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L’edició d’aquesta Revista és possible gràcies a tots els
socis, a través de les seves quotes, i també a les
donacions, en concepte d’aportació als fins de la
Societat, de les següents entitats:

FEDERACIÓ FARMACÈUTICA, S.C.
Laboratoris ALCON CUSI
Laboratoris DR. ESTEVE, S.A.
Laboratori DR. OLIVER RODÉS
Laboratoris FARDI
Laboratoris S.A.L.V.A.T.
Fundació URIACH 1838
RASFER, S.A.
Societat Catalana d’Estudis Històrics

A tots, l’agraïment de la Junta Directiva en nom de tota
la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
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EDITORIAL
Tenint en compte la qualitat de soci, el seu prestigi professional i la
notòria sensibilitat per la Història de la Farmàcia, en la reunió de Junta directiva
de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia celebrada el 20 de juliol de
2006, s’acordà, per unanimitat, oferir al Sr. Benet Oliver-Rodés Clapès la
presidència de la Comissió organitzadora de les VIII Jornades d’Història de la
Farmàcia, a celebrar a Barcelona la tardor de 2007. En la següent reunió de
Junta, celebrada el 28 de setembre de 2006, es féu lectura de la seva carta
d’acceptació i s’acordà que la comissió quedés completada amb els següents
membres: Dr. Alfred Pérez-Bastardas, Dr. Jaume Bech Borràs, Sra. Montserrat
Pujadó Bros i Sra. Regina Aloy de Riera. Més endavant, s’hi incorporaria el
Dr. Miquel Salgot de Marçay.
La Comissió es posà a treballar ràpidament. El model de les Jornades
estava plenament traçat per la trajectòria i continguts de les set edicions
anteriors. Conferències, comunicacions històriques, taules rodones, parlaments
institucionals, actes i visites culturals complementàries, etc., havien de ser
plats del menú. En aquest sentit, doncs, no era precís un gran esforç imaginatiu,
però si que calia molta il·lusió, gestió, treball, eficàcia i coordinació, ingredients
que Benet Oliver-Rodés no escatimà i que foren claus per assolir l’èxit de
participació i d’organització que finalment assoliren les VIII Jornades.
El Sr. Oliver-Rodés, però, no es limità a conformar el menú habitual de
les Jornades. Anà més enllà per introduir en el programa una sessió molt especial
i específica, que finalment ell mateix batejaria amb el nom de Sessió Gènesis.
Aquesta sessió tingué el seu origen en l’encertadissima apreciació del
propi Benet Oliver-Rodés que en el darrer quart del passat segle molts
farmacèutics catalans havien pres la iniciativa de creació o fundació d’entitats.
La possibilitat d’incorporar a les Jornades alguna activitat de difusió i de
reconeixement d’aquest fet semblà bé a tota la Comissió organitzadora i també,
i molt especialment, a la Junta directiva de la Societat.
Bé es pot dir que totes les gestions que conduïren a la celebració de la
Sessió Gènesis foren dutes a terme personalment per Benet Oliver-Rodés, el
qual la plantejà molt encertadament com una successió d’intervencions lliures
i de curta durada, a càrrec dels propis farmacèutics fundadors o impulsors o,
en alguns casos, d’un representant estretament vinculat.
5

La Sessió Gènesis se celebrà, en el marc de les VIII Jornades d’Història
de la Farmàcia, el diumenge 18 de novembre de 2007, al matí, a Cornellà de
Llobregat, a la sala d’actes de la Fundació AGBAR. En total, onze intervencions,
corresponents a altres tantes entitats.
El compromís de la Comissió organitzadora de les VIII Jornades, assumit
per la Junta directiva de la Societat, era l’edició de tots els textos generats
(conferències, comunicacions, ponències, etc.) exclusivament en suport
informàtic (CD-rom), tal com s’anuncià en la convocatòria de les mateixes i
tal com es féu en les anteriors Jornades, les setenes, celebrades a Montblanc
(Tarragona) els dies 21, 22 i 23 d’octubre de 2005. Però la Sessió Gènesis, un
cop celebrada, a parer del mateix Benet Oliver-Rodés i d’altres membres de la
Societat, requeria, per contingut i per la importància de les intervencions, major
difusió i amb un suport més acostumat i de lectura sense aparells accessoris.
Conseqüentment, la direcció de la Revista de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia estudià la possibilitat d’editar un número monogràfic
dedicat a la Sessió Gènesis per a ser distribuït pels canals habituals de la
publicació. La Junta directiva de la Societat, en la reunió celebrada el 18 de
maig de 2009, estimà molt encertat que el número 11 de la Revista, corresponent
a l’agost, aplegués tots els textos generats per la Sessió Gènesis, malgrat també
l’edició en suport informàtic.
Xavier Sorní Esteva
President de la S.C.H.F.
i director de la Revista.
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PRESENTACIÓ
Les VIII Jornades d’Història de la Farmàcia, organitzades per la Societat
Catalana d’Història de la Farmàcia, foren celebrades els dies 17, 18 i 19 de
novembre de 2007 a Barcelona i a Cornellà de Llobregat.
La tarda del divendres dia 16, a la seu de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya, tingué lloc l’acte d’obertura, que s’inicià amb uns mots d’acollida
de l’Excm. Dr. Miquel Ylla-Català Genís, president de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya, entitat que durant dos dies, el 16 i 17, posà les seves
instal·lacions a disposició de les Jornades. Tot seguit, el Molt Il·ltre. Dr. Xavier
Sorní Esteva, com a president de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia,
donà la benvinguda a tots els participants i declarà obertes les jornades.
La presentació del programa d’activitats i de tota l’organització va ser a
càrrec del president del Comitè organitzador, Benet Oliver-Rodés Clapés.
Seguidament, el Dr. Jean Pierre Bénézet, després de ser presentat pel
Dr. Alfred Pérez-Bastardas, secretari de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia, pronuncià la conferència inaugural, que portà el títol: Apropiació
dels recipients per part dels apotecaris a finals de l’Edat Mitjana des del punt
de vista professional i lingüístic. A continuació, després d’un breu descans,
tingué lloc un acte públic d’homenatge pòstum al Sr. Joan Morell Mestre (19412006), membre de la Societat i extraordinari col·laborador. El gran nombre
d’assistents a aquesta sessió va omplir la sala. Finalment, Angle Editorial
presentà el llibre Farmàcies Històriques de Catalunya.
El segon dia, dissabte 17 de novembre, fou dedicat a la presentació de
vint-i-una comunicacions repartides en dues sessions, matí i tarda.
L’endemà, diumenge, les Jornades es varen traslladar a la Fundació
AGBAR (antiga central de Cornellà de Llobregat), que ens cedí la Societat
General d’Aigües de Barcelona. A la sala d’actes s’inicià la sessió Gènesis.
Aquesta innovadora sessió va ésser ideada per l’autor d’aquestes línies
en constatar que a partir de 1977 i fins a 1998 es donava el cas que un seguit de
col·legues, tots ells farmacèutics i catalans, tingueren la iniciativa de constituir
una associació, una fundació o altres entitats que actualment continuen vigents
i de les que en foren capdavanters.
La sessió fou presidida pel Sr. Joan Duran Pou, president del Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona i moderada pel Dr. Miquel Salgot de Marçay.
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En total, foren onze els ponents, que intervingueren per ordre cronològic de
fundació de les entitats representades:
1. Benet Oliver-Rodés Clapés. Asociación Española de Laboratorios
Independientes. 1977.
2. Robert Xalabarder Coca. Asociación de Fabricantes de
Complementos Alimentarios. 1978.
3. Josep Boatella Riera, en nom de Mª del Carmen de la Torre Boronat.
Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. 1979.
4. M. Antónia Mangues Bafalluy, en record de Joaquim Bonal de
Falgás. Especialización en Farmacia Hospitalaria. 1982.
5. Josep M Ventura Ferrero. Vocalia Nacional de Farmacèutics en
l’Alimentació. 1982.
6. Josep Esteve Soler. Fundació Dr. Antoni Esteve. 1983.
7. Joan Uriach Marsal. Fundació Uriach 1838. 1988.
8. Eusebi Carreras Ginjaume, en record de Ramon Jordi González.
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. 1991.
9. Ramon Capellades Font, en record de Pere Miró Plans. EUROLAB
- ESPAÑA. 1994.
10. Antoni Vila Casas. Fundació Privada Vila Casas. 1996.
11. Manuel Subirá Rocamora. Fundació Concòrdia Farmacèutica. 1998.
Benet Oliver-Rodés
President de les VIII Jornades

A l'esquerra, el Sr. Joan Duran, president del Col·legi de
Farmacèutics de Barcelona, presidint la Sessió Gènesis. A la dreta, el
Dr. Miquel Salgot, moderador de la Sessió.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
LABORATORIOS INDEPENDIENTES (1977)
Benet Oliver-Rodés Clapés

