
 

 

 

  

Maria Dolors Pujalte i Martínez  
 

Nascuda a Alumbres (Múrcia) l’any 1884, el 1899 es va traslladar a Barcelona 
per iniciar els estudis de Farmàcia, que va finalitzar el 1903. És la primera 
dona llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. A continuació va 
començar els estudis de Medicina, que va concloure l’any 1908. Amb vint-i-tres 
anys era, doncs, llicenciada en Farmàcia i Medicina. 
 
 
Zoe Rosinach Pedrol 
Nascuda a Juneda (Lleida) l’any 1894, el 1913 es va matricular a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, però va finalitzar els estudis a la 
Universitat Central, actualment Universitat Complutense de Madrid. Va ser la 
primera doctora en Farmàcia de l’Estat espanyol, l’any 1920, amb la tesi 
Bacilos diftérico y pseudo diftérico. Crítica de los procedimientos empleados 
para su diferenciación y modificación introducida al método de Costa, Troisier 
y Dauvergne. Va morir a Saragossa l’any 1973. 
 
 
Creu Casas i Sicart 
Nascuda a Barcelona el 1913, va iniciar els estudis a la Facultat de Farmàcia de 
la Universitat de Barcelona l’any 1931 i els va acabar el 1936. L’any 1949 va 
obtenir la plaça d’adjunta interina de Fanerogàmia i va ser la primera dona 
professora de la Facultat de Farmàcia de la UB. El 1967 va ser nomenada 
professora agregada de Fitogeografia de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona. El 1971 va obtenir la càtedra de Botànica a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i es va convertir en la primera dona 
catedràtica de Botànica de tot l’Estat espanyol. Va ser la primera dona que va 
ingressar com a membre agregat a l’Institut d’Estudis Catalans en la Secció de 
Ciències Biològiques (1978). 
 
 
 



 

 

 
 
Carmen de la Torre Boronat 
Nascuda a Barcelona l’any 1932, es va llicenciar en Farmàcia per la Universitat 
de Barcelona el 1955. Es va doctorar l’any 1965 amb la tesi Determinación de 
pequeñas cantidades de boro y flúor en aguas minerales y vinos. L’any 1968 va  
guanyar la plaça de professora agregada de Bromatologia i el 1975 va ser 
nomenada catedràtica del Departament de Bromatologia, Toxicologia i Anàlisi 
Química Aplicada, de manera que es va convertir en la primera dona 
catedràtica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. També va 
ser la primera vicedegana de la Facultat de Farmàcia (1975-1980). 
 
 
Victòria Girona i Brumós 
Nascuda a Barcelona el 1954, es va llicenciar en Farmàcia l’any 1976. Es va 
doctorar el 1982 amb la tesi Estudio de la estabilidad y cinética de degradación 
del trihidrato de amoxicilina. Catedràtica del Departament de Fisicoquímica de 
la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, ha estat la primera 
degana, i fins ara l’única, d’aquesta facultat. 
 
 
Rosa Casas Laplana 
Nascuda a Barcelona l’any 1892, va ser de les primeres dones llicenciades en 
Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Va començar els estudis l’any 1912 i 
va obtenir el títol de llicenciada el 1917. 
 
 
Maria Xirau Vayreda  
Nascuda a Figueres l’any 1932 es va llicenciar en Farmàcia el 1961, any en què 
va començar a treballar al laboratori d’anàlisi química, bromatologia i 
toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Es va 
doctorar l’any 1966 i es va diplomar en Sanitat el 1972. L’any següent va ser 
nomenada professora adjunta numerària i més endavant professora titular.  
 
 



 

 

 
Carmen Morales Pujol 
Nascuda a Barcelona l’any 1933 es va llicenciar en Farmàcia a la Universitat de 
Barcelona el 1956 i s’hi va doctorar l’any 1963. Va guanyar la càtedra l’any 
1988. 
 
 
Catalina Santandreu 
Farmacèutica mallorquina, nascuda l’any 1914. Va ser una de les primeres 
estudiants de Farmàcia de les Illes Balears. Alumna del Dr. Pius Font i Quer i 
coetània de la Dra. Creu Casas i Sicart. A l’Herbari de la UB es conserva una 
mostra d’una planta corrent a Mallorca però inexistent a Catalunya, recollida 
per ella. Es mostra una fotocòpia de la fitxa d’aquesta planta, manuscrita pel 
Dr. Font i Quer. 
 
 
Anna Maria Carmona i Cornet 
Nascuda a Barcelona l’any 1947, es va llicenciar en Farmàcia a la Universitat 
de Barcelona l’any 1974. Es va doctorar a la mateixa Universitat l’any 1978. És 
la primera dona catedràtica d’Història de la Farmàcia. Investigadora d’història 
de la farmàcia catalana és també la primera i única dona farmacèutica 
presidenta de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya des de la seva creació.  
 
 
Manuela Castillo Cofiño 
Nascuda a Valls (Tarragona) l’any 1909, es va llicenciar a la Universitat 
Central, a Madrid, el 1932. El 1965 va ser nomenada professora adjunta de la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Va morir l’1 de febrer de 
1987. 

 


