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El paper de la dona a la Facultat de
Farmàcia de la
Universitat de Barcelona
Exposició organitzada conjuntament pel
CRAI Biblioteca de Farmàcia i el Museu de
la Farmàcia Catalana
Del 23 d’abril al 5 de maig de 2014

Fotografia de la Dra. Zoe Rosinach Pedrol (1894-1973).
Imatge cedida pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida

Aprofitant la celebració de la diada de

cenciat o graduat a la Facultat de Farmàcia

Sant Jordi de 2014, el CRAI Biblioteca de

al llarg del segle XX i fins a l’any 2013.

Farmàcia i el Museu de la Farmàcia Cata-

Les dades que s’exposen són representati-

lana es complauen en presentar-vos l’expo-

ves de l’enorme evolució que el protago-

sició El paper de la dona a la Facultat de

nisme de les dones ha viscut fins als nos-

Farmàcia de la Universitat de Barcelona,

tres dies.

que es podrà visitar a les instal·lacions de
la biblioteca del 23 d’abril al 5 de maig.

Podem afirmar que la presència femenina en els estudis farmacèutics ha estat

L’exposició vol ser un petit homenatge

rellevant: les dones destacaven i destaquen

tant a les dones que van ser pioneres com a

pels seus expedients curriculars. En canvi,

les que han ocupat càrrecs de responsabili-

l’accés a càrrecs de responsabilitat va ser i

tat al llarg de la història de la Facultat de

és escàs com a conseqüència de les traves

Farmàcia de la Universitat de Barcelona,

legals i socials. Ens queda molt camí per

des de la seva creació l’any 1845 fins a

recórrer per arribar a la plena igualtat.

l’actualitat.
La mostra es compon dels respectius
expedients acadèmics, orles, tesis i discursos acadèmics, relacionats directament
amb una selecció de farmacèutiques pioneres i també d’algunes de les altres dones
destacades de la història de la nostra Facultat.

Des d’aquí volem agrair
la col·laboració de la Comissió d’Igualtat
de Gènere, la Secretaria d’Estudiants i
Docència i l’Oficina d’Afers Generals de
la Facultat de Farmàcia, així com l’Arxiu
Històric de la Universitat de Barcelona.
També volem expressar el nostre més
sincer agraïment a tot el professorat. Sense

També s’han inclòs algunes dades sobre

les vostres aportacions, aquesta exposició

la representació de sexe en l’alumnat lli-

no hagués estat possible.

