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PROGRAMA DE LES XV JORNADES.
DIVENDRES 22 OCTUBRE.
 10-11h. Recepció, benvinguda, cafè servit pel bar del
Centre Cívic. Lloc: Sala teatre del Centre Cívic.
Registre de inscripcions, entrega de obsequis,
pagament extra dels assistents al sopar de germanor
del vespre. (Preu 30 euros).
 11-11h30. Inauguració. Taula inaugural.
 11h30-12h30. Conferència inaugural de Miquel YllaCatalà. “Les farmàcies monàstiques i conventuals”
 12h30-14h. Sessió científica número 1
 14-15h30. Dinar de treball servit pel bar del Centre
Cívic. Veure Menú a full annex. Preu 15 euros inclòs
en la inscripció.
 15h30-16h. Visita (opcional) de una exposició de
màquines i estris de cine antics que està en el mateix
Centre Cívic.
 16-18h. Sessió científica número 2
 18-19h. Conferència sobre “Els caputxins i el conreu
de les herbes remeieres” de Fra Valentí Serra
 19h 30. Seguiment de les Vespres de les monges del
Císter del Monestir de Santa Maria de Vallbona (pels
que vulguin assistir). Cal entrar per la Plaça del
Monestir a 100 m del C. Cívic.
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 21h. Sopar celebració al Balneari. Queda a 5 Km de
Vallbona. Veure menú a full annex. Preu 30 euros no
inclòs en la inscripció. La Societat es fa càrrec de les
postres i les begudes.

DISSABTE 23 OCTUBRE.
 9h30-11h. Sessió científica número 3.
 11-11h30. Pausa cafè servit pel bar del Centre Cívic.
 11h30-13h. Sessió científica 4.
 13-14h. Conferència sobre Ceràmica de Josep Mª
Rovira. “La ceràmica farmacèutica a les apotecaries
monàstiques”.
 14h Cloenda i lliurament de diplomes. Taula de
Cloenda.
 14h30-16h. Dinar de treball servit pel bar del Centre
Cívic. Veure Menú a full annex. Preu 15 euros inclòs
en la inscripció.
 16-18 h. Visita guiada al Monestir i la Farmàcia de
Vallbona. La Abadessa acomiadarà als assistents.
 18h. Tornada als llocs de destí.
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CONFERÈNCIES
Conferència inaugural: Les
Monàstiques i conventuals.

Farmàcies

Miquel Ylla-Català i Genís
RESUM
Les Farmàcies en els monestirs i els convents són avui
una experiència de molt interès en la història
farmacèutica. A més de cobrir les necessitats guaridores
d’aquests centres formaven part del servei que es
donava al pelegrí, al vianant, que s’acostava als
monestirs i als convents en les seves rutes per motius
laborals, socials o religiosos. En aquesta exposició es
valora la seva contribució a la millora de la salut, el seu
servei als ciutadans, i a més s’aporten dades del seu
establiment i desenvolupament en el nostre país. Es fan
propostes per a la seva millora i conservació.
PARAULES CLAU: monestirs, convents, historia
farmacèutica, camí de Santiago, pelegrins.
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Els Caputxins i el conreu de les herbes
remeieres
Fra Valentí Serra de Manresa
Arxiver dels caputxins
RESUM
L’arxiver dels caputxins, amb aquesta aportació
elaborada a partir de documentació d’arxiu i amb fonts
impreses molt poc explorades, presenta l’abast de la
contribució dels religiosos caputxins de la Catalunya
dels segles XVIII i XIX al conreu de les plantes
remeieres i, sobretot, a l’aplicació i divulgació de les
“herbes santes” que, al seu moment, foren esguardades
talment com un equivalent de les plantes “oficinals”
dels apotecaris.
PARAULES
CLAU:
Caputxins,
horticultura,
fitoteràpia, herbes remeieres, “herbes santes”, medicina
popular.
Contacte: frvalentiserra@gmail.com
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La ceràmica farmacèutica a les apotecaries
monàstiques
Josep Maria Rovira Anglada
RESUM
La tasca assistencial duta a terme durant segles per les
ordres religioses, va ser molt important. Mitjançant la
xarxa de monestirs, gairebé totes les comunitats
practicaren i contribuïren a aquesta tasca, malgrat que
en algun aspecte d´aquesta activitat, envaïen l´exercici
de molts professionals.
En el decurs de l´exposició del tema , en primer lloc
s´estudia l´objecte principal d´aquest estudi, el pot de
farmàcia, l´albarel i la gerra. Es tracten les seves
característiques i utilitat tant en les apotecaries com en
l´ús domèstic.
Ja entrant en la ceràmica farmacèutica monàstica, es
comenta cadascun dels distintius que empraren les
ordres religioses per decorar i distingir les seves peces i
identificar les seves apotecaries.
PARAULES CLAU:
orça.

