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NOTÍCIES
El 12 de desembre, de 2018, el

soci de la SCHF i Acadèmic Nume-
rari Emèrit, Miquel Ylla-Català va
presentar a la seu de la Reial Aca-
dèmia de Farmàcia de Catalunya el
seu llibre “Pa de Pessic – Aproxima-
ció a les memòries d’un apotecari de
Vic”. L’obra, amb pròleg del perio-
dista Genís Sinca, ha estat publi-
cada per Pagès Editors.

Del 3 al 17 d’agost de 2019 va
tenir lloc al Museu de Llívia (Cer-
danya) el cicle de debats Cuidem la
Salut. Tradicio i Indústria, en el qual
intervingueren la presidenta actual
i la presidenta anterior de la SCHF,
M. Rosa Buhigas i Núria Casamit-
jana.
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El nostre company Joan M. Serra ens
comunica periòdicament la publicació
dels articles al seu blog. El darrer de la
sèrie, Gayelord Hauser: Un folleto “vin-
tage”, el trobareu accessible, com els al-
tres, en aquest enllaç:

https://www.farmaciaserra.com/
blog/gayelord-hauser.html

La revista Serra d’Or, al seu núm. 722
(febrer de 2020) publica una entrevista a
la farmacèutica i poetessa Rosa Fabregat,
membre de la SCHF. L’entrevista, a càrrec
de Miquel-Lluís Muntané duu per títol
Rosa Fabregat, delicadament combativa i
apareix a la secció “Lletres” de la revista.

Durant el passat mes de se-
tembre de 2019 es va signar el con-
veni de col·laboració entre la Reial
Acadèmia de Farmàcia (RAFC) i
la Societat Catalana d’Història de
la Farmàcia (SCHF). L’acord té per

finalitat promoure l’estudi de la història de la farmàcia catalana, fomentar la
cooperació entre investigadors i persones interessades i la difusió del conei-
xement en aquest àmbit, a través de l’organització d’activitats conjuntes.

El conveni va ser signat pel president de la RAFC, Jaume Casas i per
la presidenta de la SCHF M. Rosa Buhigas.
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