «Farmàcia i Ciències de l’Alimentació». 

La Facultat 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. Suposa 

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 del 

medicament i el de l’aliment. Com a reconeixement d’aquesta realitat, la Facultat de 

Farmàcia té un paper important 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 les ciències de l’alimentació. 

Desitjo a tothom el millor per al que resta del 2015. 

Joan Esteva de Sagrera 

Degà de la Facultat de Farmàcia de la UB 
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Memòria acadèmica del curs 2014-2015 

de la Facultat de Farmàcia 

 

I. La Facultat de Farmàcia en el curs 2014-2015 

L’activitat de govern duta a terme per la 

Facultat de Farmàcia en el curs acadèmic 

2014-2015 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 2014-2015: el 5 de desembre de 2014, el 26 de maig de 2015 i el 4 de juny 

de 2015.  

Al llarg de l’any acadèmic 2014-15, la Dra. Montserrat Riu Aumatell ha pres possessió 

com a nova secretària del Departament de Nutrició i Bromatologia en substitució de la 

Dra. M. Teresa Veciana Nogués. La Dra. Montserrat Mitjans també ha pres possessió 

com a nova secretària del Departament de Fisiologia en substitució de la Dra. Trinidad 

Cambras Riu. La Dra. Elvira López és la nova cap d’estudis de l’ensenyament de 

Ciència i Tecnologia dels Aliments en substitució de la Dra. M. Carmen Vidal. 

La Sra. M. José Recio és la nova administradora de centre en substitució de la Sra. 

Pilar Vaquero, que s’ha jubilat aquest curs. 

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 2014-2015, la plantilla de professorat l’han format 335 professors, dels quals 

s’han jubilat la Dra. Montserrat Aroztegui Trenchs, la Dra. Cristina Castellote Bargalló, 

la Dra. M. Antònia Egea Gras, el Sr. Ramón Pla Poblador, la Dra. M. Asunción Alsina 

Esteller i el Dr. Pelayo Camps García. Els dos darrers són professors emèrits des del 

dia 1 d’octubre de 2015.  

El personal d’administració i serveis ha constat de 100 persones, de les quals s’han 

jubilat la Sra. M. Trinidad Sánchez i la Sra. Pilar Vaquero. 

 

II. Activitat academicodocent 

Oferta acadèmica 

Durant el curs 2014-2015 la Facultat de Farmàcia ha ofert els graus de Farmàcia, 

Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA), als 

quals s’ha afegit el doble itinerari per graduar-se simultàniament en Farmàcia i Nutrició 

Humana i Dietètica i el grau interuniversitari (UB-UPC i coordinat per CETT-UB) en 

Ciències Culinàries i Gastronòmiques.  

L’oferta total de places per a estudiants de nou accés als graus ha estat de 585 (345 

per a Farmàcia, 60 per a NHD, 80 per a CTA, 20 per al doble itinerari en Farmàcia i 

NHD i 60 per a Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

En total, hi ha 2579 estudiants de grau matriculats (sense comptar els de Ciències 

Culinàries i Gastronòmiques): 1943 al grau de Farmàcia, 23 al doble itinerari, 307 al 

grau de NHD i 306 al grau de CTA.  

Durant el curs 2014-15 s’ha completat el procés d’implantació dels graus a la Facultat 

de Farmàcia, de tal manera que les antigues llicenciatures i diplomatures estan 

completament extingides. 

Pel que fa als alumnes nous, n’hi ha hagut 344 a Farmàcia, 23 a la doble titulació, 85 a 

NHD i 84 a CTA.  

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 8,8 per a l’ensenyament de Farmàcia; 

de 7,274 per a CTA; 8,22 per a NHD i 11,09 per al doble itinerari Farmàcia i NHD. 
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Al curs 2014-2015 s’han titulat 263 alumnes de la tercera promoció del grau de 

Farmàcia (132 a l’itinerari de Farmàcia Industrial i Recerca Farmacèutica i 131 a 

l’itinerari de Farmàcia Assistencial i Anàlisis Clíniques), 25 alumnes de la segona 

promoció del grau de CTA i 56 alumnes de la segona promoció del grau de NHD.  

 

Reconeixement nivell 3 del MECES (nivell de màster) 

Durant aquest any 2015 s’ha fet oficial que els graduats en Farmàcia assoleixen el 

nivell 3 del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior), 

corresponent al nivell de màster. Així mateix, en els darrers mesos s’ha reconegut de 

manera oficial que els títols de llicenciat en Farmàcia i en Ciència i Tecnologia dels 

Aliments també tenen nivell 3 del MECES. A efectes pràctics, tant els llicenciats i 

graduats en Farmàcia com els llicenciats en CTA poden accedir als estudis de doctorat 

sense necessitat de cursar un màster.  

 

Jurament hipocràtic i graduació 2014 

La graduació de Nutrició Humana i Dietètica va tenir 

lloc el dia 10 de juliol. Va presidir l’acte el vicerector 

de Grup UB, TIC i Serveis Comuns, Josep M. Plana 

Castellví, i també hi van participar els representants 

dels estudiants graduats, Laia Pérez i Mireia Termes, 

el padrí de la promoció, el professor Andreu Farran, el 

director del Campus de l’Alimentació de Torribera, Dr. Màrius Rubiralta, i la cap 

d’estudis, Dra. Conxita Amat. A l’acte hi van ser presents membres de l’equip de 

direcció del Deganat de la Facultat de Farmàcia, responsable dels estudis. 

Una setmana més tard, el 17 de juliol, es va celebrar la 

segona graduació dels estudiants de Ciència i Tecnologia 

dels Aliments. L’acte el va presidir la vicedegana 

acadèmica i d’Estudiants de la Facultat de Farmàcia, 

Mercè Pallàs, que va estar acompanyada per la cap 

d’estudis, M. Carmen Vidal, el padrí de l’ensenyament, 

Axel Bidon-Chanal, i el conseller delegat de Laboratoris Ordesa i professor del 

Campus, J. Permanyer, en representació del sector de la industria alimentària. L’acte 

es va iniciar amb els parlaments de Lucia Torres, Magalí Hadidian i Jordi Furnells, 

http://boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10579.pdf
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estudiants graduats, representants de la promoció. 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/Acte_graduacio2015.html 

El dia 26 d'octubre de 2015 es va celebrar al 

Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de 

Barcelona  l’acte acadèmic de lliurament del 

jurament hipocràtic dels alumnes de la Facultat de 

Farmàcia de la promoció 2010-2015. Va presidir 

l’acte la Dra. Lourdes Cirlot, vicerectora de 

Relacions Institucionals i Cultura de la UB, i també 

hi van participar el Dr. Joan Esteva de Sagrera, degà de la Facultat de Farmàcia; la 

Dra. María Antonia Garau, professora del Departament de Productes Naturals, 

Biologia Vegetal i Edafologia de la Facultat de Farmàcia i padrina de la promoció; el 

Dr. Josep Maria Suñé, professor del Departament de Farmàcia i Tecnologia 

Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia i padrí de la promoció. Els representants dels 

alumnes van ser Marina Garau i Marc Suñé 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. http://www.ub.edu/ubtv/video/acte-academic-de-

jurament-hipocratic-de-la-facultat-de-farmacia-promocio-2010-2015 

 

Ensenyaments de màsters oficials universitaris 

Els màsters oficials gestionats per la Facultat de Farmàcia el curs 2014-2015 han 

estat: 

 Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible 

 Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa 

 Biotecnologia Molecular 

 Desenvolupament i Innovació d’Aliments 

 Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 

 Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 

 Seguretat Alimentària 

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

201 persones, amb la distribució següent: Aigua. Anàlisi interdisciplinària i Gestió 

Sostenible, 21; Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa, 11; Biotecnologia Molecular, 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/Acte_graduacio2015.html
http://www.ub.edu/ubtv/video/acte-academic-de-jurament-hipocratic-de-la-facultat-de-farmacia-promocio-2010-2015
http://www.ub.edu/ubtv/video/acte-academic-de-jurament-hipocratic-de-la-facultat-de-farmacia-promocio-2010-2015
http://www.ub.edu/farmacia/queoferim/index/postgrau.htm
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65; Desenvolupament i Innovació d’Aliments, 38; Medicaments, Salut i Sistema 

Sanitari, 11; Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments, 30 i Seguretat 

Alimentària, 26. 

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 2014-2015 s’han matriculat al títol d’Especialista en Farmàcia Industrial i Galènica 

15 estudiants i uns altres 15 n’han obtingut el títol (11a promoció). 

 

Nou curs de postgrau de Ciències Farmacèutiques a la Facultat de Farmàcia 

A partir del curs vinent la Facultat de Farmàcia oferirà el diploma 

d’especialització/diploma de postgrau (títol de la Universitat de Barcelona) anomenat 

Recerca en Ciències Farmacèutiques, de 40 ECTS. Aquest curs de postgrau neix amb 

l’objectiu que els alumnes puguin assolir una formació específica i professional que els 

permeti integrar-se als departaments d’R+D+I de la indústria farmacèutica, instituts de 

recerca i altres estructures de recerca. L’objectiu és aconseguir-ho mitjançant la seva 

integració en un dels departaments de la Facultat de Farmàcia, desenvolupant un 

projecte de recerca durant un any en el marc dels grups de recerca d’aquesta facultat. 