En la meva intervenció em referiré a la fundació de l'Asociación Española
de Laboratorios Independientes.
El Laboratori que va fundar el meu avi, el Dr. Benet Oliver i Rodés, el
maig de 1902, que va continuar el meu pare, el Dr. Benet Oliver i Suñé, i en el
que treballem jo mateix i el meu fill Jordi Oliver-Rodés Sen, ha estat considerat
independent des del primer dia de la seva activitat, i, fins avui, sense cap
interrupció.
Aquesta característica, que és la pròpia d’un exercici professional com
és el dels nombrosos laboratoris d’anàlisis clíniques, però, que a més a més, es
dediquessin a anàlisis d’aliments, aigües, contaminació ambiental, productes
sanitaris, cosmètica, etc., no era temps enrere una especialització excessivament
estesa.
Va arribar, però, un moment en què vàrem deixar de practicar anàlisis
de bioquímica clínica per dedicar-nos als altres camps ja indicats, particularment

El Sr. Benet Oliver-Rodés Clapés, a la taula presidencial (primer de
l'esquerra), durant la seva intervenció.
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tota mena d’aigües, en el que cap laboratori privat havia arribat a alts nivells
d’especialització.
Va ésser l’any 1971 quan vaig llegir en la revista francesa Chimie et
Industrie l’anunci de la sisena Assemblea General d’una associació denominada
Union Internationale de Laboratoires Indépendents, a la ciutat de Tours
(França).
Com és lògic, el fet em va interessar en gran manera i junt amb la meva
esposa ens vàrem presentar en aquella reunió.
Vàrem ésser rebuts amb extraordinària cordialitat i interès i, en
assabentar-me que es reunien periòdicament les associacions nacionals de 7
països (Alemanya, França, Bèlgica, Anglaterra, Holanda, Dinamarca i USA),
vaig decidir ingressar com a membre afiliat, però amb la intenció d’iniciar les
gestions per crear a Espanya la “Asociación Española de Laboratorios
Independientes”.
Aquestes gestions varen resultar llargues i laborioses. Havia reunit a
altres quatre laboratoris no clínics, tres de Barcelona i un de Madrid, i, en
sol·licitar l’aprovació de la nostra projectada Associació, la principal dificultat
amb la què vàrem topar va ser l’actitud dels funcionaris d’aquella època, no
tan llunyana, però marcats encara per un fort i llarg aïllament; es resistien a
acceptar el concepte d’independents: “¿Qué c. quieren ustedes con esto de
independientes?”
La meva insistència, ajudada per un bon gabinet d’advocats i d’alguna
personalitat rellevant, va aconseguir finalment obtenir el nostre reconeixement
oficial el dia 7 de novembre de 1975.
A partir d’aquell moment, l’AELI va anar creixent i varen associar-s’hi
laboratoris radicats per tot l’estat espanyol (Castella, Navarra, Aragó, València,
Balears, Canàries, Andalusia, etc.), tots ells amb la característica fonamental
de ser independents, privats, no exclusivament clínics i, en general,
especialitzats en algun camp tècnic o industrial.
L’any 1986 el seu domicili social va passar de Barcelona a Madrid i
actualment som uns 45 membres.
La Union Internationale des Laboratoires Indépendants (UILI) havia
estat fundada al juny de 1961 i actualment compta amb prop de 1000 laboratoris,
radicats a 26 països. Espanya va ser admesa l’any 1976.
Personalment, tinc la satisfacció i l’honor d’haver estat elegit el primer
president de l’AELI i, més endavant, també president de la UILI, en dues
eleccions successives, de 1978 a 1984. També dos col·legues espanyols han
estat Presidents de la UILI.
A Espanya el 28 de gener de 1991 es va fundar una altra associació de
laboratoris, la EUROLAB-ESPAÑA, que integra laboratoris públics i privats i
10

que a nivell internacional està integrada a EUROLAB, que va ésser creada
l’any 1989.
Amb EUROLAB-ESPAÑA hem mantingut sempre excel·lents relacions
(jo mateix vaig ésser un dels membres fundadors) i l’any 2002 es va constituir
FELAB com una Federació d’Associacions de Laboratoris d’assaig i d’anàlisis
amb la finalitat de potenciar les activitats i els interessos d’ambdues
associacions: AELI i EUROLAB-ESPAÑA.

L’acta de constitució i els estatuts de
l’Asociación Española de
Laboratorios Independientes (AELI)
foren dipositats a l’Oficina Central
de Depósito de Estatutos de
Organizaciones Profesionales el 20
d’octubre de 1977, tal com indica
aquest certificat.

Londres, 1984. Consell directiu de la
Union Internationale des Laboratoires
Indépendants (U.I.L.I.):
K. Albutt (G.B), H. Hochswender
(U.S.A), A. Badravou (G.R.)
D. Stanger (U.K.), W. Fresenius (D.),
H. Jepsen (DK)
B. Oliver-Rodés (E.), president (19781984).
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS (1978).
AFCATORIA
Robert Xalabarder Coca

A l’any 1978, una sèrie de reunions entre representants d’empreses
d’additius alimentaris (Lamirsa, Hispanoland, Roche, Bayer, Glucosa y
Derivados...), va portar a la fundació d’AFCA (Associació de Fabricants i
Comercialitzadors d’Additius), que va quedar legalment constituïda el 24 de
maig del 1979.
Els Estatuts senyalen que és una Associació professional, d’àmbit
nacional, sense ànim de lucre i quines finalitats són, per un costat, mantenir
informats als Associats de tot allò que afecta als additius i, per l'altre, establir
relacions amb l’Administració per tal de constituir-se’n interlocutor vàlid.
El domicili social fou establert al carrer Bruc 72, de Barcelona, dintre
de la Pimec (Associació de la Petita i Mitjana Empresa). Posteriorment, a l’any
1989, com a conseqüència de la fusió Pimec/Sefes, AFCA es va traslladar al
carrer Viladomat 174, amb despatx propi.

El Dr. Robert Xalabarder Coca, durant la seva interenció.
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La Junta de Govern està constituïda per president, vice-president, tresorer
i un màxim de 15 vocals, tots ells en representació de les empreses associades.
Presidents: 1978-1982 Víctor Macià (Robama)
1982-1984 Josep Lluïs Mata (Adimport)
1984-1990 Agustí Contijoch (Lamirsa)
1990-2007 Robert Xalabarder (en representació successiva
de Grup Adroer, Sanofi, SKW Systems, Degussa i Cargill)
2007- Andreu Gavilàn (GB Consulting).
Nombre d’associats: Inicialment eren 30, ara ja són 120, i en augment,
puix que a l’Assemblea anual del 2006 es va decidir ampliar el camp d’interessos
a les empreses que comercialitzen productes funcionals (omegues, fibres,
polifenols, etc.). Per sort, les sigles són mal·leables, i ara AFCA significa
“Associació de Fabricants de Complements Alimentaris”, englobant, en la
paraula complements, els additius, nutracèutics, coadjuvants tecnològics,
enzims, conjunt que es coneix com PAI (productes alimentaris intermedis) i
que es defineix com a “productes que no es mengen directament però sí que
través de l’aliment al què han estat incorporats”.
A la pàgina web: www.afca-aditivos.org es poden trobar tots els Associats
amb els seus productes.
Activitats cap endintre:
- Tenir informats, al dia, de tot allò que afecta o pot afectar als productes.
Això és possible a la pertinença d’AFCA a l’ELC (Federació Europea
de Fabricants d’Additius i Enzims), amb seu a Brussel·les.
- Donar resposta a les consultes de tot tipus (legislació, tècniques,
etiquetat...).
- Ajudar a la implantació de Normes ISO, HACCP, etc.
Activitats cap enfora:
- Prestigiar la imatge de la Indústria alimentària en general i dels additius
i complements en particular organitzant Jornades i conferències per
tot Espanya.
- Relació continuada amb les Administracions, nacionals i europees.
- Defensa en mitjans de comunicació contra alarmes injustificades.
En resum, AFCA és una Associació activa que s’ha guanyat la credibilitat
i el respecte com a referent en aquest tipus de productes.
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ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE
L’ALIMENTACIÓ (1979). ELS INICIS
C.. de la Torre, J. Boatella

INTRODUCCIÓ
La tarda del dia 12 de juliol de l’any 1979, al despatx del Deganat de la
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, un grup de professionals
de l’àmbit alimentari (Taula 1) i en qualitat de Junta Promotora, varen signar
un document amb cinc acords, el primer dels quals diu textualment: “Constituir
en este acto la Associació Catalana de les Ciències de l‘Alimentació, regulada
por la Ley de 1 de abril de 1977“.
Mª Carmen de la Torre
Josep Boatella Riera
Lluis González Vaqué
(Nutrición y Dietética)
Josep López Batllori
Ramon Coronas Alonso
Antonio Millet Martí
(Il·legible)
(Colegio Of. Químicos y
Colegio Of. Farmacéuticos)
Agustí Contijoch Mestres
Artur Salvadó Salvadó
Manel Subirà Rocamora
Francesc Jené Borràs
(Instituto Químico de
Sarrià)
Joseph Peracaula i Millàs
Jaime Armengol Mateo
Robert Xalabarder Coca
Enric Botey Agell