Ceràmica, monestirs, albarel,
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COMUNICACIONS
Sessió científica 1- Farmàcies monàstiques i
conventuals. Altres temes
Moderadora: Núria Casamitjana Cucarella

La Matèria Farmacèutica de la farmàcia del
monestir de Santa Maria de Vallbona de les
Monges. Primera part: pots de ceràmica i
capses de fusta
Martí Pujol Forn
Museu Cusí de Farmàcia.
Josepa Quer Domingo
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
RESUM
L’objectiu d’aquest treball es descriure la Matèria
Farmacèutica (MF) de la apotecaria de Vallbona de les
Monges que ha arribat fins els nostres dies. La primera
part tracta de la MF conservada en els pots de ceràmica
i en les capses de fusta. Pel contingut d’aquests
contenidors, majoritàriament de finals del segle XVIII
la apotecaria de Vallbona es pot catalogar com una
típica farmàcia conventual del Císter amb remeis de
tipus galènic d’origen vegetal. La major part de remeis
es poden classificar de poc actius (sols un 15% es poden
classificar com actius o molt actius).
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PARAULES CLAU: Matèria farmacèutica, farmàcia
monàstica, ceràmica farmacèutica, capses de fusta
farmacèutiques.

La Matèria Farmacèutica de la farmàcia del
monestir de Santa Maria de Vallbona de les
Monges. Segona part: vidre farmacèutic
Josepa Quer Domingo
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
Martí Pujol Forn
Museu Cusí de Farmàcia.
RESUM
L’objectiu d’aquest treball es descriure la Matèria
Farmacèutica (MF) de la apotecaria de Vallbona de les
Monges que ha arribat fins els nostres dies. La segona
de l’estudi part tracta de la MF conservada en els estris
de vidre. Encara que molts d’aquests recipients són
antics, majoritàriament del segle XVIII, es habitual que
el seu contingut sigui més modern (segle XIX e inclús
segle XX) per la facilitat de canviar la etiqueta
identificativa. Pel contingut d’aquests contenidors,
majoritàriament productes del segle XIX per la raó
esmentada, la apotecaria de Vallbona es pot catalogar
com a Galènica i Química, amb menys productes
vegetals i més productes químics inorgànics i orgànics.
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També el percentatge de remeis classificats com actius
o molt actius es superior respecte als descrits en la
primera part i passa del 15 al 21%.
PARAULES CLAU: Matèria farmacèutica, farmàcia
monàstica, vidre farmacèutic.

La Farmàcia del monestir de Santo Domingo
de Silos
Miquel Ylla-Català i Genís
RESUM
Es tracta d’una de les farmàcies del camí de Santiago
amb uns elements i un entorn realment fascinant, que ha
conservat millor els documents que donen fe de la seva
existència i dels monjos que la cuidaren.
PARAULES CLAU: monestirs, farmàcia, camí de
Santiago, monjos.

La infermeria i l’apotecaria de Sant Jeroni
de la Vall de Betlem o de la Mutra
Cesca Niubó Prats
Museu Cusí de Farmàcia. Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya.
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RESUM
Els monjos jerònims van arribar a Badalona el 1416, on
van fundar el Monestir de Sant Jeroni de la Vall de
Betlem o de la Murtra, on van estar fons a la
exclaustració el 1835. Durant els segles XV, XVI i
XVII no s’han trobat referències a l’apotecaria, però
sembla ser que hi havia una infermeria on es tenia cura
dels malalts. A finals del segle XVIII i principis del
XIX es comença a parlar de l’entrada d’un monjo
apotecari i de la construcció de l’apotecaria.
PARAULES CLAU: Monestir, Sant Jeroni de la
Murtra, Apotecaria, Infermeria.
Contacte: cescanp@gmail.com

La “Botica“ del monestir de San Millan de la
Cogolla
Miquel Ylla-Català i Genís
RESUM
Monestir que dona prestància al grup de centres que
podem trobar a La Rioja, amb un entorn de
construccions molt aconseguit i s’afegeix , amb
personalitat pròpia i conservant encara avui la
21

hostatgeria, a donar a la regió un punt més que justifica
la labor dels sants que des d’aquest lloc varen
promocionar el camí a Sant Jaume de Galícia.
PARAULES CLAU: monestirs, farmàcia, cami de
Santiago

La farmàcia del Monestir de Montserrat a
través de les obres de 2 monjos del Monestir
M.Rosa Buhigas
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
Ignasi M. Fossas
Abadia de Montserrat.
RESUM
El Monestir de Montserrat des de molt antic ha sigut i
encara és ara un lloc de pelegrinatge i devoció. La
comunitat benedictina de Montserrat segueix la regla de
Sant Benet que ordena explícitament al capítol 53
l’acolliment dels pelegrins, els quals en moltes ocasions
arribaven als monestirs des de països llunyans i amb
ferides o malalties.
Per tant, cal entendre que al Monestir havia de existir
un servei mèdic-sanitari adequat per aquest acolliment
als pelegrins i també per atendre als monjos, ermitans i
servidors del monestir.
22

El present treball pretén estudiar la presència al
Monestir de Montserrat d’una farmàcia anteriorment a
la seva desaparició l’any 1812, en base a les obres de 2
monjos del Monestir: Theorica i
Pratica de
Boticarios.Antonio Castell (1592) i Tratado de Remedios.
(Manuscrit 829). Francisco Balfagón (1711).

