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ACTIVITATS DE LA SOCIETAT

XIV Jornades d’Història de la Farmàcia
Els passats dies 15 i 16 de novembre de 2019 van tenir lloc, a la seu

del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, les XIV Jornades d’Història
de la Farmàcia, organitzades pel mateix Col·legi i per la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia. El tema central d’enguany ha estat “Les col·lec-
cions d’Història de la Farmàcia”.

La sessió inaugural va comptar amb la participació del President del
Col·legi de Barcelona, Jordi de Dalmases; del Vicerector d’Arts, Cultura i
Patrimoni de la UB, Salvador Garcia Fortes; del President de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina, Ferran Sabaté; de la Presidenta de la
SCHF, Rosa M. Buhigas i de la Presidenta de la Comissió Organitzadora,
Mercè Gaya.
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15/11/2019 – Sessió inaugural de les XIV Jornades, a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Bar-
celona. D’esquerra a dreta, M. Gaya, S. Garcia-Fortes, J. de Dalmases, M.R. Buhigas i F. Sabaté.



Durant els dos dies de les Jornades, es van succeir un total de 20 po-
nències i comunicacions, de les quals destaquem les dues conferències in-
vitades: Luter i el pensament crític, a càrrec d’Antoni Gelonch i
Arqueologia i Farmàcia a l’antic Egipte, a càrrec de Maite Mascort. La
resta del programa es pot consultar al web de la societat (www.schf.cat).
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15/11/2019 – Alguns participants a les XIV Jornades durant les sessions al Col·legi de Farmacèu-
tics de Barcelona.

16/11/2019 – Visita guiada a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, a càrrec de Jordi Palés.

Finalment, el dissabte dia 16 a la tarda es va dedicar a la visita a la
seu de les Reials Acadèmies de Medicina i de Farmàcia de Catalunya, sota
el guiatge, respectivament, de Jordi Palés i de Miquel Ylla-Català.
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Durant la sessió de cloenda, la Presidenta de les Jornades va valorar
molt positivament el desenvolupament de les sessions i l’interès científic
de les comunicacions. La Presidenta de la SCHF va agrair la participació
dels assistents i va anunciar que la societat ja comença a preparar les XV
Jornades, que han de tenir lloc d’aquí a dos anys, tot treballant en la idea
de poder celebrar-les al Monestir de Vallbona de les Monges, amb una far-
màcia monàstica acabada de restaurar, que ha estat objecte de comunica-
cions durant les sessions.

Les XIV Jornades van deixar un pòsit de presentacions molt interes-
sants, que seran publicades en el proper volum 36 de la Revista de la SCHF
previst per a finals de l’any 2020.

16/11/2019 – Visita guiada a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, a càrrec de Miquel
Ylla-Català.



Visita a la Casa de la Seda
El dia 11 de gener de 2020 va tenir lloc l’activitat social d’hivern de

la SCHF, que va consistir en una visita a la Casa de la Seda i un àpat de
celebració d’Any Nou.

La Casa de la Seda, situada a Via Laietana/St. Pere Més Alt de Bar-
celona, és un edifici del s. XVIII visitable i ben conservat, declarat Bé Cul-
tural d’Interès Nacional. La casa del Gremi dels Velers, o casa de la Seda,
fou construïda entre 1758 i 1763 com a seu de la Confraria de Teixidors
de Vels de Seda, sota l'advocació de Nostra Senyora dels Àngels i conserva
mobiliari, salons i documents originals, il·lustratius dels gremis de la Bar-
celona del s. XVIII.
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Foto de grup dels membres de la SCHF durant la visita del 11/1/2020 a la Sala Magna de la Casa
del Gremi de Velers de Barcelona.

Durant la visita, la guia va donar una sorpresa a la trentena de mem-
bres de la SCHF que van participar a l’activitat quan, en obrir la caixa forta
de l’interior de l’armari de 1683, va aparèixer un sobre adreçat a la nostra
societat. El sobre contenia un exemplar del llibre “Els gremis de Velers i
Velluters de Barcelona a la Guerra de Successió i la continuïtat corporativa
en el segle XVIII” (2016), obra de Víctor Mata i Marià Hispano. De fet, va
ser un detall que tots els assistents van agrair ben sincerament i que de-
mostra que la Casa de la Seda, a més del seu valor històric intrínsec, té una
relació especial amb la SCHF, puix que va ser Víctor Mata (el tresorer an-
terior de la SCHF en la darrera etapa de la presidència d’en Xavier Sorní)
qui va fer la classificació dels fons documentals de l’arxiu del Col·legi de la
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Portada de Els gremis  de Ve-
lers i Velluters de Barcelona a
la Guerra de Successió i la
continuïtat corporativa en el
segle XVIII (2016), obra de
VÍCTOR MATA I MARIÀ HI-
SPANO, llibre ofert gentilment
per Víctor Mata a la SCHF.

Seda de Barcelona i qui va fer dipositar el llibre per a nosaltres (i que serà
dipositat a la Biblioteca-Arxiu de la SCHF, que té la seu al CRAI de la
Universitat de Barcelona, amb motiu del conveni subscrit).

Després de la visita, els assistents es van desplaçar al restaurant Senyor
Parellada, on va tenir lloc l’àpat de celebració d’Any Nou de la societat.

Per a l’any 2020 s’havien previst una sèrie d’activitats (conferències,
visites, tallers, etc.) que malauradament han hagut de ser suspeses a causa
de l’estat d’alarma decretat per les autoritats. Els actes es reprogramaran
de seguida que sigui possible. Podeu estar al corrent de la informació ac-
tualitzada a través del web de la SCHF, a l’adreça:

www. schf. cat