(Farmacéuticos Industrias
Alimentación)
Joan Rius Santacana
Jose Mª Ventura Ferrero
José Mª Cendros Piera
Mª Gloria Aguado Blanco
Benito Oliver Clapés
(Ingenieros Agrónomos
y Veterinarios)
José Luis Bori de Fotuny
José Vilacís Argila
Josep Gorchs Dot
(Profesores Facultad
de Farmacia)
Martí Pujol Forn
Isabel Méndez Mateu
José Luis Gómez Caamaño
Maria Xirau Vayreda
Rosaura Farré Rovira

Taula 1.- Assistents a la reunió de constitució de I’ACCA.
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Els signants d’aquesta comunicació, i molt especialment Carmen de la
Torre, aleshores Catedràtica de Bromatologia, Toxicologia i Anàlisi Química
Aplicada a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, varen tenir
un paper destacat com a promotors d’una idea que va quallar amb facilitat
entre professionals de diferents sectors. En aquest resum, s’aporten, a banda
de les vivències i impressions, les dades i referències de documents dels que
disposem en relació amb aquell moment, del que d’antuvi cal dir va tenir
notables repercussions en l’àmbit de l’Alimentació a Catalunya.
Com es pot observar en la relació literal de la Taula 1, un altre
professional, en aquest cas provinent del món del Dret, va tenir un paper molt
destacat en aquest procés, especialment pel que fa al tractament dels aspectes
legals relacionats amb la constitució de l’ACCA i en la redacció i aprovació
dels seus Estatuts. Es tracta de Lluís González Vaqué, que aleshores era assessor
de Prosema, entitat organitzadora de la fira “Alimentaria”, i que pocs anys
abans (1975) havia estat escollit president d’EFLA (Eurpean Food Law
Asociation). Va entusiasmar-se per la idea, i les contribucions posteriors de
González Vaqué foren molt destacades, ja sigui com a membre de la primera
Junta Directiva o bé en l’organització de jornades relacionades amb el dret
alimentari. No obstant, pocs anys després (1982), González Vaqué va marxar a
prestar els seus serveis, primerament, a la FAO i, posteriorment, a la Comunitat
Europea, on continua en l’actualitat.
ELS ORÍGENS I EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ
Cal dir d’antuvi que la constitució d’aquesta Associació no va ser un
assumpte massa problemàtic, ja que, sobretot i tal com ja s’ha esmentat, hi
havia una ferma voluntat per part de tots els signants de tirar endavant el
projecte. Això no obstant, la coincidència en el temps amb altres factors va
facilitar, i fins i tot accelerar, aquest procés.
1) La situació política a Catalunya estava centrada, des de l’any
1977, en la recuperació de les seves institucions històriques, la
Generalitat restaurada començava a donar les primeres passes i ja podien
plantejar-se algunes iniciatives dins 1’àmbit català.
En aquest sentit, cal fer referència a l’existència de la “Sociedad
Española de Bromatologia” i de la “Escuela de Bromatologia”, ubicades
a la Facultat de Farmàcia de Madrid. La primera agrupava a molts dels
“bromatòlegs” espanyols i quant a la segona, molts dels signants havien
realitzat els cursos de “Técnico Bromatólogo” que aquesta escola
impartia. Aquest fet, havia comportat l’existència d’un cert grau de
coneixença i amistat entre ells (fonamentalment entre veterinaris i
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farmacèutics), que d’alguna forma constituïen el nucli primitiu de
l’Associació. Però per aquells anys, la “Escuela de Bromatologia”, va
començar a perdre la seva capacitat de lideratge (deguda fonamentalment
al Dr. Román Casares) i això va fer plantejar als “bromatòlegs catalans”
la possibilitat d’intentar crear, o bé una delegació de la “Sociedad” a
Barcelona o bé una nova entitat d’àmbit català. La situació política va
fer que la decisió final fos la darrera.
D’altra banda, la Generalitat, dins de les escasses competències
que aleshores tenia, va iniciar polítiques relacionades amb temes molt
propers: la protecció de la qualitat dels aliments (Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca) i la Higiene Alimentària. La proximitat
de la nova administració amb els experts, feia que fos habitual el contacte
i per tant, les consultes i la col·laboració eren freqüents.
2) Dins l’àmbit universitari, començava a dibuixar-se un nou
escenari, definit sobretot per la necessitat d’obrir la universitat als agents
socials. En aquest sentit, al llarg de la dècada dels anys setanta, el
Departament de Bromatologia, Toxicologia i Anàlisi Química Aplicada
de la Facultat de Farmàcia (Dirigit des de l’any 1974 per la Dra. Carmen
de la Torre), havia encetat una etapa de col·laboració amb l’entorn
professional. En són exemples, l’organització del “Ciclo de conferencias
de Bromatologia”, amb la participació de prestigiosos professionals
(González Vaqué, Codina, Xalabarder, Padró, Quintana, Oliver,
Benavent, Cendrós, etc.). Aquests cicles, destinats fonamentalment als
estudiants, permetien, a més, enfortir les relacions i la col·laboració entre
la universitat i la indústria alimentària.
En aquest mateix sentit, cal destacar l’organització, el 16 d’octubre
del 1980 (?), a 1’Aula Magna de la Universitat de Barcelona, del primer
acte organitzat a Catalunya amb motiu del “Día Mundial de
l’Alimentación“. Aquesta celebració havia estat establerta pels Estats
membres de la FAO en el seu 20è període de sessions de la Conferència
de l’Organització (28 de novembre de 1979). Per a aquest acte, vàrem
convidar al professor R. Truhaut, de gran renom en el camp de la
Toxicologia alimentària.
3) Dins el món professional (farmacèutic) també es produeixen
alguns esdeveniments relacionats amb aquest moviment. El dia 1 de
febrer de 1979, es va celebrar una reunió dels farmacèutics d’indústria
(región catalana / rama alimentación) a l’empresa Dallant, amb
assistència dels signats d’aquesta ponència i a la que varen assistir
representants de Dallant, Wander, Lab. Oliver Rodés, IQS, Henkel,
Ordesa, Nutrexpa, Galefarma Iberica i Dietisa. En aquesta reunió, el
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Dr. Ventura va comentar les gestions realitzades en relació amb la creació
d’una vocalia d’alimentació al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
la necessitat de formar tècnics per a la indústria alimentària i el paper
que podia tenir el farmacèutic en aquest tipus d’activitat. La Dra. De la
Torre va presentar en aquesta reunió la idea de crear un “Institut Catalá
de Bromatologia i Nutrició”, demanant el suport dels assistents a aquesta
iniciativa. En aquest mateix sentit, el Sr. Xalabarder va proposar la
creació d’una “Associació Catalana de Bromatòlegs” que reunís en el
seu sí a tots els “Tècnics en Alimentació”. Es va plantejar, doncs, d’una
banda, la creació d’una vocalia d’Alimentació al Col·legi per a la defensa
d’interessos professionals, i, de l’altra, l’oportunitat de crear una
“Associació”, amb un caire científic, que, en qualsevol cas, semblava
absolutament necessària.
El dia 7 de novembre de 1979, el Dr. Ventura convocava una
reunió d’AEFI (rama alimentación), a la seu del Col·legi Oficial de
Farmacèutics, amb 3 punts destacats de l’Ordre del Dia: 2°) Informe de
la Dra. de la Torre sobre la Asociación Catalana de Ciencias de la
Alimentación, 3°) Informe del Presidente del Colegio (Sr. Borrell) i 5°)
Elección del Vocal. Segons consta a l’acta d’aquesta reunió, la Dra. De
la Torre va explicar que “la intención de esta Asociación es ser lo más
representativa posible para los profesionales de la alimentación” i
també, i davant la pregunta d’algun assistent, que un cop constituïda,
“se presentará a 1‘Institut d‘Estudis Catalans i a la Generalitat de
Catalunya”. Quant al punt 3er, el Sr. Borrell va comunicar als assistents
l’acord del Pleno del Consejo General de Farmacéuticos celebrat el 17
d’octubre, relatiu a la creació d’una vocalia d’alimentació, i en relació
amb el 5é, el Dr. Ventura va ser elegit per unanimitat per ocupar aquesta
vocalia.
Tots aquests fets són una mostra de la intensa activitat que s’havia
desplegat a Catalunya al voltant de l’Alimentació i dels Aliments. Unes, amb
un abast ampli que afectava a professionals amb diferent tipus de formació, i
unes altres més centrades en l’àmbit de la Farmàcia, del que cal dir que s’havia
convertit també en un dels referents del més general.
ELS INICIS
Pocs dies després de la constitució de l’ACCA, es va constituir també la
primera Junta Directiva, amb un destacat caràcter pluridisciplinar i la següent
composició:
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Presidenta: C. De la Torre Boronat
Vicepresident: P. Costa Batllori
Secretari general: J. Boatella Riera
Tresorer: E. Botey Agell
Vocal de Nutrició: J. López Batllori
Vocal de Documentació i Legislació: Ll. González Vaqué
Vocal de Control i Seguretat: E. Riera i Valls
Vocal de Productes bàsics: J.Vilacís i Argila
Vocal d’Enologia: I. Oliva Gimeno
Vocal de Microbiologia i Indústries de la fermentació: R. Parés Farrás
Vocal d’Ensenyament: C. de la Torre
Vocals: B. Oliver Clapés i G. Giró Baltá
Amb la redacció dels Estatuts i la pertinent autorització administrativa
(Ministerio de Trabajo. Oficina Central de Depósito de Estatutos de
Organizaciones Profesionales. 23/novembre/1979), quedava, doncs, formalment
creada l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació.
Les primeres jornades organitzades i l’interès que inicialment va crear
l’Associació varen comportar que el nombre de socis augmentés de forma
molt destacada en poc temps.
Així, el desembre de 1980, l’ACCA va organitzar una important jornada
amb el títol “Present i futur de l’Alimentació a Catalunya”, que, segons la seva
presidenta, “era la presentació en societat de 1’Associació”. A la inauguració
va assistir-hi el Degà de la Facultat de Farmàcia (Dr. R. Granados), que va
destacar la “importància de les reunions de caire interprofessional”, el
Vicerector de recerca de la UB (Dr. O. de Bolós), el Director General
d’Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya (Sr. J. Peix), que
va dir: ”... potser estem en un temps de por, en un temps que es busca benestar
i a aquest benestar sou vosaltres que li heu de donar resposta”, i el Director
General de Promoció de la Salut (Dr. Enrech), que va cloure l’acte: “la nostra
presència aquí s‘ha d’interpretar com un acte de fer patent la nostra
col·laboració, el nostre recolzament i la nostra Il·lusió“. Com a resultat dels
debats mantinguts en quatre taules rodones (Nutrició, Ensenyament de les
Ciències de l’Alimentació, Problemàtica de la Indústria Alimentària a Catalunya
i Política Alimentària) es varen elaborar unes conclusions que encara avui
tenen una plena vigència.
Així, doncs, l’ACCA havia començat a treballar.
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ESPECIALITZACIÓ EN FARMÀCIA
HOSPITALÀRIA (1982).
JOAQUIM BONAL DE FALGÀS
Antònia Mangues Bafalluy
Directora del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

