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PUBLICACIONS DE LA SCHF
Sèrie Farmacèutics Innovadors
La SCHF té una col·laboració fixa a la revista Circular Farmacèutica,
que edita quadrimestralment el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona,
des de l’any 2008, consistent en una petita ressenya sobre 2 farmacèutics
“innovadors” (amb aportacions destacades en qualsevol camp de la ciència o de les arts), sempre amb el mateix esquema: El personatge, el farmacèutic i la innovació, a més d’una imatge i una referència bibliogràfica.
Els socis o historiadors de la Farmàcia en general poden fer-hi aportacions.
Cal enviar les propostes a Josep Boatella (boatella@ub.edu) que coordina
aquesta col·laboració des de la nostra societat, de la qual podeu veure’n
exemples a Circular Farmacèutica, que és consultable en obert al web del
Col·legi de Barcelona.
www.cofb.org/colegi/publicacions/circular-farmaceutica
Les ressenyes de farmacèutics innovadors publicades durant l’any
2019 han estat:
□ Antoni Serra i Pàmies (Valls, 1859 – Reus, 1929) per J. BOATELLA
□ María del Carmen Brugger Romaní (València, 1899–?) per I. SUAYMATALLANA
Circular Farmacèutica, 77 (1), 2019
□ Francesc X. Vergés i Codinachs (Torelló (1881-1927)) per C. BLANCHÉ
□ Alexandre Deulofeu i Torres (L’Armentera, 1903-Figueres, 1978) per
J. BOATELLA
Circular Farmacèutica, 77 (2), 2019
□ María Dolores Figueroa Marty (Cuba, 1862-1944) i Eloísa Figueroa
Marty (Cuba, 1867-?) per I. SUAY-MATALLANA
□ Pierre Émile Falières (Le Houga, Midi-Pyrénées), 1833- 1908, per J.
BOATELLA
Circular Farmacèutica, 77 (3), 2019
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En un any aproximadament es preveu arribar al núm. 100.

Imatge de les fitxes de Farmacèutics Innovadors Antoni Serra i Pàmies (Valls, 1859 – Reus, 1929)
per J. Boatella i María del Carmen Brugger Romaní (València, 1899–?) per I. Suay-Matallana,
publicades a Circular Farmacèutica (vol. 77 núm. 1, 2019)

Sèrie E-Col·laboracions
La SCHF ha obert un nou espai de publicació i comunicació vinculat al
nou espai web de l’entitat. Es tracta d’una publicació en línia, en format de
blog, que duu per títol E- Col·laboracions i que és oberta a la publicació d’articles d’opinió, comentaris, o informacions de diversa índole, tant dels socis
com d’altres persones interessades en la Història de la Farmàcia. Els articles
científics seguiran tenint cabuda en la línia de publicacions ja establerta (la
Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia) però E-Col·laboracions permetrà una edició més ràpida i dinàmica, que es regirà per les normes
de publicació que trobareu al web de la societat (www.schf.cat).

La E-Col·laboració núm. 1 (2019) és Comentaris al respecte de
“Homo Deus” de Yuval Noah Harari, de M. CARRERAS COMA
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