PARAULES CLAU: Montserrat, Farmàcia, Història.
Contacte: mrbuhigas@gmail.com

Altres temes
Las
litografías
del
INFARMA (Barcelona)

Congreso-Salón

Jaime Casas Pla
Daniel Sarto Zubero
RESUM
Se presentan, comentan los datos técnicos, de
elaboración y entorno, con su imagen correspondiente,
las litografías impulsadas por el Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona e Interalia del CongresoSalón INFARMA desde su primera edición en 1993
hasta la última en 2019.
PARAULES CLAU: Arte, Litografía, Congresos,
Historia.
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Sessió científica 2- Miscelània
Moderador: Ramon Piera de Ciurana

Noticias del farmacéutico turolense Matías
Gámir y Corella y de su hijo Aurelio Gámir
Sanz fundador de los Laboratorios Gámir
José María de Jaime Lorén
Universidad CEU Cardenal Herrera. Valencia.
RESUM
Son bien conocidos los méritos del farmacéutico
valenciano Aurelio Gámir Sanz a través sobre todo de
sus estudios sobre plantas medicinales y por su notable
laboratorio farmacéutico. Lo que ya no lo es tanto es su
origen turolense y su relación con la localidad de
Sarrión donde nació y vivió su padre Matías Gámir y
Corella, al que dedicó los célebres “Premios Matías
Gámir”, en reconocimiento a su labor propagandista de
los adelantos agrarios de su tiempo.
PARAULES CLAU: Aurelio Gámir, Matías Gámir,
Teruel, Farmacia, Plantas medicinales
Contacte: jmjaime@uchceu.es
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Divulgació de la dietètica a través de la
publicitat medico-farmacèutica (1900-1940)
Josep Boatella Riera
RESUM
Els laboratoris elaboradors de productes alimentaris
destinats, fonamentalment, a la població infantil, varen
realitzar (fins aproximadament els anys 40) una
destacada activitat de divulgació dels coneixements
relacionats amb la nutrició i la dietètica, a través del seu
material publicitari. Els continguts venien redactats o
recolzats per la opinió de prestigiosos metges
(fonamentalment pediatres) de l'època. L'anàlisi
d'aquest material, permet fer el seguiment de la
evolució dels coneixements sobre una alimentació
adequada. Com exemples d'aquest tipus de publicitat
(majoritàriament en forma de opuscles), s'han
seleccionat alguns exemples: a) llets (humanització,
condensada i en pols), b) complements, c) cereals
(farines i maltes), d) equivalències, e) recomanacions,
PARAULES CLAU: Dietètica, Alimentació infantil,
Educació nutricional.
Contacte: boatella@ub.edu
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Creación de la Facultad de Farmacia y
Medicina en la Universidad de Santo Tomás
(Manila, Filipinas)
Francisco Mulet Zaragoza
Doctor en Farmacia y Doctor en Ciencias de la Visión.
Amparo Millà Mulet
Estudiante de Grado de Farmacia.
INTRODUCCIÓN: La atención sanitaria a la mayoría de la
población indígena filipina a lo largo de todo el período
colonial español. Fue realizada por personal poco
cualificado, los llamados “curanderos” y “mediquillos”. En
el presente estudio tratamos de averiguar cuando comienza
en las islas la formación “científica” de los profesionales
sanitarios.
METODOS: Hemos desarrollado un intenso estudio sobre
una serie de documentos relacionados con la sanidad en
Manila en los siglos XVII, XVIII Y XIX. Localizados en la
mayor parte en los Archivos de la UST, diversos libros y
documentos de la “Miguel de Benavides Library. Así como
un barrido por las bibliotecas y archivos españoles,
RESULTADOS: Las Facultades de Farmacia y de
Medecina de la Universidad de Santo Tomas de Manila
fueron fundadas en el año 1871 y sirvieron para la formación
de un gran número de profesionales sanitarios, los cuales
tuvieron una gran trascendencia en la posterior desarrollo de
la sanidad y ciencia, incluso fue y sigue siendo la creación de
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numerosos políticos, tambien de hombres y mujeres ilustres
de este País.
CONCLUSIÓN: La existencia de dos tipos de Sanidad, una
oficial y moderna, dirigida por los militares españoles y otra
popular dirigida por los frailes españoles y la medicina china.
Para conocer los medicamentos oficiales que usaban los
militares hemos estudiado los remedios enviados desde
España y Méjico por el Galeón de Manila, la medicina
popular desarrollada por los conventos y la gran influencia
de la medicina tradicional China, hizo que aparecieran
muchos intrusos en estos campos los llamados mediquillos y
herbolarios, hecho que se palio en parte por la creación de las
facultades de Farmacia y Medicina de la UST.