El Dr. Joaquim Bonal va dirigir el Servei de Farmàcia de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau des de 1970 fins la seva jubilació, l’any 1998. Quan
es va incorporar al Servei de Farmàcia, l’any 1967, les activitats primordials
del farmacèutic eren l’elaboració i la dispensació de formulacions magistrals.
No estava establerta la seva potencial aportació en el món de les especialitats
farmacèutiques, molt nombroses ja en aquell moment, que incloïen principis
actius molts potents i tenien un alt potencial de produir reaccions adverses.
El Dr. Bonal va interpretar aquella situació com una oportunitat de
creixement professional, i amb la seva visió i el seu entusiasme va contribuir a
cimentar la farmàcia clínica, inicialment en l’àmbit hospitalari i, posteriorment,
en els altres àmbits assistencials, malgrat que la seva activitat la va exercir
sempre a l’Hospital. Va predicar amb el seu exemple estenent el compromís

La Dra. Antònia Mangues Bafalluy, durant la seva intervenció.
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sanitari del farmacèutic cap a la utilització segura i cost-efectiva dels
medicaments en els malalts.
Va ser fundador de la European Society of Clinical Pharmacy, la Societat
Catalana de Farmàcia Clínica i la Fundació Pharmaceutical Care-España,
societats que va presidir, a més de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria. Des de tots aquests àmbits va treballar intensament per aconseguir
una formació de qualitat per a futurs farmacèutics, fugint de l’abordatge
autodidacta que va caracteritzar els seus primers anys d’activitat professional.
Va dissenyar el primer programa de Residència en Farmàcia Hospitalària de
tot l’Estat, al Servei de Farmàcia de Sant Pau i va dirigir molts cursos de
postgrau. El seu esforç, junt amb el d’altres farmacèutics destacats, es va veure
recompensat l’any 1982 amb la publicació al BOE del Real Decreto 2708/
1982 que reconeixia de forma oficial l’especialitat de Farmàcia Hospitalària i
l’accés al títol d’especialista en Farmàcia Hospitalària, així com els sistemes
d’acreditació de les unitats docents. El programa docent, publicat uns anys
més tard, incloïa formació en gestió, adquisició, selecció i distribució de
medicaments, monitorització terapèutica, informació de medicaments i educació
sanitària, farmacovigilància, nutrició artificial, farmacocinètica clínica i control
de qualitat.
Avui, vint-i-cinc anys després, quan ell ja no és entre nosaltres, estem
veient els fruits de la seva magnífica aportació i li estarem agraïts per sempre.
Els que com jo, formem part de la seva escola, desitgem que el seu
lideratge perduri i que siguem capaços de seguir impulsant el nostre col·lectiu
cap a cotes més altes de compromís pel bon ús dels medicaments en els pacients.

Dr. Joaquim Bonal de Falgàs (1933-2005).

20

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 4 (11): 21-23 (2009). ISSN 1887-908X
PONÈNCIA SESSIÓ GÈNESIS. VIII JORNADES D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA. CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 19-XI-2007.

VOCALIA NACIONAL DE FARMACÈUTICS
EN L’ALIMENTACIÓ (1982)
Josep M Ventura Ferrero

Bon dia a tothom.
És per mi una satisfacció ser aquí per poder explicar unes coses que,
realment, no van succeir d’una manera espontània, sinó que es van aconseguir
amb una relació d’esforços
La creació de la Vocalia d’Alimentació va ser conseqüència de la voluntat
d’una sèrie de farmacèutics que ens van reunir perquè tenien una cosa en comú:
tots treballàvem dintre del camp de l’alimentació.
Com va començar això?
L’Associació Espanyola de Farmacèutics de la Indústria, recent creada
a l’any 1977, va decidir que s’havien d’aglutinar tots els farmacèutics que
treballessin a la indústria, fossin d’alimentació, de dermofarmàcia, etc., i no
només els de la indústria farmacèutica.
Amb això, un dia em va venir a visitar el Sr. Rafael Beaus Codes, primer
president d’aquesta Associació, i em va proposar si jo podia reunir a tots els