Els destinataris del curs són llicenciats o graduats en estudis de Ciències de la Vida, 

Ciències de la Salut, Nutrició i Alimentació o disciplines afins. 

 

Ensenyaments de doctorat 

En paral·lel a l’oferta de màsters oficials, durant el curs 2014-2015 s’han matriculat un 

total de 482 estudiants de doctorat en sis programes de doctorat coordinats per 

professors de la Facultat de Farmàcia: 

 Alimentació i Nutrició: 56 

 Nutrició i Metabolisme: 3 

 Biomedicina: 131 

 Biotecnologia: 91 

 Química Orgànica Experimental i Industrial: 30 

 Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments: 97 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/R/201411829/index.html
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S’han llegit 74 tesis doctorals durant l’any acadèmic 2014-2015. 

A més, hi ha 19  alumnes de la facultat matriculats a altres programes de doctorat: 

 Ciències del Mar: 1 

 Biodiversitat: 2 

 Nanociències: 4 

 Química Orgànica: 8 

 Ciències i Tecnologies del Medi Ambient:  4 

 

Altra oferta formativa 

Entre els títols propis de postgrau, el curs 2014-2015 la Facultat de Farmàcia ha 

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

s’indiquen el nombre d’alumnes: 

Màsters: 

 Departaments Científics de la Industria Farmacèutica: 23  

 Experimental en Ciències Farmacèutiques: 19 

 Dermofarmàcia i Cosmetologia: 39 

Títol d’expert: 

 Registres Farmacèutics i Productes Afins:  27 

 GMP-GLP, ISO i validacions a la Indústria Farmacèutica: 19 

 Productes Sanitaris: 11 

 

 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 2015 i 

les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran (AUGG), amb cursos de 

http://www.ub.edu/juliols/programa.php
http://www.ub.edu/aclt/aules.htm
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divulgació científica en el camp del medicament, la salut i l’alimentació. 

 

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 278 estudiants que han estat assignats a un dels 

201 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 33 comissions en les quals han participat 99 professors. S’han publicat 14 

treballs en el dipòsit digital de la UB.  

Dins del procés 

de difusió dels 

TFG dels 

estudiants de Farmàcia, 

els responsables d’aquesta assignatura singular s’han preocupat per la publicació dels 

millors treballs en el Dipòsit Digital de la UB i en altres sistemes de difusió. Aquests 

dies s’han publicat en format d’article els TFG qualificats amb matrícula d’honor del 

curs 2013-2014 al número 7 de la revista Edusfarm.  

Edusfarm, revista d’educació superior en Farmàcia, és una publicació en format 

electrònic de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Té una 

periodicitat semestral i s’hi poden publicar treballs teòrics i aplicats en el camp de la 

docència i en qualsevol de les àrees de coneixement dels ensenyaments relacionats 

amb les ciències farmacèutiques que abordi pràctiques educatives des de perspectives 

teòriques i metodològiques diverses. A més, constitueix un punt de trobada entre 

professors i també entre aquests i els estudiants per tal d’afavorir-ne la comunicació. 

La coordinadora del TFG de CTA és la Dra. Elvira López Tamames. El juny de 2014 es 

va publicar al web l’oferta de temes proposats pels professors del grau (més de 

66 temes oferts) i al setembre se’n va fer l’assignació, segons criteris del Consell 

d’Estudis. El resultat és que el curs 2014-2015 es van matricular i presentar 45 TFG de 

CTA, 7 al primer semestre (amb 1 comissió avaluadora) i 38 al segon (amb 5 

comissions avaluadores). El 27 % d’aquests TFG van ser experimentals i/o vinculats 

amb l’assignatura de Treball Dirigit de la titulació, mentre que el 73 % van ser treballs 

d’aprofundiment bibliogràfic o de revisió.  

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/32213
http://www.publicacions.ub.edu/revistes/edusfarm7/
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D’altra banda, la coordinadora del TFG de NHD és la Dra. Stefania Vichi. En el curs 

2014-2015, han presentat el TFG 57 estudiants del grau de NHD, dels quals 41 han 

desenvolupat temes oferts pel professorat de 14 departaments o unitats diferents, i 16 

han desenvolupat una proposta pròpia. Entre ells, s’ha presentat un TFG dut a terme 

dins del conveni de col·laboració entre Creu Roja i la UB-Campus de l’Alimentació.  

 

Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) 

  

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i les directrius 

per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior i  segueix 

les directrius establertes per les agències de qualitat —entre elles, l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)— i compleix els 

requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència. 

El sistema de qualitat de la Facultat integra totes les activitats relacionades amb la 

garantia de qualitat dels graus i els màsters oficials i desplega el Sistema 

d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com l’instrument que ha d’utilitzar tant 

en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seu seguiment continu per 

assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació.  

Aquest curs ha estat especialment important pel desplegament del SAIQU a la Facultat 

de Farmàcia, atès que ha tingut lloc la primera acreditació de dos ensenyaments de la 

facultat, dins del marc de VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació) de 

títols.  

El procediment d’acreditació va propiciar que la Comissió de Qualitat del centre es 

plantegés revisar durant el primer semestre els procediments estàndards de qualitat 

(PEQ) del centre i  modificar-los per tal de millorar-ne la  implementació en els 

processos acadèmics i de gestió. Així mateix, s’ha renovat la pàgina web del sistema 

de qualitat del centre, on es poden trobar tots els processos de qualitat que s’hi 

desenvolupen seguint el SAIQU. 

http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/sgq/comissio_qualitat.html
http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/index.html
http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/sgq/gestio_processos.html
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S’ha procedit a elaborar els informes de seguiment del grau de Farmàcia, accessibles 

des de la pàgina de qualitat del centre i de tres dels màsters impartits a la Facultat el 

curs 2013-2014: màster de Biotecnologia Molecular, màster de Desenvolupament i 

Innovació d’Aliments, màster de Recerca, Desenvolupament i Control de 

Medicaments.  

 

Acreditació dels graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments i de Nutrició 

Humana i Dietètica 

L’elaboració de l’autoinforme d’acreditació dels ensenyaments és un requeriment legal 

que han de superar totes les titulacions per tal d’avaluar l’estat i el funcionament dels 

ensenyaments des de la seva implantació i l’oportunitat de continuar impartint-los en 

un determinat centre. L’any 2016 els graus de Ciència i Tecnologia del Aliments i de 

Nutrició Humana i Dietètica han de ser acreditats cobrint els requisits legals de 

sotmetre a avaluació les titulacions de grau al cap de sis anys de la seva implantació . 

El procés es va iniciar al gener ,el dia 15/01/2015, quan es va nomenar i aprovar per 

Junta de Facultat el Comitè d’Avaluació Intern (CAI) encarregat d’elaborar 

l’autoinforme d’acreditació dels dos graus. El CAI està integrat per Mercè Pallàs, 

Josefa Badia, Encarna Garcia, M. Carmen Vidal, Conxita Amat, Elvira López, Montse 

Illan, Anna Marquès Sinca i les estudiants Sònia Garcia i Alba Marin en correlació amb 

els diferents col·lectius: Deganat, responsables acadèmics, professorat i alumnat 

representant de cadascuna de les titulacions a acreditar i PAS. Amb el suport de 

l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB (APQUB), el CAI va anar treballant tot l’any 

recollint informació, sistematitzant les evidències relacionades i elaborant l’autoinforme 

que va ser posat a disposició de tots el col·lectius al mes d’octubre i aprovat per Junta 

de Facultat el 14 d’octubre. Finalment, el 29 d’octubre el centre va rebre la visita del 

Comitè d’Avaluació format per experts en els àmbits dels graus a acreditar i tècnics de 

qualitat de l’AQU. Com a resultat de la seva  visita al Campus de lAlimentació de 

Torribera,  ambdós graus van tenir un informe verbal positiu. El procés finalitzarà amb 

l’informe final que es rebrà en els proper mesos. 

 

Contracte programa academicodocent 

La Facultat ha rebut ingressos mitjançant aquest contracte, els quals ha invertit a 

l’adquirir equipament docent per a les ULD del campus Diagonal i el campus Torribera 

http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/vsma/documentacio.html
http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/index.html
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-de-ciencia-i-tecnologia-dels-aliments
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-de-nutricio-humana-i-dietetica
http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/sgq/comissio_qualitat.html
http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/agenda/v_acreditacions.html
http://www.ub.edu/farmacia/qualitat/agenda/v_acreditacions.html
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i per les aules de docència (ordinador, videoprojectors,....). Així mateix ha finançat 

ajuts per la VIII Trobada del Professorat de Ciències de la Salut, inscripcions al 

Symposium AEFI i al Congrès FEEF, accèssits als Premis Concòrdia-FEDEFARMA i 

vàries beques de col·laboració per a alumnes que donen suport tècnic a diferents 

àmbits de la Facultat. 

Durant el curs 2014-2015, s’han realitzat diferents actuacions en remodelació d’espais 

de la Facultat, essent una de les més destacades la nova aula d’informàtica (F) que ha 

suposat una inversió de 40.000€  (obra, mobiliari, equipament informàtic i connexions). 