PARAULES CLAU: Farmacia, medicina Popular,
medicina tradicional, UST, Filipinas.

Antecedentes farmacéuticos del maestro y
escritor republicano aragonés Alejandro
Gargallo
José María de Jaime Lorén
Universidad CEU Cardenal Herrera. Valencia.
Fermín Ezpeleta Aguilar
Universidad de Zaragoza.
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RESUM
Alejandro Gargallo González de Agüero fue un maestro
aragonés de ideario republicano y destacado defensor
de las modernas teorías pedagógicas. Ejerció en
diversos lugares pero especialmente en Calamocha y en
el centro escolar “Ventós Mir” de Badalona donde
ejercía cuando se desencadenó la guerra civil española.
Pues bien, las recientes investigaciones que ha merecido
su persona nos ha permitido conocer sus antecedentes
farmacéuticos. De una parte su padre Ángel Gargallo
Campillo, farmacéutico que ejerció en Villalengua
(Zaragoza), de otra su abuelo Alejandro Gargallo Júdez
que ejerció la misma profesión en Villafeliche
(Zaragoza). A destacar que ambos boticarios tuvieron
una notable actividad en el mundo del medicamento, al
menos a juzgar por las noticias que sobre ellos trae la
prensa profesional de la época.
PARAULES CLAU: Alejandro Gargallo González de
Agüero, Ángel Gargallo Campillo, Alejandro Gargallo
Júdez, Farmacia.
Contacte: jmjaime@uchceu.es;
ferminezpeleta@gmail.com
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Dones, història i farmàcia: el paper de les
biografies científiques
Ignacio Suay- Matallana
Universitat de València.
RESUM
L'estudi històric de diferents biografies de dones
farmacèutiques permet analitzar l'important paper de les
dones en la ciència, tot i que no sempre ha sigut
reconegut. En alguns casos, els seus exemples mostren
les dificultats que van afectar les primeres dones que
van realitzar estudis universitaris o bé exercir de manera
independent amb la seua pròpia oficina de farmàcia. En
altres casos, el seu treball va resultar fonamental per a
crear noves línies d'investigació, per a analitzar nous
elements químics o per al desenvolupament de
laboratoris oficials. El seu estudi contribueix a
visibilitzar els seus treballs, els seus noms i el seu paper
com a expertes. Tots aquests elements s'analitzen a
partir d'una sèrie de biografies de farmacèutiques, la
majoria de l'entorn català i nascudes abans de la guerra
civil. Gràcies a una col·laboració amb la revista
Circular Farmacética s'han publicat fins ara les
biografies de quatre d'elles, i estan en preparació altres
dues. Aquesta comunicació presenta aquest projecte
prosopogràfic i analitza de manera conjunta els perfils
d’aquestes farmacèutiques des del punt de vista de les
relacions entre dones història i ciència.
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PARAULES CLAU:
biografies científiques.

Dones,

història,

farmàcia,

La Infermera com icona en la publicitat dels
aliments-medicaments (1900-1950)
Josep Boatella Riera
RESUM
El perfil professional de la infermeria, s'ajusta a les
característiques dels productes situats en un espai
fronterer entre els aliments i els medicaments. En la
seva publicitat sovint s'ha emprat la seva imatge, per
reforçar el seu caràcter sanitari relacionat amb el
manteniment de la salut en general i de l'alimentació en
particular. En ocasions, aquesta imatge es va utilitzar
per donar una imatge positiva per a determinats
productes. S'han analitzat 35 exemples d'aquest tipus de
publicitat.
PARAULES CLAU: Infermeria, Dietètics, Publicitat
Contacte: boatella@ub.edu
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Aplicació terapèutica amb radiofàrmacs
Bernat Soriano Borràs.
RESUM
Amb el descobriment de la radioactivitat natural, la
seva aplicació terapèutica va ser empírica basada en la
intuïció i sense cap fonament d'evidència científica. Van
ser nombrosos els preparats que es van anar quedant en
desús en funció del temps.
Amb la producció artificial de radioisòtops com el I-131
es va iniciar la seva utilitat en la teràpia metabòlica en
patologies de la tiroides en 1941. Actualment, el mateix
I-131
es
ve
utilitzant
marcat
a
la
metaiodobenzilguanidina per tractar tumors endocrins.
Avui dia, gràcies a l'obtenció de radionúclids emissors
al mateix temps de radiacions mixtes adequades com el
Ga-68 (positrons i beta) i el Lu-177 (gamma i beta)
s'utilitzen radiofàrmacs que permeten obtenir imatges
de la seva localització terapèutica dins del cos del
pacient i verificar la eficàcia del tractament.
PARAULES
CLAU:
medicaments, radioactivitat.