El Dr. Josep M. Ventura Ferrero, durant la seva intervenció.
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farmacèutics que treballàvem a la indústria d’alimentació. Li vaig dir que
pràcticament no en coneixia a cap, i ell em va dir que no em preocupés, que em
facilitaria una llista que li havia donat la Dra. Carmen de la Torre, amb la qual
podríem començar a contactar amb aquestes persones. La primera sorpresa va
ser veure gent que jo coneixia de l’àmbit de la feina i que treballaven a altres
empreses, però que no sabia que eren farmacèutics. Vam començar a trucar,
vam fer una primera trobada i, posteriorment a aquesta, van continuar amb una
sèrie de trobades que van servir per conèixer-nos i intercanviar parers.
Amb tot això, el Dr. Oliver-Rodés va fer la proposta que demanéssim
una vocalia al Col·legi de Farmacèutics, perquè ja estava bé que no se’ns tingués
en consideració i que pràcticament només tinguessin veu i vot aquells que
treballaven a l’oficina de farmàcia.
A mi aquesta idea de seguida em va agradar, ja que jo des de feia temps
em sentia molt dolgut, perquè quan vaig anar a col·legiar-me em van preguntar
quina modalitat exercia, i quan vaig dir que treballava a la indústria de
l’alimentació, em van dir “aleshores constarà com sense exercici professional”
i, davant de la meva sorpresa, si jo no tenia una oficina de farmàcia, era director
tècnic d’un laboratori, feia anàlisis clíniques i potser alguna cosa més, la meva
categoria era de farmacèutic sense exercici professional. Aquesta era una espina
que m’havia quedat clavada. En aquell moment, vaig veure una oportunitat de
reivindicar allò que no em van deixar en el seu dia.
La idea va semblar bé a tots els presents i es va designar una comissió
formada por la Dra. Carmen de la Torre, que havia proporcionat la llista, el Dr.
Oliver, que havia tingut la idea i jo mateix.
El Col·legi ens va acollir molt bé. El seu president, el Sr. Francesc Borrell
Álvarez, va rebre la idea de bon grat i va dir que ens ajudaria i que parlaria a
Madrid, a nivell del Consejo, per veure què es podia fer. Així ho va fer i la idea
va anant prosperant, fins que va arribar un moment que el Col·legi de Barcelona,
pendent encara de les decisions que es prenguessin a Madrid, va decidir que ja
era el moment de crear la pròpia vocalia en el Col·legi de Barcelona, per la
qual cosa ens van demanar que nosaltres mateixos designéssim quina persona
volíem de vocal i que la incorporarien de forma immediata a la Junta. Reunits
en assemblea tot aquest grupet que havíem format, es va decidir que fos la
meva persona la que desenvolupés aquesta feina, donat que les altres dues
persones que havien format la Comissió en aquell moment no podien fer-ho,
per motius diversos. Jo vaig acceptar i, immediatament, se’m va incorporar
sense més tràmits com a Vocal d’Alimentació, amb veu i vot dintre de la Junta,
malgrat que la votació havia estat una mica rara, ja que havia estat una votació
particular d’uns quants col·legiats únicament. Aquesta situació es va mantenir
així, fins les següents eleccions, que van ser al cap de poc temps, a les quals ja
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em vaig presentar oficialment i vaig guanyar la vocalia pròpiament dita.
Mentrestant, havíem format aquesta vocalia a nivell de Barcelona i, per una
altra banda, havíem insistit a Madrid fins aconseguir que també a les següents
eleccions (en el més de maig de 1982) ja sortís també la Vocalia d’Alimentació.
En aquell moment, també vaig concórrer en unes eleccions molt més renyides
i també vaig ser el primer Vocal Nacional d’Alimentació de tot l’Estat.
Així va acabar el desig d’una sèrie de companys que volíem tenir la
nostra representació, perquè no ens sentíem representats en el Col·legi. Després
d’això, ara fa justament 25 anys, crec que els farmacèutics que treballem a
l’alimentació hem tingut un desenvolupament excel·lent, encara que avui en
dia està tot molt focalitzat cap a l’oficina de farmàcia, però bé, en aquest moment
tenim un reconeixement i se’ns considera uns col·legiats com els demés, i no
solament això, sinó que la vocalia d’alimentació ha estat capdavantera de moltes
coses que s’han fet dintre dels col·legis, tant a nivell de Catalunya com de la
resta de l’Estat.
Encara que jo fos el cap visible d’aquest tema, això no hagués estat
possible sense el recolzament de tots els companys que van estar treballant
perquè això es posés en marxa, especialment els dos esmentats, la Dra. de la
Torre i el Dr. Oliver, que van ser els veritables mare i pare de la vocalia, dels
quals em considero simplement un modest fill seu.
Moltes gràcies.

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 14
de juny de 1982. El Dr. Josep. M. Ventura Ferrero, pren
possesió del càrrec de Vocal Nacional d’Alimentació. Fou el
primer.

23

REV. SOC. CATALANA HIST. FARM., 4 (11): 24-26 (2009). ISSN 1887-908X
PONÈNCIA SESSIÓ GÈNESIS. VIII JORNADES D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA. CORNELLÀ DE LLOBREGAT, 19-XI-2007.

FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE (1983)
Josep Esteve Soler
President del Patronat de la Fundació Dr. Antoni Esteve

A principis del segle XX existia ja una manifesta tradició farmacèutica
a Catalunya. En aquella època confluïen, a més, un entorn propici per a recolzar
noves iniciatives empresarials i una indústria tèxtil vinculada a indústries
químiques alemanyes i suïsses, que foren les primeres en comercialitzar els
nous medicaments de síntesi. Seria precisament en aquest context on va prendre
protagonisme el Dr. Antoni Esteve i Subirana (1902-1979). Era el representant
de la cinquena generació de farmacèutics, tradició iniciada l’any 1787 pel seu
rebesavi Tomàs Esteve i Gabanyach (1753-1830) i reflectida encara en
l’actualitat a través de la farmàcia de la plaça de l’Om de Manresa. De tota la
nissaga, fou Antoni Esteve i Subirana qui protagonitzà el canvi més important
en la tradició farmacèutica familiar amb la fundació d’un dels laboratoris més
importants del país. Aquest fet i l’estimació generalitzada per part de tots els
que van viure i treballar amb ell, van conduir a que, poc després de la seva

El Dr. Josep Esteve Soler, durant la seva intervenció.
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mort, els seus fills decidissin constituir la Fundació Dr. Antoni Esteve com
una manera d’honorar la memòria del pare.
Concretament, la idea de la fundació la suggerí el Dr. Sergi Erill Sáez,
catedràtic de farmacologia i uns dels impulsors de la farmacologia clínica al
nostre país. Segons ell, emulant les paraules de Lord Beveridge en el moment
de constituir-se la Ciba Foundations, l’esperit de la nova institució havia de
ser el “barrejar científics”, en lloc de mesclar substàncies químiques com fan
els laboratoris de recerca. La barreja de professionals de diferents disciplines
bàsiques i clíniques i de distintes procedències ha estat manifesta i una de les
tradicions de la Fundació Dr. Antoni Esteve.
Així doncs, l’any 1982 se signà davant de notari l’acte de constitució de
la Fundació Dr. Antoni Esteve i l’any següent s’inscriví al Directori de
Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
El Dr. Josep Esteve Soler presideix el patronat que governa i representa
la fundació, mentre que la responsabilitat de totes les activitats científiques
portades a terme recauen en els Drs. Sergi Erill i Fèlix Bosch, que comparteixen
la direcció de la fundació. L’aportació econòmica fundacional i la seva adequada
gestió permeten que la fundació treballi amb total neutralitat obeint els seus
estatuts i sense estar sotmesa a cap mena d’interessos comercials.
Donada la dedicació a la recerca de medicaments per part del Dr. Antoni
Esteve, es va acordar que les activitats científiques de la fundació seguissin un
fil conductor de referència entorn de la farmacoterapèutica. A més, no es tractava
tan sols d’organitzar trobades científiques sobre temes originals, sinó que calia
també donar la màxima divulgació al que es presentava i debatia en aquestes
reunions. És per això que, des dels inicis de la fundació, es potencià la publicació
de diferents formats de llibres i monografies que són distribuïts de forma gratuïta
entre biblioteques, centres de recerca i altres institucions, a més d’enviar-los a
aquells professionals que ens ho sol·liciten.
L’any 1984 s’iniciaren les activitats científiques i, després de 24 anys,
el llegat de la Fundació Dr. Antoni Esteve queda representat per unes 150
activitats: simposis i workshops internacionals (16), taules rodones (26),
seminaris de formació, jornades i debats (30), conferències (40), premis de
recerca (10) i diverses col·laboracions especials (28). Aquestes activitats es
complementen amb més d’un centenar de publicacions: Esteve Fundations
Symposia (12), Monografias Dr. Antoni Esteve (33), Pharmacotherapy Revised
Series (7), Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve (11), més altres articles
i publicacions (56).
Tot això ha portat a la implicació de més de 1.800 persones i molt diverses
institucions, representants d’un total de 27 països diferents. Ja a l’any 1996, la
Fundació Dr. Antoni Esteve inicià la seva divulgació a través d’Internet
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(www.esteve.org), actualment amb un format pràctic i de fàcil accés que permet
la descàrrega lliure de la majoria de les publicacions.
Els qui treballem en la Fundació Dr. Antoni Esteve esperem poder seguir
gaudint d’aquesta tasca comptant amb el recolzament de la família i la
col·laboració de tants professionals del món de la recerca sanitària que ens
ajuden i animen perquè tota aquesta feina tingui continuïtat. Fer-ho bé serà
sempre un repte, probablement mai prou assolit, per servir la memòria d’un
home insigne i ciutadà exemplar.
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FUNDACIÓ URIACH 1838 (1988)
Joan Uriach Marsal

La Fundació Uriach fou constituïda a Barcelona, el 28 de juliol de 1987
amb motiu del 150 aniversari de la Fundació del Grup Uriach.
Els principals objectius d’aquesta Fundació sense ànim de lucre són:
- “Promoure la investigació farmacèutica, química i sanitària, sigui de
manera directa, amb els propis mitjans d’investigació, sigui de manera
indirecta, contribuint a l’activitat duta a terme per altres persones
físiques o jurídiques, mitjançant beques, borses d’estudis, ajuts o
subvencions”.
- “Organitzar, promoure o contribuir a l’organització d’activitats
docents, tinguin o no caràcter estable, conferències, congressos, i, en
general, qualsevol activitat de comunicació, difusió o divulgació
relacionada amb la farmàcia, la química o la sanitat”.
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- “Editar i/o contribuir a l’edició d’obres científiques sobre les
esmentades matèries”.
- “Contribuir a obres i activitats de caràcter artístic i cultural”.
Les principals activitats que s’han fet fins ara són les següents:
- Premi Fundació Uriach Ciències de la Salut.
Característiques dels candidats: investigadors en actiu i que hagin
desenvolupat la major part de la seva activitat investigadora a
Espanya.
Convocatòria biennal.
Dotació de 15 milions de pessetes (5 milions per al guanyador i 10
milions per a la Institució).
A partir de l’any 2000, la dotació del Premi és de 20 milions de
pessetes.
El primer Premi es convocà el setembre de 1989 sobre “Biologia
molecular i Immunologia”, amb un termini d’admissió de les
candidatures fins al 31 de gener de 1990. En aquests moments ja
anem cap a la X edició d’aquest premi.
- Col·lecció Històrica Ciències de la Salut.
Un llibre cada 2 anys. El primer volum és “Cajal i Barcelona”. Ja
estem treballant en el Xè volum.
Tirada de 20.000 exemplars (5.000 en català i 15.000 en castellà) de
cada volum, amb un cost d’uns 12-15 milions de pessetes / volum.
- Premis i beques a través de societats científiques.