S’ha continuat amb la instal·lació i reparació de xarxes en els fals sostres de l’edifici B 

per caiguda de revoltons i així evitar despreniments continus i perillosos. S’ha procedit 

a reparar la gran porta d’accés a la Facultat, en la seva part posterior que dona al bar-

restaurant, amb un cost de 4.997,30€ i, també, una de les màquines que proporciona 

l’aire condicionat de l’edifici B-Annex 2, per un cost de 52.000€.  S’han instal·lat 

cortines a l’espai d’exposicions de l’edifici B, per valor de 846,03€. A més, s’han fet 

actuacions de seguretat en escales d’emergència per valor de 5.045,70€ i s’ha 

construït una paret i reixa entre la Facultat de Biologia i la Facultat de Farmàcia per 

impedir l’accés al recinte, amb un cost de 9.077,42€.  

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

de graus i màsters com 4 videoprojectors, altaveus PC, 4 panells grans per anuncis i 

faristols informatius, 3 microones per les sales polivalents d’estudiants,.....entre 

d’altres. 

. La millora del finançament del contracte programa és conseqüència de  l’acompliment 

dels objectius de la Facultat com ara les activitats de promoció dels graus, la 

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

innovació docent, entre d’altres. 

 

Millora i innovació docent 

Durant el curs 2014-2015 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 anat renovant 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. El professorat de la Facultat de Farmàcia està 

http://www.ub.edu/farmacia/queoferim/index/innovacio_docent.html
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molt implicat en projectes d’innovació docent, tal  com es dedueix de les dades que es 

mostren a continuació: 

Els grups d’innovació docent consolidats per la UB (2014-2015) han estat: 

GAMFIF2013 Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia  

ENAPFISIO Ensenyar a Aprendre Fisiologia  

GIDTF2013 Grup d’Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica 

FARCLINAF Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica 

ULD-FARMACIA Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia 

GIBAF Grup d’Innovació Docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques 

GIDAIFAR Grup d’Innovació Docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic 

ORFILA Grup d’Innovació Docent 

Com a grups d’innovació docent 2014-2015: 

e-Galènica Innovació Docent en Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica 

MICOMFAR Grup d’innovació per a la millora de les competències professionals al 

grau de Farmàcia 

 

Campus Virtual  

Durant el curs 2014-2015 s’han creat al Campus Virtual 128 cursos del grau de 

Farmàcia, 49 del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, 39 del grau de Nutrició 

Humana i Dietètica, 13 del màster Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible, 

11 del màster d’Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa, 22 del màster de 

Biotecnologia Molecular, 16 del màster de Desenvolupament i Innovació d’Aliments, 11 

del màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, 2 del màster de Nutrició i 

Metabolisme, 21 del màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments i 

11 del màster en Seguretat Alimentària. 

 

 

 

http://mid.ub.edu/webpmid/content/gamfif2013
http://mid.ub.edu/webpmid/content/enapfisio
http://mid.ub.edu/webpmid/content/gidtf2013
http://mid.ub.edu/webpmid/content/farclinaf
http://mid.ub.edu/webpmid/content/uld-farm%C3%A0cia
http://mid.ub.edu/webpmid/content/gibaf
http://mid.ub.edu/webpmid/content/gidaifar
http://mid.ub.edu/webpmid/content/orfila
http://mid.ub.edu/webpmid/content/e-gal%C3%A8nica
http://mid.ub.edu/webpmid/content/micomfar
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Acció tutorial 

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

102 professors que tutoritzen els alumnes que estan cursant aquest grau. Atès el 

model de PAT que hi ha a Farmàcia, els estudiants  al llarg dels seus estudis tenen el 

mateix professor tutor. Durant el curs 2014-2015 han accedit a l’espai tutorial de 

l’ensenyament de Farmàcia un total de 385 estudiants de nou ingrés que han  tutoritzat 

deu professors que ja tenien tasques d’aquest tipus. Tots els estudiants matriculats a 

l’ensenyament de Farmàcia han estat tutoritzats. El nombre total d’estudiants amb 

tutoria especialitzada (esportistes d’elit) ha estat de 3. 

S’han dut a terme les reunions informatives amb els alumnes a inici de curs per 

presentar-los els seus tutors ,i també s’ha enviat informació als tutors perquè la tasca 

tutorial es desenvolupi amb eficàcia. 

L’Espai Tutorial de Farmàcia, en el Campus Virtual de la UB, l’ha continuat utilitzant i 

promocionant el coordinador Dr. Joan Simon com a plataforma d’informació i de 

comunicació. 

El Pla d’acció tutorial per als ensenyaments del Campus de l’Alimentació (CTA i NHD), 

coordinat per la Dra. Teresa Veciana, té com a suport la figura dels professors de 

referència, tutors de mobilitat i tutors de pràctiques externes. Tota la informació arriba 

als estudiants al Suport Tutorial Torribera. Espai de Comunicació, del Campus Virtual. 

Els professors de referència i les dues caps d’estudis dels ensenyaments del Campus 

de Torribera reforcen l’acció tutorial que ofereix el Servei d’Orientació a l’Estudiant. Els 

professors de referència del grau de Nutrició Humana i Dietètica són Rosa Abellana, 

Montserrat Illan i Xavier Torrado; i del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, 

Cristina Minguillón, Montserrat Riu i Teresa Veciana (edifici Verdaguer). 

 

Accions d’orientació professional 

Pràctiques en empreses i «Passaport a la professió» 

Els estudiants valoren molt positivament aquesta iniciativa de la Facultat, que ja ha 

aconseguit que més de cent estudiants aquest curs acadèmic 2014-2015 hagin pogut 

fer pràctiques en empreses dins d’un conveni entre la Universitat, la Facultat de 

Farmàcia i l’empresa.  

http://www.ub.edu/farmacia/atencio_est/practiquesfarmacia.htm
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El dimecres 30 de setembre va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia, 

amb una gran afluència d’alumnes, 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. La sessió l’ha presentada la 

Dra. Mercè Pallàs, vicedegana d’Afers Acadèmics i Estudiants. 

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.  

Establir ponts de contacte entre l’alumnat i el món 

professional i aprendre directament de 

professionals de la indústria farmacèutica és 

l’objectiu del taller «University joins Industry», en 

què van participar experts de la companyia 

farmacèutica Galenicum Health. L’activitat va tenir lloc el dia 11 de març a l’Aula 

Magna de la Facultat de Farmàcia. El taller va incloure conferències i sessions de 

treball en xarxa (networking), a càrrec de professionals 

de Galenicum Health, sobre desenvolupament químic i 

farmacèutic, producció i gestió de projectes, propietat 

industrial, registre tècnic, assaigs clínics i seguretat dels 

medicaments. Hi van intervenir, a més, professionals 

dels Laboratoris Galenicum, Uriach, Grupo Ferrrer, 

Laboratorios Salvat, Esteve, Merck Group i Boehringer 

Ingelheim que van cobrir les àrees d’R+D, Project 

Management, Regulatory Affairs, Quality Analysis, 

Business Development, Clinical Trials, Drug Safety, 

Tech Transfer, Quality Control and Manufacturing.  

 

L’assistència va ser un èxit, ja que hi ha haver 120 inscripcions i, en algunes sessions, 

fins i tot es van superar els 150 assistents. 

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/sae/
http://www.ub.edu/sae/


MEMÒRIA ACADÈMICA DE LA FACULTAT DE FARMÀCIA 2014-2015 

 

16 
 

El 19 de novembre es va dur a terme la primera experiència 

d’entrevista ràpida (speed-networking) a la Facultat de 

Farmàcia, una acció innovadora per apropar la realitat de les 

organitzacions més destacades del sector farmacèutic als 

estudiants i graduats dels diferents graus, màsters i 

postgraus de la UB relacionats amb aquest àmbit. L’objectiu de l’activitat és afavorir i 

millorar l’ocupabilitat dels joves. Hi van participar representants de set empreses i 

quaranta universitaris amb diferents perfils i titulacions. Les empreses participants van 

ser: Labiana Life Sciences, Boehringer Ingelheim España, Laboratorios Hartmann, 

Novartis, Ferrer Internacional, Ken Pharma i Page Personnel.  

La jornada estava coorganitzada per la Facultat de Farmàcia i el Comissionat per a 

Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social de la UB, amb el suport de l’Institut de 

Formació Contínua (IL3-UB). 

Les Pràctiques Externes és un assignatura obligatòria de l’ensenyament de CTA, 

coordinada pel Dr. Joan Permanyer. Durant l’any 2014-15 es van oferir un total de 71 

places en unes 20 empreses o institucions diferents de l’àmbit agroalimentari. 

Un total de 44 alumnes van realitzar les practiques externes durant el curs 2014-2015. 

Entre aquests, el 66% dels alumnes van escollir una plaça entre les empreses o 

institucions oferides per la UB, mentre que el 34% restant van aportar ells mateixos 

l’empresa. Els principals àmbits on es van realitzar les pràctiques van ser: control i 

gestió de qualitat, documentació tècnica, I+D i producció.  

Durant el curs, es van programar dos seminaris per a cada període de pràctiques. El 

primer per presentar l’assignatura i guiar els alumnes en el mon de l’empresa i el 

segon per presentar les normes per elaborar la memòria que ha d’entregar l’alumne al 

final de les pràctiques. 

Les valoracions tant de les empreses que han acollit els alumnes com les dels propis 

alumnes són força positives.  

