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■ Activitats

de la Societat

XV Jornades d’Història
de la Farmàcia
Vallbona de les Monges,
22 i 23 d’octubre de 2021
Els dies 22 i 23 d’octubre han tingut lloc a Vallbona de les Monges (Urgell) les XV Jornades d’Història de la Farmàcia, organitzades conjuntament per
la SCHF i el Monestir de Santa Maria de Vallbona
de les Monges.
El lema central de les jornades ha estat Història i patrimoni de les antigues farmàcies monàstiques, conventuals i hospitalàries tot i que també hi
ha hagut contribucions sobre d’altres temes d’història de la farmàcia i dels farmacèutics, com és habitual. La participació ha estat un èxit i ha comptat
amb un 25% més de participants i de comunicacions
que en l’edició anterior.
Les sessions científiques han tingut lloc al Centre de Recursos de Vallbona de les Monges. La sessió
d’obertura va ser presidida per Anna Maria Cam-

Sala d’actes del Centre de Recursos de Vallbona de les Monges,
on han tingut lloc les sessions.

prubí, Abadessa de Sta. Maria de Vallbona de les
Monges, que va donar la benvinguda als assistents.
Hi van intervenir Maria Enrique-Tarancón, Presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Lleida; Jaume
Casas, President de la Reial Acadèmia de Farmàcia
de Catalunya; Ferran Sabaté, President de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina; Jordi Casas, President del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i
del Consell Català de Col·legis de Farmacèutics.
Maria Rosa Buhigas, Presidenta de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia va tancar la sessió i va
declarar obertes les jornades.
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Durant els dos dies de les Jornades van tenir
lloc les quatre sessions científiques següents:
● Sessió científica 1- Farmàcies monàstiques i conventuals. Altres temes (Moderadora: Núria Casamitjana Cucurella)
● Sessió científica 2- Miscel·lània (Moderador:
Ramon Piera de Ciurana)
● Sessió científica 3- Farmàcies hospitalàries i altres
temes (Moderadora: Mercè Gaya i Montserrat)
Taula presidencial de la sessió inaugural (d’esquerra a dreta: Ferran
Sabaté, Jaume Casas, Anna. M. Camprubí, M. Rosa Buhigas i Jordi
Casas).

La conferència inaugural Les farmàcies monàstiques i conventuals va anar a càrrec de Miquel YllaCatalà i Genís, la conferència plenària final del
primer dia Els caputxins i el conreu de les herbes remeieres va ser impartida per Fra Valentí Serra de
Manresa, Arxiver dels Caputxins i la conferència de
cloenda La ceràmica farmacèutica a les apotecaries
monàstiques va ser pronunciada per Josep M. Rovira.

Miquel Ylla-Català durant la conferència inaugural.

● Sessió científica 4- Farmàcies conventuals (continuació), farmàcies urbanes i els Simples vegetals.
(Moderadora: Cesca Niubó i Prats)
El programa detallat, les comunicacions presentades i els corresponents resums, es poden trobar
al web de la SCHF, a l’adreça següent:
https://schf.cat/wp-content/uploads/2021/10/Programa_XV_-jornades_definitiu.pdf

Josep M. Rovira va tenir a càrrec la conferència de cloenda de les
XV Jornades

La Sessió de Cloenda, ha comptat amb les intervencions de Martí Pujol, President de la Comissió
Organitzadora, Miquel Ylla-Català, President de la
Comissió Científica, Elisabet Riera, Alcaldessa de
Vallbona de les Monges i de Maria Rosa Buhigas,
Presidenta de la SCHF, que va donar per finalitzades
les XV Jornades.

Fra Valentí Serra va impartir la conferència Els caputxins i el conreu de les herbes remeieres.
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Com a activitats socials i culturals paral·leles,
els assistents van poder visitar el Museu del Cinema,
ubicat al mateix edifici, seguir les Vespres de les mon-

La comissió organitzadora de la SCHF ha estat
presidida per Martí Pujol, n’ha estat Secretària Cesca
Niubó i Josepa Quer ha actuat com a enllaç amb els
agents locals; llur tasca han merescut la satisfacció i
l’agraïment dels assistents, que així ho han manifestat
en múltiples ocasions.
Les Actes de les sessions recolliran els textos de
les comunicacions presentades en un proper volum
de la Revista de la Societat Catalana d’Història de la
Farmàcia.
Taula presidencial de la sessió de Cloenda de les XV Jornades
(d’esquerra a dreta: Martí Pujol, Elisabet Riera, M. Rosa Buhigas
i Miquel Ylla-Català)

ges del Císter del Monestir i gaudir de la Visita guiada al Monestir i la Farmàcia de Vallbona. El sopar
de celebració va tenir lloc al Balneari de Rocallaura.

Les Jornades d’Història de la Farmàcia se celebren cada dos anys, des de 1993.
La propera edició, doncs, està prevista per a
l’any 2023 i en serà la XVIena. Tota la informació es
comunicarà a través del web de la Societat
(www.schf.cat).

Fotografia de grup dels participants a la portalada de l’església del Monestir de Santa Maria de Vallbona
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Sessions científiques
En un format adaptat a les restriccions, les sessions de la primera meitat de l’any 2021 s’han celebrat a distància, retransmeses telemàticament i
disponibles al Canal YouTube de la SCHF, al qual
s’accedeix des del web de la Societat.

Sessió científica (25 de gener de 2021)
● Sessió telemàtica
● Conferència: Joaquim Cusí i Furtunet i els Laboratoris del Nord d’Espanya, a càrrec de la Dra.
Cesca Niubó Prats, membre de la Junta Directiva
de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.

Xerrada. Un passeig pels espais de farmàcia de l’Hospital de l’Illa del Rei.
Mª Gràcia Seguí Puntas

Captures de pantalla de la retransmissió de la sessió

Després de l’estiu vam poder celebrar presencialment les XV Jornades i la darrera sessió científica
de l’any, que va tenir lloc durant el mes de novembre.

Sessió científica (23 de novembre de 2021)
● Lloc: Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
● Conferència: La formació i les qualitats d’un apotecari per exercir la professió durant els segles XVII
al XIX, a càrrec de Josep M. Rovira, membre de
la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia.
La conferència va cloure la sessió de l’Assemblea General de Socis, que va tenir lloc just abans i
que va aprovar la memòria econòmica de 2021 i el
pressupost de l’entitat per a l’any 2022.
Captures de pantalla de la retransmissió de la sessió

Sessió científica (15 d’abril de 2021)
● Sessió telemàtica, coorganitzada per la SCHF i
l’Ateneu de Maó.
● Conferència: Un passeig pels espais de farmàcia de
l’Hospital de l’Illa del Rei, a càrrec de M. Gràcia
Seguí Puntas, membre de la Societat Catalana
d’Història de la Farmàcia.
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Conferència de Josep M. Rovira a la seu del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

