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■ Editorial
En aquest número de la nostra revista us oferim

continguts d’investigacions i estudis que ens heu fet
arribar. És per la dedicació i interés de cada autor que
els lectors podem apropar-nos a aspectes diversos de
la història de la farmàcia, història de farmacèutics o
institucions locals que segurament no podríem conèi-
xer a no ser per aquests treballs. I encara més en eta-
pes com la que actualment vivim de situació de
pandèmia que ha limitat extraordinàriament la pos-
sibilitat de comunicació en trobades presencials.

Hi podreu llegir sobre la farmàcia militar durant
la Guerra del Francès al tombant del segle XIX, el
Col·legi d’Apotecaris de Cervera a començament del
XVIII, els apotecaris de Tàrrega al final del XV i ini-
cis del XVI. També les inquietuds i necessitats de la
Facultat de Farmàcia d’ara fa cent anys, i la petita
col·lecció de fotografies d’una excursió dels estu-
diants al Montseny l’any 1921, amb el seu professor,
Pius Font i Quer, que il·lustren l’ambient i la docència
pràctica dels estudis de Farmàcia en aquella època.

Així mateix hi trobareu la descripció de les far-
macopees no oficials que recollien l’art de la prepa-
ració i utilització de medicaments en moments en què
s’enlentia l’aprovació de les farmacopees estatals ofi-
cials. Alhora l’article sobre la trascendència que va
tenir la tragèdia de la talidomida per a la posterior le-
gislació sobre la qualitat dels medicaments.

Volem remarcar també els articles en memòria
del nostre consoci Manuel Subirà Rocamora i de la
que va ser vicepresidenta de la Societat M. Montser-
rat Duch Torner, que ens han deixat fa poc, i als quals

des d’aquestes pàgines volem fer un sentit home-
natge.

El proper volum de la revista previst per al final
de 2022, aplegarà les comunicacions presentades a les
XV Jornades d'Història de la Farmàcia que van tenir
lloc a Vallbona de les Monges els dies 22 i 23 d'octu-
bre de 2021.

Si feu recerca sobre algun aspecte de la història
de la professió, i ens ho voleu fer arribar, ens perme-
trà continuar omplint les pàgines de la nostra revista.
En el cas que siguin notícies o informacions breus o
que necessiten una difusió ràpida, podeu adreçar-les
a la rúbrica "E-Col·laboracions" que es publiquen al
web de la SCHF (instruccions a https://schf.cat/e-co-
llaboracions/)"

Esperem que gaudiu dels continguts de la publi-
cació.
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