 

Altres accions  

El passat dia 17 de setembre es va inaugurar en el Campus de l’Alimentació de 

Torribera la primera edició del curs Nutrició i Gastronomia en el marc de la Universitat 

de l’Experiència (UdE) de la UB, amb 28 estudiants. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/fotonoticies/11/008.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/fotonoticies/11/008.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/en_marxa_ude.html
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Durant el curs 2014-2015 s’ha arribat a la 42a tertúlia de la sèrie «Tertúlies 

tecnològiques amb els amics del professor Ramon Salazar», que enguany faran deu 

anys a la Facultat de Farmàcia i que s’hi continuen fent trimestralment.  

La tertúlia del mes de desembre s’organitzà especialment per tenir una gran 

assistència (més de 200 assistents), i va ser a càrrec del professor Dr. Josep M. Suñé 

Negre amb el títol: «Relación Universidad-Empresa». Van assistir-hi estudiants dels 

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

Desenvolupament del Medicament (SDM) es poden consultar les sessions prèvies i 

descarregar-ne els materials.  

Així mateix, va tenir lloc la primera edició d’un curs, emmarcat dins de les accions 

d’orientació professional que es desenvolupen en aquest centre i organitzat per 

l’Associació d’Estudiants de Farmàcia de la Universitat de Barcelona (AEFUB), amb el 

suport del Deganat de la Facultat de Farmàcia i del 

Servei d’Atenció a l’Estudiant.  

El formador és un estudiant de Farmàcia de la 

Universitat de Portugal que assumeix la dinamització del 

curs en anglès, de caràcter molt pràctic i vivencial, amb 

l’objectiu que les persones que es vulguin dedicar a la 

farmàcia comunitària, o a qualsevol altre camp de les ciències de la salut que impliqui 

un tracte amb pacients, prenguin consciència de la necessitat d’aprendre tècniques de 

comunicació per atendre persones amb necessitats especials.  

 

Mobilitat d’estudiants i professorat 

La Dra. Pilar Pérez es la delegada del degà per a Relacions Internacionals.Joana 

Relat  Les Dres. Carme Pelegrí i Joana Relat són delegades del degà pel grup de 

Gestió de Mobilitat Internacional d'Estudiants 

Aquest curs acadèmic (2014-2015) 71 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 59 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: 

http://www.ub.edu/sdm/cat_17_tertulies.htm
http://www.ub.edu/sdm/cat_17_tertulies.htm
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1. Programes d’intercanvi europeu Sòcrates-ERASMUS: 63 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: 7 alumnes s’han acollit a convenis 

específics amb les universitats de Texas, Florida 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.  

4. Programes CINDA d’intercanvi: 1 alumne s’ha acollit a aquest programa, 

desenvolupant la seva mobilitat a la Universitat de Costa Rica 

La Facultat ha acollit 59 alumnes d’universitats estrangeres dins dels programes 

següents: 

1. Programes d’intercanvi europeu Sòcrates-ERASMUS: 49 alumnes d’universitats 

europees.  

2. Programes d’intercanvi de convenis específics: 7 alumnes. 

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

4. Programes d’intercanvi CINDA i sol·licituds individuals: 3 alumnes. 

5. Programa Leonardo da Vinci «Unipharma Graduates» (actualment incorporat al 

programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES): 3 alumnes. 

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

universitaris espanyols, quatre estudiants de la Facultat han cursat assignatures a les 

universitats de Sevilla (1), Navarra (2) i Madrid (1). 

Quatre 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) i 

Salamanca (1). 

Aprofitant la  oportunitat que ofereix el programa Erasmus + per la mobilitat de 

professorat, ens ha visitat el professor Dr. Renaud Seigneuric (Facultat de Medicina i 

de Farmàcia de la Universitat de Borgonya, Dijon, França) i Hanna Protrowiska 

(Poznan University and Medical Sciences, Polonia), Asli Uçar (University of Ankara, 
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Turquia) i ha marxat el professor Dr. Alfonso del Pozo Carrascosa del departament de 

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, qui va realitzar la seva estada a la Facultat de 

Farmàcia, Universitat de Coïmbra, Portugal. 

Durant el curs 2014-201 s’han signat 2 convenis nous amb les universitat americanes 

(Connecticut i Arizona) dintre dels convenis específics i dos convenis nous dintre del 

programa Erasmus + (Catania i Tours)  

Ens han visitat els coordinadors o staff de relacions internacionals, Ewa Carin 

Sehlstedt i Charlotta Bergström, del departament of “ Food and Nutrition” de la 

Universitat d’Umea (Suècia), les quals van fer una estada de dos dies , visitant un 

d’ells el Campus d’alimentació Torribera. També ens va visitar Villard Christophe, de la 

Facultat de Farmàcia de la Universitat de Lyon, Gustavo Guerrero de Ingenieria 

Agroindustrial de la Universidad de las Américas (Ecuador), Eduardo Soto i Javier 

Morales de la Facultat de Ciencies Químiques i Farmacèutiques de la Universitat de 

Chile, Juan José Díaz Esquivel (Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 

Universidad Nacional autònoma de México) i Peter F. Quilala (St. Luke’s Medical 

Center).  

El 2-3 de juliol de 2015 es va portar a terme la “Trobada Aliança Estratègica Universitat 

de Barcelona- Universitat de Montpellier” en la que van participar membres del 

departament de Bromatologia i Nutrició en representació del Campus d’Alimentació 

Torribera. A més a més també van participar membres del departament d’ Edafologia i 

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. Prèviament a aquesta trobada, la professora 

Laurence Vian (degana de la Facultat de Farmacia), Jean-Paul Fernández i el 

professor Dr. Bernard Bataille (vicedegà de relacions internacionals) de la Universitat 

de Montpellier van visitar la Facultat de Farmàcia per enfortir la col·laboració entre les 

dues facultats en relació a la mobilitat d’estudiants i professors. 

El 3 de juliol 2015, el vicepresident 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) i el 7 de juliol de 2015, 

una delegació de “National University of Pharmacy, Ucraïna” (Professora Inna 

Baranova i Elena Zhuk) van visitar 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 es desenvolupen.  
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Activitats per als estudiants i centres de secundària 

El juny de 2015 la Facultat va organitzar l’activitat 

Farmaestiu, juntament amb el Servei d’Atenció a 

l’Estudiant. Farmaestiu 2015 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. Axel Bidon-Channel i Carolina Estarellas; un taller 

d’electrofísica a càrrec de les Dres. Conxita Amat i Mariona Camps; un taller de 

parasitologia a càrrec dels Drs. Jordi Miquel i Maria Magdalena Alcover 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. 

El 18 de març va tenir lloc la primera edició del Premi 

Concòrdia-Fedefarma, de la Facultat de Farmàcia, 

que distingeix els millors treballs de recerca de 

batxillerat relacionats amb novetats en el món 

farmacèutic. El guanyador va ser l’estudiant Víctor 

García (Fundació Privada Gem, Mataró), autor del treball Malaltia d’Alzheimer: signes, 

diagnosi, futur, coordinat per la professora Rosabel Cabot. El jurat —integrat per les 

Dres. Marta Alegret, Elena Escubedo, Mercè Pallàs, Montserrat Miñarro i Carmen 

Escolano— també va atorgar dos accèssits a les propostes Àcid acetilsalicílic: de la 

planta al medicament, de l’alumna Amina Aissari El Bouchti (Institut Salvador Espriu, 

Salt), coordinat per Farners Brugués, i Marques i genèrics, equivalents?, presentat per 

Maria Solé Solé (Escola Puigcerver, Reus), sota la tutoria del professor Jordi Balsells.  

Del 15 al 17 de setembre de 2014 els estudiants del nou grau interuniversitari de 

Ciències Culinàries i Gastronòmiques van fer un tast dels continguts dels estudis que 

comencen i van visitar i conèixer 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 van participar en un programa 

d’activitats de benvinguda que va incloure conferències del professorat i dels cuiners 

que col·laboren en el grau, com ara Joan Roca. 

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/farmaestiu.html
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-concordia-fedefarma.html
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-concordia-fedefarma.html
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.cett.es/
http://www.cett.es/
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Un any més, i després del Saló de l’Ensenyament, la Facultat de Farmàcia va obrir les 

portes als estudiants de batxillerat interessats a cursar els graus adscrits a la facultat.  

A les Jornades de Portes Obertes que van ser desenvolupades el dia 8 d’abril de 

2015, es van inscriure 143 estudiants interessats en el Grau de 

Farmacia, 29 pel doble itinerari, Farmàcia i NHD, 33 estudiants pel 

Grau de CTA i 43 per NHD. La jornada va ser molt concorreguda, 

amb la participació de professorat i PAS, mostrant als futurs estudiants les 

instal·lacions de la Facultat i desenvolupant activitats docents i practiques, tant al 

campus Diagonal com al Campus de l’alimentació. 

El 16 d’abril a les 16 hores el Campus de l’Alimentació de Torribera van acollir una 

jornada de portes obertes adreçada als alumnes de Batxillerat i CFGS i a tothom 

interessat en cursar els graus de NHD i CTA, així com la doble titulació de Farmàcia – 

Nutrició Humana i Dietètica i el grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

La jornada va incloure una visita guiada pel campus, així com un acte de presentació 

dels Graus, que va comptar amb una inauguració a càrrec de la vicedegana d’Afers 

Acadèmics i Estudiants de la facultat de Farmàcia, Dra. Mercè Pallàs, i les 

intervencions de la Dra. M. Carmen Vidal, cap d’estudis de Ciència i Tecnologia dels 

Aliments, la Dra. Conxita Amat, cap d’estudis de Nutrició Humana i Dietètica, la Dra. 