El Dr. Joan Uriach Marsal, durant la seva intervenció.
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- L’any 1993, la Biblioteca Històrica de J. Uriach, juntament amb el
seu fons documental, és donada a la Fundació.
Fins ara hem recorregut un bon camí, però, en la línia de “renovar-se o
morir”, hem de pensar en la Fundació Uriach del futur. Cal reflexionar i aportar
idees, per consolidar el que ja s’ha obtingut i per canviar cap a una Fundació
del segle XXI, motora, proactiva i més moderna. Volem tenir una Fundació
que sigui un projecte independent per ell mateix, més ambiciós i de més volada,
dirigint-la com a eina de responsabilitat Social Corporativa i com l’oportunitat
de compartir valors.
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SOCIETAT D’AMICS DE LA HISTÒRIA I DE
LA CIÈNCIA FARMACÈUTICA CATALANA
(1991).
EN RECORD DE RAMON JORDI
Eusebi Carreras Ginjaume

La Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana,
actual Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, va veure la llum a l’any
1991. En realitat, era el segon intent, ja que havia estat proposada a Piacenza
l’any 1988 i presentada a Castiglioncelo, Livorno, el 1989. Fracassada aquesta
iniciativa per motius diversos, veia la llum a Barcelona el 10 de setembre de
l’any esmentat.
El seu fundador, el Dr. Ramon Jordi i González (Barcelona, 1926- 2007),
tenia des de temps la preocupació de crear un arxiu documental en el si d’una
societat independent que pogués garantir la seva conservació. També sentia la
necessitat d’establir vincles amb els historiadors de la resta d’Espanya i de
l’estranger que podien recolzar la difusió de la nostra història i, a la vegada, i
no menys important, desitjava connectar amb els estudiosos de la Història de
la Farmàcia Catalana “no oficials” per oferir-los a cada un la possibilitat de
difusió dels seus treballs, mitjançant la seva publicació dins de l’òrgan de la
Societat que, dintre el seu pensament, estava disposat a crear, segons una
estructura que marcaria diferències, ja que la seva idea era construir-la de baix
a dalt, en lloc de començar per la cúpula, que és el més corrent.
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És per això que la denominació de l’entitat era tan clarificadora, reflectint
el desig que els afeccionats a la història de la nostra professió fossin com el pal
de paller que sustentés la Societat, malgrat no ésser historiadors en el sentit
propi de la paraula.
L’òrgan oficial de la Societat fou un Butlletí multilingüe, del qual se’n
varen editar 38 números, cobrint el període 1992-2005, amb un total de 2.787
pàgines i amb el contingut següent:
Actes de juntes i Assemblees generals
Comptes i pressupostos
Relacions i moviments de socis
Estatuts
Protocol d’agermanament amb la Societat Romanesa d’Història de la
Farmàcia
Necrològiques
Notícies i activitats de la Societat i
Col·laboracions històriques, publicades en el llenguatge de l’autor.
A banda del Butlletí, la Societat també ha fet publicacions monogràfiques
com:
Jornades dedicades a Sta. Maria Magdalena.
Premsa farmacèutica catalana.
Aproximación al conocimiento del contenido de los dos libros de actas
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona comprensivos de 1898 a 1929.
Los morteros de metal en la Historia de la Farmacia y Ciencia Moderna.

El Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, durant la seva intervenció.
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Llibre d’actes de les VI Jornades.
La Facultat de Farmàcia de Girona (1871-1874).
Tot en conjunt significa un esforç editorial, difícilment assequible per
una Societat amb les possibilitats econòmiques de la nostra, però, dins de
l’esperit de les diverses juntes, hi ha hagut sempre el convenciment que el que
queda per al futur és la lletra escrita.
I des que la Societat va canviar de nom, per acord de l’Assemblea general
extraordinària celebrada el 16 de març de 2005, ja han aparegut a la llum
quatre exemplars de la Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia,
la qual cosa, dóna continuïtat a la tasca anterior.
La Societat, durant els seus anys d’existència, ha organitzat unes Jornades
bianuals, de les que ja se’n han celebrat set amb un gran èxit, tant d’assistència
com per la qualitat de les comunicacions presentades. També visites a llocs
d’interès històric-professional i les conferències, “seminariums”, que, mes a
mes i durant l’any, se celebren al nostre local social i a on s’han pogut escoltar,
no sols a membres de la Societat, sinó també a moltes personalitats destacades
en el nostre món de la Història de la nostra professió.
Quan, per motius personals, el Dr. Ramon Jordi va renunciar a la
presidència, altres membres de la Societat han assegurat la continuïtat, i degut
a la qualitat de la majoria dels nostres socis, es pot assegurar que la Societat
d’Amics, avui Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, té un llarg futur,
sempre en benefici del coneixement de la nostra història i fidel a les condicions
bàsiques establertes pel nostre fundador, la independència de qualsevol entitat
acadèmica o corporativa i la voluntat d’estar oberts a l’entrada de qualsevol
afeccionat a la història o a qualsevol corrent d’opinió.

Dr. Ramon Jordi González
(Barcelona, 3-XII-1926 / 19-V-2007).
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EUROLAB-ESPAÑA (1994).
EN RECORD DE PERE MIRÓ PLANS
Ramon Capellades Font

ANTECEDENTS
L’entrada d’Espanya a la CEE (Comunitat Econòmica Europea) l’1 de
gener de 1986 va suposar l’inici d’una profunda reestructuració de l’economia
espanyola i de tot el seu teixit productiu i de serveis.
El mateix va començar a passar amb les entitats públiques i privades de
suport al sector industrial, com ara els laboratoris d’anàlisi, assaig, calibratge,
entitats d’inspecció, certificació i acreditació.
Així, a finals de 1995 es crea RELE (Red Española de Laboratorios de
Ensayo) com a entitat d’acreditació, i al seu inici van ser una cinquantena de
laboratoris d’assaig físic, mecànic i elèctric, principalment, que li van donar
suport.
RELE va començar a acreditar laboratoris l’any 1998 d’acord amb les
normes EN 45000 (el primer acreditat va ser el Laboratori General d’Assaigs i
Investigacions de la Generalitat de Catalunya).