teràpia,

Contacte: bernatsoriano48@gmail.com
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metabolisme,

Sessió científica 3- Farmàcies hospitalàries i
altres temes
Moderadora: Mercè Gaya i Montserrat

La Cerdanya: dels domus hospitalis a
l’hospital transfronterer
Núria Casamitjana
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
Josepa Quer
Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
RESUM

Les dificultats dels camins medievals originaren
l’aparició dels domus hospitalis, normalment al costat
d’ermites o santuaris marians, on hi podien trobar
allotjament no només els malalts, sinó també els pobres
i els viatgers. La paraula hospital té el mateix origen
que hospici i que hostal. Per la seva situació geogràfica
la Cerdanya ha estat sempre un lloc de pas. Prop dels
colls pels que passaven els camins era habitual trobar-hi
un d’aquests domus hospitalis, en general amb la seva
petita església i imatge de la marededéu, per al descans
i aixopluc dels que hi transitaven. La particular unitat
geogràfica de la comarca marcada per una divisió
històrica, han fet que també en l’actualitat hagi
desenvolupat una experiència única en tota la Unió
Europea com és l’Hospital de la Cerdanya, hospital
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transfronterer que dona assistència sanitària a pacients
de dos estats.
PARAULES CLAU:
marededéu, Cerdanya.

hospital,

camins,

capella,

De l’hospital de Sant Bartomeu a l’Hospital
Comarcal d’Igualada. Farmàcia, apotecaris i
farmacèutics. Segles XIII – XX
Rosa M. Parés Marimón
Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF);
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI).
RESUM
L’existència d’un hospital a Igualada està documentada
des de l’any 1282, tot i que es creu que ja existia
anteriorment. Inicialment estava situat al carrer Sant
Bartomeu, a costat de l’església del mateix nom. Canvià
d’ubicació l’any 1845 quan passà a ocupar el convent
inacabat dels frares caputxins.
Gran part de la documentació de l’hospital s’ha perdut.
El primer document que es conserva és de l’any 1734 i
la majoria correspon als segles XIX i XX. La revisió
d’aquesta documentació, complementada amb altres
fons dipositats a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN),
premsa històrica local i altres fonts ha permès establir
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que l’hospital d’Igualada no disposava d’una farmàcia
però sí d’algun espai on guardar els medicaments i
elaborar una relació dels apotecaris que els
subministraven, amb o sense contracte, de forma
puntual, per períodes curts de temps o al llarg de
diversos anys i amb la participació de diverses
nissagues familiars : els Salamanca, Bausili, Pagès, …
PARAULES CLAU: Hospital,
Igualada, apotecari, farmàcia

Sant

Bartomeu,

Contacte: rmpares001@cofb.net

La Farmàcia de l’Hospital de la Santa Creu
de Vic
Miquel Ylla-Català i Genís
RESUM
Hospital fundat l’any 1348 que sense interrupció ha
mantingut la seva vocació de cura dels malalts i
necessitats amb diferents ubicacions totes elles
properes. Per la seva singularitat és d’interès detallar,
com espai modernista, la farmàcia que al primer terç del
segle XX va construir l’arquitecte Josep Mª Pericas amb
pintures del pintor Llucià Costa, així com també
s’inclou una relació dels pots d’apotecari que s’han
conservat.
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PARAULES CLAU: hospitals, farmàcia modernista,
pintures, pots d’apotecari.

Visites i exàmens del protometge Sanpera els
anys 1711, 1712 i 1713
Josep Mª Secanell Roca.
RESUM
Resultat del buidat d'un document notarial que conté
visites a farmàcies i cirurgians, i exàmens per obtenir el
privilegi o títol per exercir a aquests professionals,
efectuats pel protometge de Catalunya Francesc
Sanpera durant 1711, 1712 i 1713.
PARAULES CLAU: Protometge, visites, exàmens,
farmacèutics, cirurgians.
Contacte: jmsecanell001@cofb.net
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Fundació Concòrdia Farmacèutica (19892019). La il·lusió d'un projecte compartit.
Eva Marin Aznar
Fundació Concòrdia Farmacèutica- Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya
RESUM
La presentació vol fer un breu resum històric de la
trajectòria de la Fundació, els seus objectius principals i
les tasques desenvolupades en el passat. Amb això,
introduir l'estat actual de la col·lecció i la
documentació, presentant alhora un catàleg acabat
recentment amb el qual il·lustrar la importància i la
bellesa de la col·lecció. Veurem també com el
patrimoni pot contribuir a la transmissió d'un
coneixement mitjançant un mitjà poc utilitzat, la
presència dels objectes i totes les històries i narratives
que d'ells podem explicar. Són aquests valors, aquesta
transformació constant de la professió, emmirallada en
el patrimoni real de les oficines de farmàcia catalanes,
representatiu d'un col•lectiu, d'una societat i uns
costums, el que es pretén reivindicar. Finalment,
exposar algunes de les línies de treball futures, a curt i
llarg termini. Creiem que és un bon moment i, malgrat
no tractar-se del tòpic principal de les jornades, confiem
que pugui ser de l'interès dels assistents.
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PARAULES CLAU: Història, Patrimoni, Farmàcia,
Fundació Concòrdia Farmacèutica

