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SOCIETAT
CATALANA
D’HISTÒRIA
DE LA FARMÀCIA

SCHF

Fes-te’n soci!

E La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia està oberta a tothom, farmacèutic
 o no, interessat per la Història de la Farmàcia o per la Història de les ciències afins
 o auxiliars.

E L’àmbit d’actuació de la SCHF és el de les ciències farmacèutiques, des del punt
 de vista històric, cultural, artístic i professional.

E Els socis de la SCHF tenen dret a:

 O Participar a les activitats i visites culturals a preus reduïts.

 O Rebre gratuïtament la Revista de la Societat Catalana d’Història de la 
  Farmàcia.

 O Participar a les Jornades d’Història de la Farmàcia, que tenen lloc cada dos
  anys, amb quota reduïda.

 O Rebre informació puntual sobre actes, conferències, cursos etc.

Més informació a: www.schf.cat

SOCIETAT
CATALANA
D’HISTÒRIA
DE LA FARMÀCIA

SCHF
BENVINGUDA LA SOCIETAT ACTIVITATS PUBLICACIONS SOCIS

O T’interessa la història de la Farmàcia?

O Coneixes la Societat Catalana
 d’Història de la Farmàcia?
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Butlleta de contacte
 O Retalleu la butlleta i envieu-la per correu postal a:
   Societat Catalana d’Història de la Farmàcia
   Carrer de Girona, 64-66 - 08009 Barcelona.

 O Copieu les dades i envieu-les per correu electrònic a:
   schf@schf.cat

 O Ompleneu el formulari de contacte des del web de la societat a:
   www.schf.cat

Estic interessat/ada

 q En fer-me soci de la SCHF

 q En rebre informació de les activitats de la SCHF

Nom ...................................................................................  Cognoms .......................................................................................................................................

Adreça electrònica ....................................................................................................................................................................................................................

Adreça postal ...................................................................................................................................................................................................................................

Localitat ...................................................................................................  CP ......................................................  Pais .....................................................

Protecció de dades: Us informem que únicament utilitzarem les vostres dades per a enviar-vos les informacions 
relacionades amb la Societat, i que no seran cedides a tercers. Tanmateix, recordeu que podeu exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat de les vostres dades adreçant-vos al correu 
electrònic schf@schf.cat

Amb la col·laboració de

O La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia fou fundada a Barcelona, l’any
 1991, amb el nom de Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèu-
 tica Catalana, sota l’impluls del Dr. Ramon Jordi i González.

O El seu àmbit d’actuació és el de les ciències farmacèutiques, des del punt de
 vista històric, cultural, artístic i professional.

O La seva activitat consisteix principalment en contribuir a l’estudi de la història
 de la farmàcia i del patrimoni històric farmacèutic. Des de la seva fundació,
 celebra periòdicament conferències i seminaris. 
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