El Dr. Ramon Capellades Font, pronunciant la seva ponència.
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L’any 1992 apareix la Llei d’Indústria i el 1995 el Reglament de la
infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.
Mentrestant, a Europa, els diferents organismes nacionals d’acreditació
van crear WELAC (Western European Laboratory Acreditation Cooperation),
la UE (Unió Europea) publica l’any 1985 la Directiva del Nou Enfocament i
l’any 1989 la Directiva de l’Enfocament Global, que han estat i continuen sent
el veritable cos normatiu que regula els aspectes de seguretat, protecció al
medi ambient i qualitat de tots els productes fabricats i comercialitzats al vell
continent.
IDEA
En aquest context, els principals laboratoris europeus decideixen l’any
1989 crear una associació de laboratoris d’assaig i anàlisi. El grup promotor
va estar format per A. Bryden (França), G. Becker (Alemanya), D. Stanger
(Gran Bretanya) i P. Miró (Espanya), que representaven als principals laboratoris
d’aquests països. D’aquesta manera es crea oficialment EUROLAB el 27 d’abril
de 1990 a Brussel·les.
FUNDACIÓ
Entorn d’EUROLAB es van començar
a constituir les delegacions nacionals dels
diferents països (França, Suïssa, Alemanya,
Suècia, Regne Unit, entre d’altres).
A Madrid, el 28 de gener de 1991, es
va convocar la reunió fundacional del que
seria, posteriorment, EUROLAB ESPAÑA,
amb la participació de 63 laboratoris públics
i privats, RELE i el Ministeri d’Indústria i
Energia.
En aquesta reunió es va aprovar per
unanimitat el protocol d’acord per a la
fundació d’EUROLAB ESPAÑA, i després
es va celebrar la primera Assemblea General,
Dr. Pere Miró Plans
on es van elegir els càrrecs de la Junta
Directiva.
La presidència va recaure en el principal impulsor del projecte, el Dr.
Pere Miró i Plans (LGAI), i a la Junta Directiva hi havia, entre d’altres, el Dr.
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Oliver-Rodés, ja que, juntament amb altres membres d’AELI (Asociación
Española de Laboratorios Independientes), va participar activament en la seva
gestació.
FUNCIONS
L’objecte i funcions d’EUROLAB són, a més de promoure i defensar
els interessos dels seus membres, impulsar, donar a conèixer i vetllar per la
qualitat de les activitats dels laboratoris d’anàlisi, d'assaig i de calibratge, per
mitjà de diferents eines, com són el foment de l’acreditació dels seus membres,
els processos d’intercomparació i validació de laboratoris, formació del
personal, accions de difusió a la societat i a les Administracions Públiques,
entre d’altres.
TRAJECTÒRIA
Actualment EUROLAB ESPAÑA la formen 62 laboratoris, tant públics
com privats, que desenvolupen les seves activitats en sectors molt diversos,
com l'agroalimentari, elèctric i electrònic, mecànic, telecomunicacions,
construcció, mediambiental, automoció i sanitari.
Ja des del començament, les activitats d’EUROLAB ESPAÑA han estat
molt lligades amb les d’AELI, de tal manera que l’any 2002 van constituir
FELAB com una Federació per tal de potenciar les activitats i les sinèrgies de
les dues Associacions.
Per mitjà de FELAB, s’organitza cada any el Simposi Nacional de
Laboratoris, diferents activitats de formació molt especialitzada i es porten les
relacions amb l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) i les diferents
Administracions Públiques.
Tot això fa que, a través de FELAB, les dues associacions, EUROLAB
ESPAÑA i AELI, siguin actualment els interlocutors dels laboratoris amb la
societat, a Espanya i al món, el lloc de trobada i de formació dels seus
professionals i, en definitiva, un dels pilars fonamentals en tot el procés
d’avaluació de la qualitat i seguretat dels productes industrials i de consum al
nostre país.
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FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS (1996).
PROYECTO QUIRAL
Antoni Vila Casas

Después de largos años de estar en temas sanitarios, concretamente en
Industria Farmacéutica, en 1996, el observatorio de Comunicación Científica
de la Universidad Pompeu Fabra y la Fundación Privada Vila Casas, creamos
una iniciativa, a la que pusimos por nombre Proyecto Quiral.
Confluían dos objetivos; que hubiera buenos comunicadores o
informadores de temas sanitarios, por un lado y, por otro, que las noticias de
sanidad fueran objetivas, no politizadas o partidarias.
Para ello, lo primero era tener una recopilación de todas las noticias
sanitarias que aparecían en los principales medios de comunicación escrita: El
País, La Vanguardia, El Mundo, ABC, El Periódico, etc.
A través de becarios del OCC de la UPF y de su Director, Vladimir de
Semir, firmamos un convenio con esta Universidad.

El Sr. Antoni Vila Casas, durant la seva intervenció.
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El primer trabajo salió en 1996. Era un trabajo académico para personas
que les interesa este tema, dónde se computaban tablas, donde se decía qué
personajes sanitarios creaban más noticias, qué temas eran los más tratados,
qué periódicos publicaban noticias en primera página, cuáles tenían suplementos
sanitarios, qué periodistas los trataban con propiedad y conocimiento, etc.
Fue pasando el tiempo; este Informe Quiral tuvo sucesivas ediciones;
se fue mejorando en contenido y tablas y algunos artículos de personajes dentro
del mundo sanitario.
En 1997, año en que se produjo la fusión entre Almirall y Prodesfarma
y me retiré de la actividad diaria de dirigir una empresa farmacéutica, tuve
ocasión de dejar un poco de lado mi profesión para dedicarme a mi afición, y
la Fundación era una parte importante de ésta, y el Informe Quiral en especial.
He dicho ya que en los últimos años, incluíamos algún artículo de las
noticias y temas que más impacto mediático habían tenido el año anterior al
que salía el Informe. Después de 1997 se nos ocurrió la idea de que estos tres
temas que tenían sería interesante hacer un encuentro entre profesionales de la
sanidad y periodistas, para discutir entorno a una mesa, los diferentes puntos
de vista desde todos los ángulos.
A estos encuentros se les denominó Cuadernos Quiral, se recopilaba
su contenido y se realizaba un mailing a personas vinculadas a la Sanidad
pública o privada, para que tuvieran conocimiento de estos debates.
Durante esta temporada se realizaron 18 encuentros, en los que se trataron
los temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Medicamentazo
Clonación
Viagra
Riesgos Hospitalarios
Eutanasia
Riesgos alimentarios
Conflicto MIR/MESTO
Terapia Génica
Sida y otras enfermedades emergentes
Fármacos y Iatrogénica
Listas de Espera
Vacas Locas
Armas biológicas
Tabaco y Cáncer
Dopaje
Éxtasis. Drogas de diseño
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17. Bio-Bac. Medicamentos no autorizados
18. SARS
19. Obesidad
Ello hacía que el Cuaderno Quiral, con la antelación que teníamos, el
tema se podía trabajar con un timming suficiente para poder reunir un día
determinado a 12 personas. Tenía el inconveniente de que el último Cuaderno
Quiral (era la última noticia), cuando se trataba podía estar desfasado, aunque
esto no era probable, ya que los temas de mayor trascendencia son recurrentes.
Antes de seguir quisiera explicar porqué el nombre de “Quiral”. “Quiral”
no es un apellido, “es la propiedad de ciertos componentes, en su mayoría
orgánicos, derivada de la presencia de uno o más centro de asimetría en las
moléculas. Ello origina que en el caso más simple (un solo centro), se producen
dos isómeros ópticos con todas las propiedades iguales, excepto que uno de
dichos isómeros desvía a la izquierda la luz polarizada y el otro, las desvía a la
derecha”. Esto aplicado a una noticia hace que ésta pueda verse de dos maneras
diferentes.
Fue en 2004 cuando el Informe Quiral pasa de formato libro a formato
CD. Al mismo tiempo los becarios que buscaban las noticias y hacían fichas a
mano, las guardaban ya directamente en CD. Esto hizo que en cualquier
momento pudiésemos extraer qué noticias eran las que tenían más actualidad,
pues la actualidad también es una cualidad, lo que ocurre es que la organización
tiene que ser mucho más ágil.
Fue en este momento que el nombre de Cuaderno Quiral se transformó
en Quiral Salud y, debido a lo dicho anteriormente, se pasó de 6 ponentes a 3
i de 6 periodistas a 3, siendo el resultado de ello un encuentro y un debate más
ágil, más leíble y más asequible.
Con este formato llevamos del nº 19 al 24:
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Reproducción asistida y adopción
Narcosalas y drogadicción
Malaria o paludismo
Huelga de médicos
Gripe aviaria
Anorexia y Bulimia: Pasarelas

La distribución actualmente se hace a través de la Base de Datos de la
propia Fundación.
Se adjunta a 9.000 médicos a través de la revista Medicina Clínica, así
como a todos los farmacéuticos colegiados en Barcelona a través de la revista
del Colegio de Farmacéuticos (2.500 ejemplares).
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Podemos concluir que nuestro Quiral Salud está, cada 3 meses, en manos
de 13.000 personas del mundo sanitario en que se pone al día diferentes visiones
objetivizadas y con unas conclusiones que son el resumen que la Fundación
Privada Vila Casas intenta que sea objetivo y sanitariamente correcto.
Podemos afirmar que la Fundación Privada Vila Casas y el Observatorio
de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra no tienen
conocimiento de ningún informe que se parezca a este Informe Quiral y Quiral
Salud.
Y una cosa de la que tanto la Universidad como la Fundación Privada
Vila Casas se sienten orgullosos es que, cada día más, la Administración,
Instituciones y Empresas disponen de gabinetes de prensa especializados para
tratar estos temas.
Creemos que frente a la postura de no hace muchos años de una política
pasiva de comunicación, hoy en dia ha de haber una política activa de
información, objetiva y veraz al servicio del profesional y del ciudadano.
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FUNDACIÓ CONCÒRDIA FARMACÈUTICA
(1998)
Manuel Subirá i Rocamora