Paracelsisme als convents i monestirs
catalans a través del Theatrum Chemicum
Marisa Mundina García.
RESUM
Les biblioteques de convents i monestirs del nostre país
van conservar llibres de medicina i remeis populars fins
a les desamortitzacions del segle XIX. Entre aquests,
cal destacar l’obra referent a Paracels, un autor prohibit
en al segle XVI per la Inquisició. En l’àmbit pràctic, el
millor exemple dels seus postulats es troba en els llibres
de secrets, tan abundants en el segle XVI i que es basen
en els coneixements adquirits per generacions i
generacions, provats i aplicats a determinades i
especifiques malalties, deixant de banda els remeis
ortodoxos i generalistes de sagnies i purgues a fi
d’equilibrar els humors. No obstant, els ensenyaments
de Paracels no van quedar en l’àmbit popular malgrat
escriure les seves obres en llengua germànica i no en
llatí. Les recopilacions alquímiques més importants del
segle XVII com el Theatrum Chemicum, del qual s’ha
estudiat el volum IV que procedeix del convent de Sant
Agustí de Barcelona, mostren que el seu discurs va
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estendre’s a través d’alumnes que van fer créixer la
seva influència en la farmàcia i la medicina de tota
Europa.
PARAULES CLAU: Paracels, Theatrum Chemicum,
segle XVII.
Contacte: marisa.mundina@gmail.com

Llardecans, un tresor per descobrir
Eva Marin Aznar
Fundació Concòrdia Farmacèutica- Consell de Col·legis
Farmacèutics de Catalunya
RESUM
El passat dia 20 d’octubre l’Ajuntament de Llardecans,
amb la col•laboració de diferents entitats i el suport de
la família, van iniciar les tasques de salvament i
recuperació de la Farmàcia Piñol de Llardecans (18461988). Aquesta comunicació oral vol presentar el
projecte als membres de la SCHF amb l’exposició
d’una breu introducció a la farmàcia, també a la saga de
farmacèutics Piñol i algunes dades històriques de
rellevància. Alhora presentar les diferents fases del
projecte, de les quals ja se n’ha realitzat la primera que
inclou el desmuntatge i inventari preliminar de tot el
material, substàncies, objectes i documentació trobats.
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La complexitat del patrimoni conservat avui a la
Farmàcia Piñol, demana no només la participació d’un
equip interdisciplinari en àmbits com: la història, el
patrimoni i la museologia; sinó que alhora, és una
oportunitat per la posada en comú i recopilació de
projectes similars realitzats en el passat per tal que, amb
l’experiència acumulada, poder abordar un projecte
d’aquesta magnitud.
PARAULES CLAU: Llardecans

-- 0 -- 0 -- 0 –

Sessió científica 4- Farmàcies conventuals
(continuació), farmàcies urbanes i els
Simples vegetals
Moderadora: Cesca Niubó i Prats