Mercè Pallàs, doble grau de Farmàcia-Nutrició Humana i Dietètica. I el Dr. Josep 

Boatella, coordinador acadèmic del grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. 

El Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de 

Barcelona va acollir el passat 14 de setembre l’acte 

de lliurament del sisè Premi UB-Ferran Adrià amb 

Gallina Blanca, guardó creat el 2009 per fomentar 

els estudis de nutrició i alimentació entre els 

estudiants més joves. 

El treball de recerca guanyador entre els 32 projectes presentats va ser El calci làctic. 

Quin és i quin hauria de ser el seu consum entre els joves, de Maria Basté, de l’Institut 

Montserrat de Barcelona, que també es va endur el premi otorgat per l’ACSA sobre 

temàtica de seguretat alimentària. El Premi Sent Soví al millor treball relacionat amb el 

fet alimentari va ser per Magalí Ortiz, del col·legi Arabell d’Alpicat, amb el treball Dels 

paladars d’ahir als sabors d’avui, i per a Roger Guixé i Gemma Duñó, de l’Institut La 

Llauna de Badalona, amb Un dit d’escuma… o més! Estudi dels factors que influeixen 

http://www.ub.edu/futursinousestudiants/jpo-farmacia-torribera.html
http://www.ub.edu/farmacia/guia_grau_farmacia-nhd/
http://www.ub.edu/farmacia/guia_grau_farmacia-nhd/
http://www.cett.es/html/cat/Grau-de-Ciencies-Culinaries-i-Gastronomiques.html
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-ferran-adria.html
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-ferran-adria.html
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en les característiques de l’escuma en la cervesa artesanal. L’Institut Narcís Monturiol 

de Barcelona, va rebre el Premi UB-Ferran Adrià amb Gallina Blanca destinat al centre 

educatiu més implicat i proactiu, per haver estat el centre que ha presentat més 

projectes de qualitat sobre el fet alimentari o gastronòmic. L’acte va estar presidit pel 

vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat de la UB, Gaspar Rosselló; el 

xef i doctor honoris causa per la UB, Ferran Adrià, la directora de l’Agència Catalana 

de Seguretat Alimentària (ACSA), Carme Chacón, Montse Carbó, directora de 

Comunicació de GB Foods, i Màrius Rubiralta, Director del Campus de l’alimentació de 

Torribera. 

El Campus de l’Alimentació de Torribera ha acollit diverses 

activitats de divulgació per a alumnes d’escoles i instituts de 

Santa Coloma de Gramenet i ciutats veïnes. Entre elles cal 

destacar els Tallers de Ciència, Cuina i Nutrició, que han 

rebut la visita de 400 nens d’escoles colomenques que 

s’han iniciat en aquesta temàtica, precedent del Congrés de 

Ciència per a Infants. El Campus també ha sigut l’escenari 

d’activitats als laboratoris docents, on un centenar 

d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior de Dietètica de quatre 

instituts de Santa Coloma, Barcelona i Granollers han pogut fer unes pràctiques, dins 

el programa Apropa’t al campus de l’Alimentació, que s’adreça a la comunitat 

educativa no universitària i que té com a objectiu donar a conèixer els graus que 

s’imparteixen al campus de l’Alimentació, integrat al programa Santa Coloma, ciutat 

universitària, així com promoure vocacions científiques en els àmbits de la nutrició, la 

tecnologia alimentària i la gastronomia.  

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. 

Han visitat el Servei de Desenvolupament del Medicament 65 estudiants del instituts 

de secundària IES Severo Ochoa, IES Educem i IES Pedraforca. El Dr. Josep Maria 

Suñé ha fet la xerrada anual pels alumnes del IES Severo Ochoa.  

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

activitats amb centres de secundària és considerable i constant. 

 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/congres-de-ciencia-santa-coloma-gramenet/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/congres-de-ciencia-santa-coloma-gramenet/
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/programa_apropa_t.html
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Jornada de Novetats en el Món Farmacèutic 

Als estudiants de la Facultat 

de Farmàcia Leticia Duart, 

Enric Lizano i Ignasi Azagra 

se’ls ha distingit en la 

convocatòria d’enguany del 

Premi Pharmanews-

Fedefarma, que es va lliurar 

en el marc de la I Jornada de 

Novetats en el Món 

Farmacèutic, que va tenir lloc 

el dimecres 18 de març a  

l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia.  

 

Més concretament, a Leticia Duart se la va 

guardonar pel treball Tenim un GPS al cervell?, 

tutoritzat per la Dra. Trinitat Cambras, del 

Departament de Fisiologia. Per la seva banda, a 

Enric Lizano se’l va premiar pel treball Tractament 

pioner en la lesió medul·lar, elaborat sota la 

direcció de la Dra. Elena Escubedo, del Departament de Farmacologia i Química 

Terapèutica. Finalment, Ignasi Azagra va rebre el premi per Una mica de llum sobre 

l'Ebola, treball coordinat pel Dr. Francisco Pérez, del Departament de Fisiologia.  

Aquesta iniciativa, impulsada amb la col·laboració de Fedefarma ―la principal 

plataforma logística farmacèutica catalana―, la promou la Dra. Elena Escubedo, del 

Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, amb la col·laboració de 

professors i tutors i el suport de l’equip deganal.  

El tribunal el va formar el Sr. Álvaro Rocallillo, de l’empresa Sanofi; la Sra. Elisenda 

Casals, de Fedefarma; el Dr. Diego Muñoz-Torrero, vicedegà de Recerca i la 

Dra. Elena Escubedo, coordinadora de l’activitat.  

Durant la jornada, també es van lliurar els guardons de la primera edició del Premi 

Concòrdia-Fedefarma, de la Facultat de Farmàcia.   

 

http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=64171&noticiaub=FARMACIA
http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=64171&noticiaub=FARMACIA
http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=64171&noticiaub=FARMACIA
http://www.ub.edu/farmacia/es/
http://www.fedefarma.com/es/fedefarma.htm
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-concordia-fedefarma.html
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-concordia-fedefarma.html
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IV Premi Federació Farmacèutica 

El tractament de la malaltia d’Alzheimer i les 

patologies de transmissió sexual són l’eix dels 

treballs distingits en la quarta edició dels Premis 

Federació Farmacèutica (edició de primavera), 

lliurats el 15 d’abril, als millors treballs d’educació 

farmacèutica orientada al ciutadà. Els treballs 

guardonats els han elaborat els estudiants del grau de Farmàcia dins les activitats de 

l’assignatura troncal Pràctiques Tutelades. Enguany, un total de 116 estudiants de la 

Facultat de Farmàcia, agrupats en unitats de coordinació docent (UCD) i supervisats 

pels professors associats, han elaborat nou treballs d’educació farmacèutica. En la 

modalitat de farmàcia d’hospital, s’ha distingit el treball Educació farmacèutica en el 

tractament de la malaltia d’Alzheimer, dut a terme a la UCD Barcelonès Nord i 

Maresme i a la UCD Costa de Ponent, sota la coordinació dels professors Pilar Giner, 

Anna Mas i Ramón Jodar. En la modalitat de farmàcia comunitària, el treball 

guanyador és Educació farmacèutica en les malalties de transmissió sexual, elaborat a 

la UCD Barcelona Sud sota la tutoria del professor Antoni Miró.  

En aquesta edició, els guardons els ha atorgat un jurat integrat per la Dra. Montserrat 

Miñarro, cap d’estudis de l’ensenyament de Farmàcia; la Dra. Josefa Badia, 

vicedegana de Postgrau i Doctorat; la Dra. Marian March, coordinadora general de la 

Unitat Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades, i Elisenda Casals, Florentina Botet i 

Josep Maria Magrinyà en representació de la Federació Farmacèutica.  

El tractament de la malaltia d’artritis reumatoide i de la diabetis mellitus tipus I han 

estat l’eix dels treballs distingits en la quarta edició dels Premis Federació 

Farmacèutica (edició d’estiu) als millors treballs d’educació farmacèutica orientats al 

ciutadà. Enguany, un total de 167 estudiants de la Facultat de Farmàcia, agrupats en 

unitats de coordinació docent (UCD) i supervisats pels professors associats, han 

elaborat tretze treballs d’educació farmacèutica. En la modalitat de farmàcia d’hospital, 

s’ha distingit el treball Educació farmacèutica en el tractament de la malaltia d’artritis 

reumatoide, elaborat a la UCD Barcelona Nord, sota la coordinació dels professors 

Drs. David Berlana i Ignasi Cardona. En la modalitat de farmàcia comunitària, el treball 

guanyador és Educació farmacèutica en la diabetis mellitus tipus I, elaborat a la UCD 

Costa de Ponent sota la tutoria del professor Dr. Jordi Casas. En aquesta edició, els 

guardons els ha atorgat un jurat integrat per la Dra. Montserrat Miñarro, cap d’estudis 

de l’ensenyament de Farmàcia; la Dra. Josefa Badia, vicedegana de Postgrau i 
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Doctorat; la Dra. Marian March, coordinadora general de la Unitat Docent d’Estades en 

Pràctiques Tutelades, i Elisenda Casals, Florentina Botet i Josep Maria Magrinyà en 

representació de la Federació Farmacèutica.  

