
  
 

XV Jornades d’Història de la Farmàcia 
Vallbona de les Monges, 22 i 23 d’octubre de 2021 

Primera circular 

 

Les Jornades d'Història de la Farmàcia es celebren cada dos anys, des de 1993, amb dos 

objectius fonamentals: fomentar la relació personal entre els historiadors de la Farmàcia i 

oferir un marc per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes 

històrico-farmacèutics. Enguany, per primera vegada, acull la seu de les Jornades el Monestir 

de Santa Maria de Vallbona de les Monges i el tema central d’aquesta XV edició serà la 

“Història i patrimoni de les antigues farmàcies monàstiques, conventuals i hospitalàries”. Tant 

els historiadors, com els estudiants els professionals, els professors i investigadors de les 

diverses ciències farmacèutiques, tenen una ocasió única d’aportar noves dades, debats i 

reflexions sobre aquest tema tan interessant. Igualment s’acceptaran comunicacions de tema 

lliure dins l’àmbit de la història de la farmàcia. 

Seu de les Jornades 

Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges 

Adreça, Vallbona de les Monges, 25268, Lleida. 

Contingut i Programa 

Científic, amb conferències, comunicacions i taules rodones, i cultural, amb visites a llocs 

d’interès històric i farmacèutic. El programa s’anirà actualitzant a la pàgina web de la Societat 

www.schf.cat. 

Participació 

Estudiosos, investigadors i interessats en la Història de la Farmàcia i ciències afins o auxiliars. 

Es contemplen dos tipus d’assistents inscrits: participants i acompanyants de participants. 

Tant els uns com els altres tenen el dret d’assistir a totes les activitats programades (incloent-

hi el dinar de treball del primer dia), a rebre obsequis (publicacions, mostres, etc.), participar 

en els cafès-descans i en les visites culturals. 

 Els Participants (assistents amb comunicacions o sense, membres de comissions, 

taules rodones, discussions científiques, etc.) tenen dret als diplomes corresponents. 

 Els Acompanyants de participants no tenen dret a certificat ni a intervencions no 

puntuals.

http://www.schf.cat/


  

 

 

Comunicacions 

Les XV Jornades dedicaran el tema central a la “Història i patrimoni de les antigues farmàcies 

monàstiques, conventuals i hospitalàries”. Igualment, com en les edicions anteriors  

s’acceptaran comunicacions de tema lliure dins l’àmbit de la història de la farmàcia. S’admeten 

com a màxim dues comunicacions per participant. Les comunicacions podran ser en català, 

castellà, anglès o francès. 

Drets d’inscripció 

 Participants socis de la SCHF: 90 € 

 Acompanyants de socis participants: 30 € 

 Participants no socis: 110 €* 

 Acompanyants de participants no socis: 35 € 

 Participants estudiants: 10 €* 

 Acompanyants d’estudiants: 5 € 

 

Qualsevol inscripció inclou les dues pauses cafè (del 22 i 23 d’octubre) i el dinar de treball del 

divendres 22 octubre. 

*La inscripció de no-soci dona dret a participar en les activitats de la SCHF que es puguin fer 

durant l’any 2022. 

 

Informació sobre desenvolupament de les Jornades, desplaçament, 

allotjament i àpats especials.  

 Desenvolupament de les Jornades. La seu de les Jornades és al Monestir de Santa 

Maria de Vallbona de les Monges. 

La Comissió Organitzadora farà tots els esforços per poder gaudir del marc de la 

trobada al Monestir, amb totes les condicions de seguretat necessàries. Si, a darrera 

hora, les autoritats sanitàries estableixen restriccions insalvables, la organització té 

previstos models organitzatius alternatius per poder fer les sessions en part de manera 

presencial o bé totalment a distància. 

 El desplaçament es podrà fer amb autocar gratuït a càrrec de l’organització. Sortirà el 

divendres dia 22 octubre des de Barcelona (es dirà hora i lloc exacte) i tornarà el 

dissabte dia 23 octubre a última hora de la tarda. L’autocar també permetrà els 

desplaçaments per visites culturals o restaurants si es dona el cas.  

 Allotjament. Els inscrits a la jornada tenen a la seva disposició l’hostatgeria del 

monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges, a la qual poden pernoctar la nit 

del 22 al 23 d’octubre, amb l’esmorzar del dissabte 23 d’octubre inclòs. 
 Àpats especials. El sopar de celebració del dia 22 d’octubre i el dinar del dia 23 

d’octubre són voluntaris i no estan inclosos en el preu d’inscripció. Els que hi vulguin 

assistir podran fer el pagament el mateix dia 22 d’octubre en el taulell de recepció de 

les Jornades.  



  

 

Formalització de la inscripció 

Teniu el butlletí d’inscripció a la vostra disposició en aquest mateix document o el podeu 

trobar també a la web de la SCHF www.schf.cat. 

Data límit per a la inscripció: 14 de setembre de 2021 

L’import de la inscripció s’abonarà mitjançant ingrés bancari a favor de la SCHF al compte de la 

Societat Catalana d’Història de la Farmàcia: ES06 3025 0027 1514 0001 2456 indicant el nom i 

cognoms de la persona inscrita. 