Atención farmacéutica desde el monasterio
de San Millán de la Cogolla en los siglos
XVII y XVIII
Juan Manuel Vázquez Lasa
Cecilio J. Venegas Fito
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RESUM
Se muestra el servicio que ofrecía la botica del
monasterio de San Millán de la Cogolla, en los siglos
XVII y XVIII (1634-1796), a los municipios del
entorno, a través de los contratos que firmaban.
Para ello se estudian treintaicuatro documentos del
fondo de protocolos notariales. Los contratos del
monasterio se comparan con otro ajeno al valle para
establecer comparaciones entre ellos.
El servicio consistía en la atención farmacéutica a la
población con enfermedades, como mano airada, humor
gálico, sarna; y medicamentos o tratamientos como
quina, aguardiente, sangujas, incluidos y excluidos; la
duración y el pago (en dinero efectivo o especie).
El contrato con el municipio de Anguiano es diferente a
los demás. Se estudia separado. Ofrece un servicio a los
menos favorecidos, cuyo coste asume el poder
municipal.
Se concluye que el servicio farmacéutico desde la
botica del monasterio abarcaba a toda la población del
entorno con un coste asumible que se renovaba
regularmente.
PARAULES CLAU: Atención farmacéutica, siglos
XVII, XVIII, Monasterio San Millán de la Cogolla.
Contacte: ceciliojosevenegas@redfarma.org
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Boticas conventuales extremeñas: Guadalupe
y Yuste
Cecilio J. Venegas Fito
Juan Manuel Vázquez Lasa.
RESUM
La historia de la farmacia es pieza fundamental de la
atención sanitaria, particularmente en la Época
Medieval y en el Antiguo Régimen.
Los monasterios y cenobios conventuales fueron
referencias muy importantes en la vida eclesiástica,
social y cotidiana de España, presentando
singularidades todos ellos. En concreto en Extremadura,
como particularidades notables se contó con las boticas
de Guadalupe y Yuste. La primera atendió a miles de
peregrinos y desarrolló una importante labor como parte
de su renombrada Escuela de Medicina y la segunda se
fundó para el servicio y a la medida del Emperador
Carlos V que vivió en territorios extremeños los últimos
días de su vida.
La comunicación pasa revista a repertorios
documentales de botica de ambos monasterios y explica
sus peculiaridades, tales que inventarios y publicaciones
sobre ellas, repasando a la vez su historia y cometidos,
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bien diferenciados, y que podrían ser paradigmas de
diferentes modos de ejercer su atención sanitaria.
PARAULES CLAU: Guadalupe, Yuste, Boticas
conventuales, Extremadura
Contacte: ceciliojosevenegas@redfarma.org;
jm.vazquezlasa@gmail.com

Les Apotecaries del segle XVIII a Barcelona
Josep Anton Poch Gabarró
Doctor a Farmàcia.
RESUM
En primer lloc s’exposa la situació de la ciutat, quan
vivia las conseqüències de la desfeta i especialment a
partir dels enderrocs del gener del 1716, per a la
construcció de la fortalesa de la Ciutadella.
I també quan es va donar l’ordre d’enderrocar una gran
part de cases al barri de la Ribera, i amb la desaparició
de molts comerços, fet que va suposar que milers de
persones es quedessin al carrer.
En quan a les apotecaries, identificades amb nom i
adreça aproximada en un plànol de la època, hem de
remarcar que, de un total de 22, solament 3 han
continuat funcionant, mentre que les altres 19, encara
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que no van ser enderrocades han anat desapareixent al
llarg dels anys.
Un factor a destacar de les 3 que encara continuen són
les llargues nissagues que les van representar, com son
els exemples de les farmàcies Padrell, del 1561,
Vilardaga del 1598 i la Saurina del 1600 i farem una
menció especial de la apotecaria Mollar del Born,
enderrocada, però encara localitzable avui dia.
PARAULES CLAU: Apotecaries segle XVIII, Desfeta
1716
Contacte: japochg@gmail.com

La Farmàcia barcelonina de fa un segle a
través de la prensa diaria
Ferran Sabaté Casellas
Societat Catalana d’Història de la Medicina.
Elisenda Sabaté Pérez
Societat Catalana d’Història de la Medicina.
RESUM
La situació barcelonina de fa un segle, i per extensió la
catalana, era bastant similar a l’actual. Sanitàriament,
s’acabava de passar una greu epidèmia de grip, amb una
important mortalitat. La situació econòmica estava
deprimida, pels efectes de la pandèmia gripal i pel final
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de la Gran Guerra, que havia aportat forts beneficis
empresarials per la situació de neutralitat espanyola,
però havia precaritzat a les classes populars i
desestabilitzat a la societat. Políticament teníem la
Mancomunitat de Catalunya, que havia plantejat un
Estatut d’Autonomia, que fou rebutjat per les Corts
espanyoles. Socialment hi havia una gran inquietud per
la lluita de classes entre la patronal i el proletariat, amb
assassinats pel carrer, amb una duríssima i
indiscriminada repressió. Culturalment, es un període
de gran creativitat en totes les arts, de desenvolupament
de l’urbanisme, i del foment de la recerca científica.
Contacte: sabate@ub.edu