 

Premis i distincions 

El dimecres 29 d’abril es van lliurar els Premis Crítica Serra 

d’Or 2015. El llibre Noms de plantes. Corpus de fitonímia 

catalana (Edicions i Publicacions de la UB, 2014) va resultar 

guanyador en l’apartat de Recerca. Editat pel TERMCAT 

(Centre de Terminologia), Noms de plantes. Corpus de 

fitonímia catalana recull més de 35.000 denominacions 

documentades arreu dels territoris de parla catalana. En 

l’elaboració del llibre hi ha participat un ampli equip d’especialistes en botànica i 

terminologia, dirigits per Joan Vallès, professor de la Facultat de Farmàcia de la UB i 

membre de l’Institut de Recerca de Biodiversitat (IRBIO). 

La Dra. Maria Pérez Bosch, professora associada del 

Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de la UB, 

ha rebut el Premi GEPRONAT 2014 als joves investigadors, 

convocat pel Grup Especialitzat de Química dels Productes 

Naturals de la Reial Societat Espanyola de Química. La quarta 

edició del premi reconeix, entre d’altres, la recerca d’excel·lència 

duta a terme per investigadors de menys de quaranta anys en l’àmbit de la química 

dels productes naturals.  

Mercedes Amat, catedràtica del Departament de Farmacologia i 

Química Terapèutica de la UB, ha estat guardonada amb la Medalla 

Fèlix Serratosa, que concedeix anualment el Grup Especialitzat de 

Química Orgànica (GEQOR) de la Reial Societat Espanyola de 

Química (RSEQ) en reconeixement d’una «trajectòria professional especialment 

destacada en l’àmbit de la química orgànica, tant a escala nacional com 

internacional».  

El professor Francisco Pérez García, del Departament de 

Farmacologia i Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia de la 

UB, ha estat designat ambaixador científic adjunt a Espanya dins el 

http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08087
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08087
http://www.publicacions.ub.edu/
http://www.redpronat.es/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/04/012.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/04/012.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/05/026.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/05/026.html
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programa Scientix, una iniciativa per a l’educació científica a Europa que té com a 

objectiu principal la millora continuada de la qualitat i la innovació en els ensenyaments 

de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. 

Abel Mariné, catedràtic emèrit del Departament de Nutrició i 

Bromatologia, i Claudi Mans, catedràtic emèrit del Departament 

d’Enginyeria Química, han estat guardonats per la seva tasca 

divulgadora amb la II Distinció de la UB a les millors activitats de 

divulgació científica i humanística. Aquest reconeixement, 

impulsat pel Consell Social i el Claustre de Doctors de la UB, té 

com a objectiu fomentar la difusió de l’activitat científica i el coneixement al conjunt de 

la societat. 

Pilar Mora i Gustavo Guerrero, estudiants del màster de 

Desenvolupament i Innovació d’Aliments de la Facultat de 

Farmàcia i el campus de l’Alimentació de Torribera, , han 

guanyat el segon premi del concurs ÉcoTrophélia Espanya 2015 

per a productes alimentaris innovadors amb un vessant ecològic. 

 

 

El 25 de setembre va tenir lloc a Alcobendas, seu de la multinacional farmacèutica 

Lilly, la tretzena edició dels Premis d’Investigació per a Estudiants de Doctorat, que 

reconeixen l’excel·lència, l’esforç i la dedicació demostrada per 

joves investigadors en els camps de la Química Analítica, 

Orgànica i Farmacèutica. Un comitè d’experts va escollir, en 

funció de la qualitat i quantitat de publicacions científiques, tres 

guanyadors i 7 finalistes, entre les que van quedar dos 

estudiants de doctorat del Departament de Farmacologia i 

Química Terapèutica de la Facultat de Farmàcia, Marta Barniol-

Xicota, pel seu treball “Stopping flu in its tracks: new approaches 

to influenza A inhibition”, relacionat amb la seva Tesi Doctoral, dirigida pel Prof. 

Santiago Vázquez, i Elena Valverde Murillo, pel seu treball “Exploring adamantane-like 

scaffolds for a wide range of therapeutical targets”, relacionat amb la seva Tesi 

Doctoral co-dirigida pels Prof. Manuel Vázquez-Carrera i Santiago Vázquez. 

 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/04/061.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Invitacio_distincio_CS.pdf
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Invitacio_distincio_CS.pdf
http://www.ub.edu/cs/
http://www.ub.edu/cdub/index.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/04/056.html
http://www.chil.org/agroindustria/group/plataforma-tecnologica-espanola-de-los-alimentos/blogs/ecotrophelia
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Càtedra UB-Carn i Salut 

La segona clàusula del Conveni Càtedra UB Carn i Salut el Rector de la Universitat de 

Barcelona nomena a la Dra. Mª Carme Vidal Directora de la Càtedra. Dins d’aquest 

conveni al curs acadèmic 2014-2015 s’ha organitzat la 3ª Conferència del cicle de 

conferències sectorials: Catalunya, clúster carni d'Europa CÀTEDRA DE LA CARN DE 

LA UB CARN I SALUT: ANÀLISI DE SITUACIÓ 2014, la Jornada tècnica "Consum de 

carn segur i saludable i la Jornada tècnica: Consum de carn segur i saludable al 

Campus de l’Alimentació de Torribera. 

 

Càtedra UB-Danone 

La Universitat de Barcelona i Danone, amb un interès 

comú pel desenvolupament i la innovació en l’àmbit de 

la salut i l’alimentació, han signat un conveni per 

desenvolupar una plataforma que faciliti un conjunt 

d’activitats de docència, formació, informació i 

documentació en l’àmbit de la nutrició humana: la 

Càtedra UB-Danone. En un acte que va tenir lloc a la 

sala de juntes del Rectorat de la UB, han signat el 

conveni Dídac Ramírez, rector de la UB, i Jérôme Boesch, 

conseller delegat de Danone.  

La nova Càtedra UB-Danone estarà ubicada al campus de 

l’Alimentació de la UB (recinte de Torribera, Santa Coloma 

de Gramenet). La dirigirà M. Carmen Vidal Carou, 

catedràtica del Departament de Nutrició i Bromatologia de la 

Facultat de Farmàcia de la UB, i tindrà com a president 

honorífic Abel Mariné Font, catedràtic emèrit del mateix 

Departament i expert reconegut en alimentació i nutrició. 

El Premi Càtedra UB-Danone per al millor treball de final de grau dels estudis de 

Nutrició Humana i Dietètica ha recaigut en el treball Microbiota intestinal, diabetes 

mellitus y nutrición, de l’alumna Noemí García, tutoritzada per la professora M. 

Mercedes Berlanga, del Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries. 

Pel que fa al millor treball de final de grau dels estudis de Ciència i Tecnologia dels 

Aliments, el Premi Càtedra UB-Danone ha guardonat el treball Estudi de polímers 

http://www.ub.edu/campusalimentacio/carnisalut/ca/index.html
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2015/05/069.html
http://www.ub.edu/campusalimentacio/es/premio_ub_danone.html
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d’impressió molecular (MIP) en l’anàlisi d’antibiòtics en matrius alimentàries, de 

l’alumna Arena Lascorz, tutoritzada per les professores Cristina Minguillón, del 

Departament de Farmacologia i Química Terapèutica, i Dolores Barrón, del 

Departament de Química  

 

Sistema de gestió i supervisió de la qualitat 2014-2015 

El Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de la 

Facultat de Farmàcia va superar la primera revisió de la 

renovació de la Norma ISO 9001:2008 el juliol de 2015 amb 

l’organisme certificador, SGS. També va renovar la certificació 

atorgada per TECNIO el setembre de 2015. 

  

Les 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.  

 

El Centre de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica 

per a la Indústria Quimicofarmacèutica (SINTEFARMA) de la 

Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona manté implantat un sistema de 

gestió de la qualitat d’acord amb el procés d’acreditació de TECNIO, basat en els 

requisits de les normes ISO 9001 i model EFQM: lideratge, recursos, política i 

estratègia, estructura del sistema de qualitat, gestió del màrqueting, gestió dels 

projectes, servei d’atenció al client i servei postvenda. El Certificat de Qualitat es va 

renovar el setembre de 2015 d’acord amb  l’informe d’INGECAL. 

 

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 2014-2015, es va presentar al novembre el carnet 

precol·legial per a alumnes de l’últim any del grau i se n’hi han subscrit 120. 

Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, i Jordi Ciuraneta, conseller 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, van 

signar un acord per desenvolupar diversos projectes estratègics en els àmbits de 

l’alimentació i la nutrició, la seguretat i la qualitat alimentàries i la gastronomia. 
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El conveni establirà un programa de col·laboració, a través dels ensenyaments que 

s’imparteixen al Campus de l’Alimentació, entre la Universitat i el Departament 

d’Agricultura, amb l’objectiu d’oferir als estudiants pràctiques externes a les unitats del 

Departament i afavorir la promoció del màster interuniversitari de Seguretat 

Alimentària. 

A través del Campus de l’Alimentació de Torribera, la Universitat de Barcelona i 

l’organització Fórum Café han signat un conveni per desenvolupar activitats docents 

d’investigació i divulgació en relació amb el coneixement del cafè. 

 

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: 

D’una banda, s’han concedit 118 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 40.226,90 €.  

D’altra banda, s’han donat ajuts als serveis de suport a la recerca de la Facultat per un 

import de 6.000 €.  