Cal fer arribar a la secretaria de les jornades una còpia del resguard de pagament juntament 

amb el full d’inscripció degudament emplenat, a l’adreça electrònica següent: 

jornades@schf.cat 

Comunicacions: Resum i text complet 

Per presentar una comunicació ( o dues) caldrà indicar-ho en el full d’inscripció que també es 

troba disponible a la web de la SCHF. Caldrà fer-hi constar el títol i un breu resum de la/les 

comunicacions amb un màxim de 1.000 caràcters amb espais. A partir dels resums, la Comissió 

científica acceptarà o rebutjarà les comunicacions avisant als autors abans del dia 30 de 

setembre de 2021.  

Les comunicacions presentades podran ser objecte d’una publicació posterior a la Revista de la 

SCHF, sempre que siguin acceptades pel Comitè Editorial de la Revista. Els autors les hauran de 

lliurar abans del 28 de febrer de 2022 i hauran de complir les normes de publicació disponibles 

a https://schf.cat/publicacions/ 

 

A tots els participants els serà lliurat el diploma de participació activa.  

Confirmació de la inscripció 

Abans del 13 d’octubre de 2021, la Comissió organitzadora trametrà a tots els inscrits la 

confirmació de recepció del full i dels drets d’inscripció, així com el programa provisional amb 

el títol i tanda de les comunicacions acceptades.  

Organitzadors 

Societat Catalana d’Història de la Farmàcia i Monestir de Santa Maria de Vallbona de les 

Monges. 

Secretaria de les XV Jornades: jornades@schf.cat 

Secretaria d’Organització: Cesca Niubó (679 885 345) 

Més informació al web de la SCHF: www.schf.cat 

 

  

http://www.schf.cat/
https://schf.cat/publicacions/


  

 

Comitè d'Honor 

Anna Maria Camprubí, Abadessa de Sta. Maria de Vallbona de les Monges 

Maria Enrique-Tarancón Delmas, Presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida 

Jordi Camarasa, Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB 

(Barcelona) 

Jordi Casas, President del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 

Joan Uriach, President de la Fundació Uriach 

Jaume Casas, President de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 

Ferran Sabaté, President de la Societat Catalana d'Història de la Medicina 

Comissió Científica 

Miquel Ylla-Català, President (RAFC, SCHF) 

Núria Casamitjana, Vocal (SCHF, RAFC) 

Josep Boatella, Vocal (UB, SCHF, RAFC) 

Ramon Piera, Vocal (SCHF, RAFC) 

Comissió Organitzadora 

Martí Pujol, President  

Cesca Niubó, Secretària  

Cèsar Blanché, Vocal 

Mercè Gaya, Vocal 

M. Rosa Buhigas, Vocal 

Pepita Quer, Vocal 

J.M. Rovira, Vocal 

 

  



  

Butlleta d’inscripció (cal enviar aquest arxiu degudament omplert a jornades@schf.cat) 

Nom i cognoms:  ______________________________________________________  

Adreça:  _____________________________________________________________  

Codi postal:  __________ Població i país: ___________________________________  

Adreça electrònica:  ____________________________________________________  

Preus d’inscripció 

□ socis de la SCHF (90 €) □ acompanyants de socis (30 €) 

□ no socis de la SCHF (110 €) □ acompanyants de no socis (35 €) 

□ estudiants (10 €) □ acompanyants d’estudiants (5 €) 

Modalitat d’assistència 

□ telemàtica □ presencial (si ho permet la situació COVID) 

Ja que les jornades estan preparades per contemplar l’assistència presencial i 

telemàtica, donem la possibilitat de l’assistència telemàtica a les persones que no es 

vulguin/puguin desplaçar a Vallbona.  

Allotjament a l’Hostatgeria  

El preus / donatiu per l’hostatgeria són:  

Habitació simple dormir i esmorzar ( 50 Euros ) 

Habitació doble dormir i esmorzar ( 75 Euros) 

Les reserves es podran gestionar directament al Monestir (per mail o telèfon) si les 

autoritats permeten el desplaçament a Vallbona de les Monges. 

 

Mail: hostatgeria@monestirvallbona.cat 

Telèfon hostatgeria:  618876004 dies laborables de 10 a 12. Demanar per Josepa. 

Comunicació 

□ Presentaré una comunicació com a primer/a autor/a. En aquest cas adjuntar 

“Resum de la Comunicació” segon les instruccions de la pàgina següent. 

mailto:jornades@schf.cat
mailto:hostatgeria@monestirvallbona.cat


  

 

Resum de la comunicació  
Cal enviar aquest arxiu a jornades@schf.cat juntament amb la butlleta d’inscripció abans del 14 de 

setembre de 2021. S’accepten comunicacions en català, castellà, anglès o francès. 

Títol [Times New Roman 14 negreta] 

Autors: COGNOMS, Nom (1);COGNOMS, Nom (2);COGNOMS, Nom (3)[Times 

New Roman 12]. 

(1) Filiació i/o Adreça electrònica autor 1 [Times New Roman 12]. 

(2) Filiació i/o Adreça electrònica autor 2 [Times New Roman 12]. 

(3) Filiació i/o Adreça electrònica autor 3 [Times New Roman 12]. 

 

RESUM  

[Times New Roman 12; màxim de 1.000 caràcters amb espais]. 

PARAULES CLAU 

[Times New Roman 10; màxim 5 mots clau]. 

 

mailto:jornades@schf.cat