Matèria vegetal
La farmàcia vegetal en la obra de Santa
Hildegarda de Bingen
Paloma Ruiz Vega
Académica de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Cádiz; Académica Correspondiente de la Real
Academia de Medicina de Cataluña en Cádiz.
RESUM
En este trabajo, estudiamos algunas plantas recogidas
en la obra de Santa Hildegarda de Bingen, y que
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aplicaba en Farmacia, entre ellas, hemos elegido el
trigo, la espelta, la azucena, el tanaceto y la cebada.
Usaba el trigo (Tripticum aestivum, L.) para combatir la
demencia, en granos enteros y cocidos en agua,
aplicados de forma tópica en la cabeza. En el dolor de
espalda, una vez cocidos los granos en agua, los
colocaba muy calientes sobre el lugar referido.
De la espelta (Tripticum espelta, L.), dice que es el
mejor cereal, proporcionando
alegría en el
temperamento, a quienes la comen; expone que, ya sea
en forma de pan o en comidas, tiene sabor agradable.
Recomienda raíz de azucena (Lillium candidum,L.) en
las lepras blanca y roja.
Usaba el tanaceto (Tanacetum vulgare, L.) cómo
antihelmíntico y tratamiento de la gota.
Aplicó la cebada (Hordeum vulgare, L.), como
hidratante del rostro; la recomendaba hervida en agua, y
una vez tibia aplicarla en la cara con un paño húmedo.
PARAULES CLAU:

Trigo, Espelta, Azucena, Tanaceto,

Cebada.
Contacte: paloma_ruiz_vega@hotmail.com
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Les propietats medicinals del material
vegetal trobat a la tomba de Tutankhamon
Mercè Gaya Montserrat
RESUM
El descobriment de la tomba del faraó Tutankhamon el
26 de novembre de 1922 és una de les troballes
arqueològiques més importants del segle XX. L’aixovar
funerari que acompanyava la mòmia del faraó té un
significat simbòlic i religiós, un valor material per la
seva riquesa i també un interès històric per la
informació que proporciona.
Al costat dels metalls i pedres precioses, fustes locals i
exòtiques i altres elements suntuosos, la tomba de
Tutankhamon contenia material més efímer: restes
vegetals com ara flors i fulles en collarets, garlandes i
rams; i també cistells amb cereals i fruites. Segons les
creences dels antics egipcis, els aliments dels cistells
havien de servir de sosteniment per al difunt en la seva
nova vida en el més enllà, però no hem de descartar que
s’hi haguessin posat, també, per les seves propietats
medicinals.
Revisarem quins eren aquests vegetals i mirarem de
saber si van tenir aplicacions terapèutiques rellegint els
papirs mèdics de l’antic Egipte.
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PARAULES CLAU: Tutankhamon, material vegetal,
propietats medicinals, papirs mèdics.

Aportacions a Flora Catalana Antiga, 4.
Linum usitatissimum L. (Linaceae)
Cèsar Blanché
Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia i Ciències
de l’Alimentació, Universitat de Barcelona. Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

RESUM
Es donen a conèixer les citacions identificades
botànicament de presència de lli (Linum
usitatissimum L., Linaceae) documentades als
Països Catalans, en el període comprès entre els
s. V aC i V dC, tant en contextos ibèrics com
romans.
S’han
catalogat
mostres
arqueològiques
(restes
d’edificacions,
iconogràfiques, epigràfiques i textos clàssics),
així com mostres biològiques preservades
(pol·len, restes paleocarpològiques de llavors,
fragments de teixits, fitòlits o fibres). Se’n
coneix l’ús històric medicinal, alimentari i
tèxtil.
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Aquest treball és la continuació dels quatre
anteriors de la sèrie en què es presenten els
avenços en la recopilació de documents per a la
preparació del catàleg de Flora Catalana
Antiga.
PARAULES CLAU: Linum usitatissimum, lli, Flora
Catalana Antiga
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MENÚS DEL BAR DEL CENTRE CÍVIC
(inclòs en la inscripció)
Menjar compatible amb celíacs. Altres sol·licituts
especials s’atendran al mateix moment.

Menú dinar dia 22 octubre:
PRIMER: Amanida de temporada o Crema de verdures
SEGON: Arròs amb bolets i verdura o Llonganissa amb
escalivada i patates
POSTRES. Flam de la casa o fruita
Preu 15 euros a càrrec de la SCHF; Vi, aigua, cafe inclosos

Menú dinar dia 23 octubre
PRIMER: Empanada gallega o canelons de carn
SEGON: Fideuà de mar o pollastre al curry
POSTRES. Pastís de la casa o Iogurt
Preu 15 euros a càrrec de la SCHF; Vi, aigua, cafè inclosos
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MENÚ DEL SOPAR DE LES JORNADES
AL BALNEARI ROCALLAURA DIA 22
D’OCTUBRE (no inclòs en la inscripció)
Preu 30 euros
APERITIUS
Empanada gallega
Torrada de guacamole i llagostins
Gaspatxo de tomàquet verd

ENTRANTS
Crema de carbassa
Escalivada amb ou cuit a baixa temperatura

PRINCIPALS
Caldeirada de lluç i vieira
Rodó de vedella brasejat

POSTRES
Brownie amb gelat
“Filloas” farcides de fruits vermells

Aigua, Vi blanc/ negre, Cava. Cafè/Infusions inclosos.
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