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■ Publicacions

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 desta-
cades en qualsevol camp de la ciència o de les arts),
sempre amb el mateix esquema: El personatge, el far-
macèutic i la innovació, a més d’una imatge i una re-
ferència bibliogràfica.

Els socis o historiadors de la Farmàcia en gene-
ral 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 Farmacèu-
tica, que és consultable en obert al web del Col·legi
de Barcelona.

www.cofb.org/colegi/publicacions/circular-farmaceu-
tica

Les ressenyes de farmacèutics innovadors correspo-
nents al període 2021 han estat publicades a Circular
Farmacèutica 79 (vol. 1 i vol. 2) i són:

● Antonio Subirà Marquet (Cadis, 1861- Barcelona,
1929), per J.M. SUBIRÀ

● Juan Nacle Herrera (Benamocarra, 1865 – Gra-
nada, 1952), per J. BOATELLA

● Joan Ramon i Soler (El Vendrell, 1851 – 1900) per
J. BOATELLA

● María del Carmen Matallana Ventura (Palència,
1915–Madrid, 2018) per I. SUAY-MATALLANA

Sèrie E-Col·laboracions
La SCHF ha obert un nou espai de publicació i

comunicació vinculat a l’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 in-
formacions 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).

Els primers dos articles publicats en aquesta
sèrie són:

CARRERAS COMA, M. (2019) – “Comentaris al res-
pecte de ‘Homo Deus’ de Yuval Noah Harari”. E-
Col·laboracions núm. 1. Blog de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia [en línia]. Disponible a
https://schf.cat/comentaris-al-respecte-de-homo-
deus-de-yuval-noah-harari.

SABATÉ, F. (2021) – “Recensió de : Els vegetals a Ma-
llorca. Segons el manuscrit del farmacèutic cartoixà
Fra M. Cortés (1820)”, de Jaume Mercant. E-Col·la-
boracions núm. 2. Blog de la Societat Catalana d’His-
tòria de la Farmàcia [en línia]. Disponible a
https://schf.cat/num-2-recensio-de-els-vegetals-a-ma-
llorca-de-jaume-mercant-per-ferran-sabate/
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