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

permès atendre la totalitat de les 27 sol·licituds presentades des de les diferents àrees 

de coneixement per un import total de 19.214,11 €. 

 

Activitat de recerca  

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

contractació a través de la Fundació Bosch i Gimpera, ha estat de 2,5 milions d’euros. 

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 2015, cal destacar com a 

inputs més rellevants els 60 projectes de recerca actius. D’altra banda, entre els 

outputs cal destacar que s’han publicat 370 articles en revistes, amb una mitjana de 

factor d’impacte de 3,32; s’han registrat 4 patents i s’han fet 423 contribucions en 

congressos.  

 

 

http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/seguretatalimentaria/presentacio
http://www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/seguretatalimentaria/presentacio
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/index.html
http://www.forumdelcafe.com/
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/forum_cafe.pdf
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La “Agència per a la competitivitat de l’empresa” (ACCIÓ) de la Generalitat de 

Catalunya, a través del programa NUCLIS, ha adjudicat a l’empresa CIDQO 2012 i als 

grups de recerca de la Facultat de Farmàcia de la UB liderats pels Drs. Francisco J. 

Luque (Departament de Físico-Química), Manuel Vázquez (Departament de 

Farmacologia i Química Terapèutica) i Santiago Vázquez (Departament de 

Farmacologia i Química Terapèutica), a un projecte titulat "Síntesis y evaluación 

farmacológica de nuevas moléculas con propiedades antidiabéticas".  

 

El projecte “Medicaments per a trastorns inflamatoris i 

cardiovasculars”, presentat per investigadors del 

Departament de Farmacologia i Química Terapèutica de 

la Facultat de Farmàcia, ha estat seleccionat a la primera 

convocatòria del programa CaixaImpulse, una iniciativa 

coorganitzada per l’Obra Social “La Caixa” i Caixa 

Capital Risc amb l’objectiu d’impulsar la transformació de coneixement científic en 

empreses i que destina 1,3 milions d’euros. En el projecte participen els professors 

Manuel Vázquez-Carrera i Santiago Vázquez i la investigadora Rosana Leiva, que 

actuarà com a líder del projecte. També hi col·labora el professor F. Javier Luque 

(Departament de Fisicoquímica). L’objectiu és valoritzar uns nous compostos preparats 

en el context de la Tesi Doctoral d’Elena Valverde i que recentment han estat objecte 

d’una sol·licitud de patent europea pel seu potencial interès en el tractament de 

trastorns inflamatoris i cardiovasculars. 

 

Amb l’edició del 2014 de La Marató de TV3 s’ha finançat el projecte Cardiomiopatia 

diabètica: a la recerca d’una nova diana terapèutica, liderat pel Dr. Manel Vázquez 

Carrera, de la Unitat de Farmacologia del Departament de Farmacologia i Química 

Terapèutica, en col·laboració amb el grup del Dr. Arthur M. Feldman (School of 

Medicine, Temple University, Philadelphia). 

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. 

 

 

 

 

http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/agencia/
http://www.fbg.ub.edu/post/ca/221/dues-iniciatives-de-la-ub-presentades-a-travs-de-lfbg-han-estat-seleccionades-pel-programa-caixaimpulse
http://www.tv3.cat/marato/
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Difusió de la recerca  

 

El març de 2015 es va iniciar 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. De moment s’han dut a terme dotze 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. 

D’altra banda, durant el mes d’abril de 2015 es va obrir una nova edició dels Seminaris 

Tecnològics, la cinquena. En aquesta activitat, coordinada pel Dr. Carles Ciudad, del 

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, es presenten tècniques i 

metodologies transversals avançades d’interès farmacèutic. Per tercer 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 del 2010 al 2014, 

impulsats per la Comissió de Recerca 

de la nostra facultat, s’han publicat en 

accés obert cinc edicions dels llibres 

electrònics Recent Advances in 

Pharmaceutical Sciences I-V. Aquests llibres, que contenen uns dotze capítols 

cadascun —corresponents amb els seminaris de recerca que es van impartir durant 

els anys 2010-2014—, han de servir per difondre i fer visible 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 de la 

Universitat de Barcelona i del web de l’editorial Transworld 

Research Network.  

El 18 de maig de 2015 va tenir lloc la VIII Jornada de Recerca a la 

Facultat de Farmàcia, organitzada des del Deganat amb la 

col·laboració dels alumnes de doctorat dels diferents 

departaments, i que ha estat presidida per la Dra. Montserrat 

Miñarro, en representació del degà de la Facultat de Farmàcia, i 

http://www.ub.edu/farmacia/queoferim/index/seminaris.htm
http://www.ub.edu/farmacia/recerca/Stec.htm
http://www.ub.edu/farmacia/recerca/Stec.htm
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67430
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/67430
http://www.trnres.com/ebook.php
http://www.trnres.com/ebook.php
http://www.ub.edu/farmacia/docs/recerca.pdf
http://www.ub.edu/farmacia/docs/recerca.pdf
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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 ,així, afavorir-hi la comunicació  per fer més 

enriquidora la seva formació de postgrau. Durant la jornada, la Dra. Pura Muñoz-

Cánovas, de la Universitat Pompeu i Fabra, va impartir la conferència «Cèl·lules mare 

musculars en envelliment i malaltia». Per cinquena vegada s’ha adjudicat el Premi de 

Recerca Federació Farmacèutica a les tres millors presentacions, dotat, 

respectivament, amb 500, 300 i 200 euros i un diploma acreditatiu. Els guanyadors 

d’aquests premis han estat Jonathan Ricardo Coronel (Departament de Microbiologia i 

Parasitologia Sanitàries, Unitat de Microbiologia, primer premi), Joan Francesc Mir 

(Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, segon premi) i Beatriz Cancino 

(Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Unitat de Parasitologia, 

tercer premi). 

L’any 2015 s’ha continuat la secció «L’article del mes», que es manté actualitzada amb 

noves incorporacions. 

 

Altres actes acollits per la Facultat  

El 16 d’octubre de 2014 va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat la Quarta Jornada 

de Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades. En 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 va presidir la inauguració de l’acte i 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 dia 11 de novembre de 2014 va tenir lloc al campus 

de l’Alimentació de Torribera el I Workshop anual de 

l’INSA-UB (Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat 

Alimentària) sobre l’oli d’oliva. El 18 de març de 2015, 

les Jornades d’Alimentació Infantil Saludable que 

organitza la Creu Roja. 

Aquest any la XXX Exposició de bolets a la Facultat de Farmàcia va estar dedicada al 

cinquantenari de la mort de Pius Font i Quer (1888-1964) i va tenir lloc els dies 11 i 12 

de novembre, al vestíbul de l’edifici B de la Facultat de Farmàcia. Com en edicions 

anteriors, la mostra va tenir un esperit pedagògic i divulgatiu, i va exhibir prop d’un 

http://www.ub.edu/insa/
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centenar d’espècies en estat fresc, catalogades per famílies i etiquetades amb el nom 

científic i el nom popular, amb indicacions sobre comestibilitat, toxicitat, etc. També va 

tenir lloc la conferència «Síndromes tòxiques provocades per bolets», a càrrec del Dr. 

Luis Serés, metge i soci de la Societat Catalana de Micologia. Aquesta exposició la va 

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

Catalana de Micologia i el Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal, UB. 

 

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. A la ULD, en 

el marc d’un projecte PMID, s’està elaborant una aplicació mòbil destinada a 

professors i estudiants per a la consulta de la gestió de residus.  

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

dos campus i en la Setmana de la Ciència. 

 

Biblioteca 

 

Biblioteques CRAI Farmàcia i CRAI Campus de l’Alimentació de Torribera 

Durant el curs 2014-2015, s’han incorporat al catàleg del CRAI 607 títols nous, 270 

dels quals procedeixen de donatius.  

Aquest curs acadèmic s’han pujat al Dipòsit Digital de la UB 93 articles a la col·lecció 

Recerca, 19 treballs a la col·lecció Treballs de l'alumnat, 106 plans docents a la 

col·lecció Plans Docents - Guies de l'estudiant (Facultat de Farmàcia) i 37 documents 

a la col·lecció Jornades i Congressos (Facultat de Farmàcia). 

Mitjançant el servei de préstec interbibliotecari, s’han satisfet 266 peticions d’originals 

o còpies del fons a altres biblioteques d’arreu del món. 
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En tant que el CRAI de la UB col·labora en el projecte d’administració electrònica de la 

Universitat de Barcelona, s’ha gestionat l’obtenció dels certificats digitals del PDI i PAS 

de Farmàcia i del Campus de l’Alimentació de Torribera. 

El CRAI Biblioteca del Campus de l’Alimentació de Torribera va presentar l’exposició 

virtual Llibres temàtics sobre cuina. La iniciativa, emmarcada dins del projecte 

Bullipedia, present a la Universitat de Barcelona a través de la Unitat UB-Bullipèdia, té 

com a objectiu mostrar, en ordre temàtic, el patrimoni bibliogràfic més rellevant 

relacionat amb el món gastronòmic. 

 

CRAI Biblioteca de Farmàcia 

Durant el curs 2014-2015, 180.989 usuaris han accedit a la Biblioteca i s’han fet un 

total de 19.290 préstecs, 4.403 préstecs de portàtils i 1.229 préstecs de sales de 

treball. 