HISTÒRIA
Després d’uns anys de treball preparatori, un grup de farmacèutics
preocupats per la dispersió i la destrucció del patrimoni històric del seu exercici
professional, varen crear una fundació per a salvaguardar-lo i per donar-lo a
conèixer. La seva crida fou corresposta per totes les institucions i organismes,
públics i privats, relacionats amb la farmàcia, que s’avingueren a integrar un
representant seu en el Patronat, de manera que la “Concòrdia Farmacèutica”
pot dir-se que és la primera entitat que ha aconseguit posar d’acord les voluntats
i els esforços dels diversos estaments farmacèutics de Catalunya, en una acció
conjunta per fer realitat, en el seu àmbit professional, la frase “qui té cura de
les arrels assegura el seu futur”.
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Després de signar-se l’acta fundacional i de constituir-se el Patronat, es
féu la presentació pública de la Fundació en un solemne acte que tingué lloc el
dia 12 de març del 1998, a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia, que fou
presidit pel Rector de la U.B. i el Conseller de Cultura de la Generalitat
acompanyats pel Secretari General del Departament de Sanitat, el President de
la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el President del Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya i el Degà de la Facultat de Farmàcia.
EL PATRONAT
El Patronat de la Fundació Concòrdia Farmacèutica està format per dos
tipus de Patrons, els de Lliure designació i els Institucionals, que són
representats per una persona dels seus òrgans de govern, designada a l’efecte.
Actualment (novembre de 2007), el següents:
Patrons de lliure designació:
Manuel Subirà i Rocamora.
Joan Uriach i Marsal.
Josep Ma. Suñé i Arbussà
Antoni Esteve i Cruella
Joan Gratacòs i Agulló
Àngel Orbañanos i Hugué
Félix Puebla Esteso
M. Teresa Musso i Borràs
Ramon Magrinyà i Brull
Clara Vilardell i Albareda
Patrons institucionals:
Neus Rams i Pla
Joan Manuel Rueda i Torras
Antoni Díez i Noguera
Miquel Ylla-Català i Genís
Ramon Piera i de Ciurana
Jaume Casas i Pla
Joan-Anton Soriano i Camps
Josep Esteve i Roset
Josep M. Rovira i Anglada
Anna M. Carmona i Cornet
Antoni Roca i Rosell
Iris Figuerola i Pujol
Joan Puig i Corcoy
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Departament de Salut. Gen. Cat.
Departament de Cultura. Gen. Cat.
Facultat de Farmàcia de la UB
Reial Acadèmia de Farmàcia de Cat.
Consell de Col·legis Farm. de Cat.
Consell de Col·legis Farm. de Cat.
Federació Farmacèutica S. Coop.
FEFAC
Soc. Cat. d’Història de la Farmàcia
Institut Mèdico-Farmacèutic de Cat.
Soc. Cat. d’Història de la Ciència i la Tèc.
Museu de la Farmàcia Catalana
Farmaindustria (Secció catalana)

FUNCIONAMENT
La Fundació té la seu al Deganat de la Facultat de Farmàcia de la U.B.,
i està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el
núm. 1239, qualificada com a benèfica de tipus cultural.
Des del punt de vista fiscal té reconegudes les característiques
contemplades a la Llei 49/2002 per poder gaudir dels avantatges fiscals atorgats
a les fundacions i als seus col·laboradors. El seu CIF és el G-61635876. El seu
finançament es basa en les aportacions econòmiques de Patrons i col·laboradors.
OBJECTIUS
Les finalitats bàsiques de la Fundació Concòrdia Farmacèutica són dues:
la salvaguarda del patrimoni històrico-professional de la farmàcia catalana i la
de promoure’n el seu coneixement públic.
Com a concreció d’aquests objectius, la Fundació fomenta treballs de
recerca; organitza exposicions; accepta, classifica i conserva donatius i
adquisicions de tota mena de materials, relacionats amb els diferents vessants
de l’exercici professional; i potencia el Museu de la Farmàcia Catalana,
procurant enriquir els seus fons i les seves col·leccions.

El Sr. Manuel Subirà i Rocamora, durant la seva intervenció.
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REALITZACIONS
Durant aquests primers deu anys d’existència ha rebut, per part d’una
vintena de farmacèutics, nombroses donacions de documents, estris, llibres,
especialitats antigues, etc, que s’han emmagatzemat en un espai, generosament
cedit, de les instal·lacions de la Federació Farmacèutica a Terrassa. Recentment
s’ha llogat un magatzem a Barcelona, on un grup de farmacèutics jubilats
procedeix a la classificació i inventari dels materials rebuts.
Destaquen, d’aquest fons, la valuosa col·lecció d’aparells semiindustrials
i la documentació i les especialitats de l’antic Laboratori del Dr. Miquel; dos
antics mescladors per a la preparació de pólvores compostes de principis del
segle passat; diverses sèries de Llibres receptaris d’oficines de Farmàcia; un
interessant conjunt de dibuixos originals per a la publicitat de la “Fosfo-GlicoKola Doménech”; nombrosos aparells antics per a les anàlisis clíniques i
químiques; una gran quantitat d’específics i especialitats antigues i, com a
peça principal, tot el mobiliari de l’antiga farmàcia Vilardell, de Barcelona,
que convenientment desmuntat i conservat, serà reconstruït en la futura ubicació
del Museu de la Farmàcia Catalana, a les instal·lacions del Parc Científic de
Barcelona.
Per donar compliment a la segona finalitat de la Fundació s’ha col·laborat
en la realització de diverses exposicions temàtiques, d’entre les que cal
assenyalar, per la seva repercussió pública, la commemorativa del sisè centenari
de la fundació de l’Hospital de la Santa Creu, titulada “Sis segles de farmàcia
a l’Hospital".
Amb materials propis i en estreta col·laboració amb el Museu de la
Farmàcia Catalana, s’ha creat la vitrina “el medicament del mes”, instal·lada
al vestíbul de la Facultat, en la que s’hi presenten estris i medicaments antics,
acompanyats d’un resum històric, que gaudeix d’una extraordinària acceptació
de professors i alumnes. Així mateix, la Fundació disposa de dues vitrines a la
seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en les que s’hi exhibeixen
materials procedents de les donacions rebudes.
D’altra banda, a petició del Museu-Arxiu municipal de Cardedeu, les
dues entitats tenen encomanada l’organització d’exposicions temporals a les
sales annexes a l’antiga farmàcia Balvey que s’hi conserva. Després de la
presentació dedicada a la “Opoteràpia” s’hi ha muntat la de “Enolateràpia”
(vins medicinals) i properament s’hi complementarà la de “Llaunes d’abans”
amb una important col·lecció de capses metàl·liques per a medicaments.
Pel que fa als medicaments antics, també en col·laboració amb el Museu,
s’han integrat a la base de dades “Pharmakoteka” que ja compta amb més de
2.500 específics i especialitats inventariades, nombre que creix contínuament
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gràcies a les donacions rebudes i que és visitada, virtualment, per un gran
nombre d’internautes.
Gràcies a la col·laboració generosa del Departament de Salut, que ha
posat a la nostra disposició la seva “Unitat de Gestió de la Informació en Xarxa”,
s’ha creat la pàgina web www.concordiafarmaceutica.cat en la que, a més
d’informar de les activitats de la Fundació, s’hi mostren els materials més
interessants dels fons de l’entitat.
EPÍLEG
Aquest conjunt d’activitats, recollides en gairebé tots els mitjans de
comunicació, en especial a les revistes professionals, ha fet que la “Concòrdia
Farmacèutica” sigui ja un referent inqüestionable en el món farmacèutic català,
per a tots els qui han fet seva la fórmula magistral proposada per la Fundació
per tal d’aconseguir la salvaguarda del patrimoni farmacèutic, fórmula que és
ben fàcil de recordar, que no té problemes de preparació i que no costa gens
d’administrar:
Un gram de perspectiva històrica,
una gota de sensibilitat farmacèutica i
un polsim de “Concòrdia”.
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JORNADES D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA CELEBRADES
- PRIMERES
Sitges (Hotel Antemare), 23 i 24 d’octubre de 1993.
President: Dr. Eusebi Carreras Ginjaume.
- SEGONES
Girona (Hotel Sol), 20 i 21 de maig de 1995.
President: Dr. Xavier Sorní Esteva.
- TERCERES
Barcelona (Federació Farmacèutica, S.C.), 19 i 20 d’abril de 1997.
President: Sr. Josep M. Rovira Anglada.
- QUARTES
Tarragona (Col·legi de Farmacèutics de Tarragona), 15 i 16 de maig de
1999.
Presidenta: Sra. M. Teresa Musso Borràs.
- CINQUENES
El Masnou (Laboratoris AlconCusí) i Barcelona (Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), 17 i 18
novembre de 2001.
Presidenta: Dra. M. Montserrat Duch Torner.
- SISENES
Barcelona (Federació Farmacèutica S. Coop.), 15 i 16 de novembre de
2003.
President: Sr. Joan Morell Mestre.
- SETENES
Montblanc (Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà), 21, 22 i 23
d’octubre de 2005.
President: Dr. Jaume Casas Pla.
- VUITENES
Barcelona (Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya) i Cornellà de
Llobregat (Fundació AGBAR), 16, 17 i 18 de novembre de 2007.
President: Sr. Benet Oliver-Rodés Clapés.
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