S’han fet 41 sessions de formació d’usuaris adreçats a estudiants i PDI, amb un total 

de 773 assistents. 

Personal de la biblioteca va participar en la sessió informativa per a estudiants de nou 

accés, el 13 de juliol de 2015 a l’ Aula Magna de la Facultat de Farmàcia i a la Jornada 

de Portes Obertes als estudiants de secundària del 16 d’abril de 2015. 

El CRAI Biblioteca de Farmàcia va participar en la jornada «Formant els investigadors 

en l'accés obert al coneixement », que va tenir lloc el 21 d’octubre de 2014 en el marc 

del projecte FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research), on 

Aina Manso ha presentat la ponència «Sesión práctica sobre repositorios».  

Pel que fa a les infraestructures, s’ha instal·lat una antena WiFi amb capacitat per a 60 

connexions simultànies. 

Durant aquest curs, s’ha continuat amb la col·laboració que es fa de manera regular 

des de l’any 2013 amb la campanya «Destapa la teva solidaritat», campanya solidària 

en què la UB col·labora en favor de la Fundació GAEM, Grup d’Afectats d’Esclerosi 

Múltiple.  

 

 

 

http://crai.ub.edu/index.php
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-alimentacio-torribera
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-campus-alimentacio-torribera/llibres-tematics-de-cuina
http://www.bullipedia.com/
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ub-bullipedia/ca/index.html
http://www.fosteropenscience.eu/
https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?SURL=a8etpTQE_lSqNsM7I2d9TBxxTJ7SsP64qe-IbEWrt-FocTmkpubSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBmAHUAbgBkAGEAYwBpAG8AbgBnAGEAZQBtAC4AbwByAGcALwBjAGEA&URL=http%3a%2f%2fwww.fundaciongaem.org%2fca
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Aula de Formació del Professorat 

En el curs acadèmic 2014-2015, l’Aula de Formació amb la 

col·laboració del Grup d’Innovació Docent MICOFAR ha 

organitzat a la Facultat de Farmàcia dues sessions del curs 

Relació de la docència universitària i l’actuació del professional 

farmacèutic, a càrrec de professionals de l’Alliance Healthcare i 

Celgene. 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 (Servei 

d’Espectrometria de Masses i Servei de Ressonància Magnètica Nuclear) han 

continuat donant suport als diferents grups de recerca que en són usuaris.  

 

V. Infraestructures i seguretat 

A finals del 2014 es va presentar l’informe de la revisió de les cabines de bioseguretat, 

i es va procedir a la reparació de les cabines defectuoses. Addicionalment al mes de 

gener de 2015  l’empresa responsable de la revisió (Telstar) junt amb la Oficina de 

Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i la Facultat van organitzar una sessió 

formativa per mostrar el correcte ús d’aquestes cabines de flux laminar. La resposta a 

la convocatòria va ser tant nombrosa (40 persones) que es varen haver de celebrar 

dos trons per donar acollida a tots els interessats. 

A primers del mes de desembre del proppassat 2014 i dintre del Pla d’Autoprotecció es 

va realitzar un simulacre d’evacuació dels dos edificis de la Facultat. Prèviament es 

van fer 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 com és el tancament automàtic en cas d’emergència de les portes RF del 
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edifici B, on s’han substituït i adaptat el sistema d’electroimants que permet el seu 

correcte funcionament.  

Al mes d’abril, la facultat va participar en un estudi sobre el consum energètic dirigit 

per membres de la OSSMA.  

El 6 de novembre d’enguany va tenir lloc a l’edifici de Laboratoris Docents (Marina), 

del Campus de l’Alimentació de Torribera, un simulacre d’incendis coordinat per 

l’OSSMA seguint el pla d’autoprotecció elaborat per l’OSSMA. El pla d’emergència va 

permetre l’evacuació dels estudiants, professors i personal d’Administració i Serveis 

sense cap tipus d’incident i en un temps òptim. Un cop acabat els tècnics de l’OSSMA i 

el personal participant de l’administració del Campus van comentar els aspectes més 

destacables. 

Durant a l’any 2015 s’ha procedit a la renovació dels membres de la Comissió de 

Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Facultat  Farmàcia.  

 

VI. Altres activitats 

Comissió de Política Lingüística 

Al mes de novembre es va convocar  el 

XVI Premi a la qualitat lingüística. En 

l’edició de 2014 hi van participar nou 

treballs. Núria Casamira i Ruiz va 

obtenir el primer premi amb Paper dels 

telòmers i la telomerasa en el càncer i 

l’envelliment, resolució que es va fer pública durant l’acte de la celebració de la 

patrona de la facultat, al desembre.  

 

A l’inici de curs es va fer una nova edició (la segona) de la postal de la Rebotiga 

lingüística de farmàcia, amb la qual se sumen 2.500 exemplars als de l’edició anterior, 

de manera que gairebé se n’han distribuït 5000 exemplars. Durant el curs 2014-2015 

s’han prosseguit les activitats de difusió de la Rebotiga lingüística de farmàcia tant a 

Farmàcia com als ensenyaments del campus de l’Alimentació, i es va participar en la 

sessió informativa del TFG (8 d’octubre).  
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Així mateix, el 16 d’abril, la Rebotiga va ser present en la jornada «Presència del 

català en l’espai cientificotècnic. Quina terminologia tenim, sense textos 

especialitzats?», activitat organitzada per la Societat Catalana de Terminologia 

(Scaterm), filial de l’IEC. 

Una altra activitat de la comissió ha estat l’organització del Curs pràctic per a la millora 

de les competències lingüístiques en català i anglès (8 i 9 d’abril), destinat a professors 

i acreditat per l’ICE. L’objectiu del curs era donar a conèixer totes les eines i recursos 

en línia disponibles a l’hora de redactar textos propis de l’àmbit universitari.  

D’altra banda, els Serveis Lingüístics, a petició de la comissió, s’han compromès a 

actualitzar les plantilles dels documents administratius amb l’objectiu final d’incorporar-

los al CUB.  

Finalment, i com cada curs i de forma periòdica, el becari de la Xarxa de Dinamització 

Lingüística adscrit a la facultat ha muntat la parada al vestíbul de l’edifici B per difondre 

als estudiants els materials, els recursos i les activitats (cursos, acollida, borsa 

d’intercanvi, etc.) dels Serveis Lingüístics de la UB. 

 

Comissió d’Igualtat de Gènere 

La Comissió d’Igualtat de la Facultat, presidida 

pel Dr. Carles Ciudad, va organitzar el dia 12 

de març a l'Aula Magna de la Facultat un acte 

commemoratiu del Dia Internacional de la 

Dona. Les professores i investigadores 

Verònica Noé, Rosa Griera i Marta Alegret van 

intervenir en una taula rodona i van donar  la 

seva visió personal del tema com a professores 

i investigadores de la Universitat de Barcelona. 

Per a la commemoració del 25 de novembre, la Comissió d’Igualtat de la Facultat de 

Farmàcia va col·laborar en el desenvolupament del projecte «La UB contra la violència 

masclista», que va culminar amb els alumnes presentant els seus treballs, que van ser 

exposats i seleccionats per a un premi que es va lliurar el mateix dia 25 de novembre a 

l’Edifici Històric de la UB, amb la participació de les comissions d’igualtat de totes les 

facultats de manera unitària. 

http://www.iec.cat/activitats/butlleti/detall.asp?id_noticies=1413&numero=197
http://www.iec.cat/activitats/butlleti/detall.asp?id_noticies=1413&numero=197
http://www.iec.cat/activitats/butlleti/detall.asp?id_noticies=1413&numero=197
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Patrona 2014 

El 10 de desembre han tingut lloc els 

actes de celebració de la patrona de la 

Facultat de Farmàcia 2014. En el marc 

d’aquesta festa, a l’edifici A de la Facultat 

es va situar l’exposició «Pius Font i Quer 

(1888-1964). Un nou paradigma de la 

botànica catalana». 

En l’acte institucional, el professor 

Francesc Xavier Llimona va pronunciar la 

conferència: «Font i Quer: les plantes no 

vasculars dins d’un projecte 

d’excel·lència per la botànica catalana», i 

la Coral de Farmàcia oferirà un concert. 

En el transcurs d’aquest acte, es van 

lliurar les medalles de la Facultat. 

L’acte institucional va estar presidit per la Dra. Lourdes Cirlot, vicerectora de Relacions 

Institucionals i Cultura. 

La Dra. Ruth Ferrer i la Sra. Núria Castells han lliurat el XVI Premi a la Qualitat 

Lingüística. 

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

acadèmic.  

La Coral de Farmàcia 

El 23 d’abril, amb motiu de la diada de Sant Jordi, la Coral de 

la Facultat de Farmàcia va oferir un concert gratuït al 

Paranimf de la Universitat de Barcelona.  

A més, va participar en els actes de graduació de Torribera i 

el jurament hipocràtic de Farmàcia. 

 

 

 

http://www.corfarmacia.blogspot.com/
http://www.corfarmacia.blogspot.com/
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Esteva, Rut Ferrer, Encarna Garcia, Francesc Guardiola, Elvira López, Anna Marqués, 

Quim Luque, Montserrat Miñarro, Diego Muñoz-Torrero, Yolanda Murua, Mercè Pallàs, 

Olga Palomar, Joan Permanyer, Pilar Pérez, Màrius Rubiralta, M. José Recio i Joan 

Simon. 
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