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La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF) 

La Societat Catalana d’Història de la Farmàcia (SCHF) fou fundada a Barcelona, l’any 1991, amb 
el nom Societat d’Amics de la Història i de la Ciència Farmacèutica Catalana. Els socis fundadors 
foren la Sra. Isabel Bonjoch Puente, la Sra. Rosa Maria Jutglà Isern, el Sr. Ramón Jordi Bonjoch, 
el Dr. Eusebi Carreras Ginjaume, el Dr. Ramon Jordi González i el Sr. Eugeni Gispert Puig.  

L’entitat fou inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 
13036 de la Secció 1a del Registre de Barcelona. Es regeix per la Llei 7/1997 d’associacions, 
així com pel Estatuts de la societat, que foren modificats el 1998 i el 2011. D’acord amb aquests, 
la societat es regeix també pels acords presos en l’Assemblea General i per la Junta Directiva. 

Fou presidida primer pel Dr. Ramon Jordi González, a partir de l’any 1998 i fins al 2003 pel Dr. 
Eusebi Carreras i posteriorment pel Dr. Xavier Sorní Esteva. Actualment i des de 2016 és 
presidida per la Dra. Núria Casamitjana i Cucurella. 

L’any 2005 canvià la denominació per Societat Catalana d’Història de la Farmàcia. La Societat 
ha tingut el seu domicili social al carrer de Provença i posteriorment al carrer Copons. Actualment, 
d’acord amb el conveni signat el juliol del 2017 amb la Universitat de Barcelona, les dues 
institucions han establert un marc de col·laboració mutu. 

L’entitat és apolítica, independent i sense finalitat lucrativa. El seu àmbit d’actuació és el de les 
ciències farmacèutiques, des del punt de vista històric, cultural, artístic i professional. 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. Des de 1993, amb 
caràcter bianual, organitza les Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, amb l’objectiu de 
fomentar la relació científica i personal dels historiadors de la Farmàcia, tot oferint un marc de 
trobada per a ponències, comunicacions històriques i taules rodones sobre temes històrics 
farmacèutics. També organitza visites de caire històric i cultural en diversos llocs i museus 
d’interès farmacèutic d’arreu del país. 

El 1992 edità el primer número del Butlletí de la Societat d’Amics de la Història i de la Ciència 
Farmacèutica Catalana, amb la finalitat de disposar d’un mitjà propi de publicació d’estudis i 
d’investigacions històriques i d’oferir al socis informació periòdica sobre la Societat i el moviment 
històric. Desprès de 38 números, el 2006, el Butlletí deixà pas a la Revista de la Societat Catalana 
d’Història de la Farmàcia, editada també amb periodicitat quadrimestral. 

El 1995 encetà una nova sèrie de publicacions, les Monografies, amb la finalitat difondre treballs 
que per la seva extensió o pel propi interès del tema requereixen una difusió unitària. També 
edita, en format de Llibre d’Actes, les conferències, ponències i comunicacions de les bianuals 
Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, i també altres llibres i fulletons de contingut històric. 
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El Fons Societat Catalana d’Història de la Farmàcia 

El Fons conté principalment documentació de caire històric de la societat entre la que destaquen 
els  documents  de constitució i creació de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia; les 
actes de reunió de la Junta Directiva i l’Assemblea General de la SCHF; els expedients relatius 
als càrrecs de direcció i gestió de la Societat;  les memòries d'activitat i gestió de la SCHF; 
documentació relativa a les activitats i la recerca de la SCHF : visites, cursos, Jornades d’Història 
de la Farmàcia, conferències i seminaris; documentació relativa a la difusió institucional i a les 
relacions de la SCHF amb altres entitats;  documentació de gestió econòmica i financera de la 
societat: control de pressupost, gestió de la seu social i gestió dels socis; expedients de gestió 
dels recursos d’informació; d’edició de publicacions; documentació relativa als premis i 
distincions atorgats per la SCHF; làmines i gravats que la SCHF tenia en la seva seu social del 
carrer Copons i diversos objectes de la SCHF. 

La documentació del Fons Societat Catalana d’Història de la Farmàcia  s'ha organitzat d'acord 
amb el Quadre de Classificació de fons institucionals de la Universitat de Barcelona. 

Les sèries i col·leccions del Fons Societat Catalana d’Història de la Farmàcia  són les següents: 

Expedients d'activitats culturals organitzades per la SCHF (Sèrie) - 1992 

Expedients de conferències i seminaris organitzats per la SCHF (Sèrie) - 1994 / 2005 

Expedients de constitució i modificació legal de la SCHF (Sèrie) - 1988 / 2006 

Expedients de gestió de la seu social de la SCHF (Sèrie) - 1997 / 2017 

Expedients de gestió de les activitats de difusió i divulgació institucional de la SCHF (Sèrie) - 1997 

Expedients de gestió de les aliances i relacions institucionals de la SCHF (Sèrie) - 1992 / 2016 

Expedients de gestió de les obligacions fiscals de la SCHF (Sèrie) - 1992 / 1998 

Expedients de gestió de socis/es de la SCHF (Sèrie) - 1993 / 2016 

Expedients de gestió del pressupost de la SCHF (Sèrie) - 1993 / 2012 

Expedients de gestió dels càrrecs directius i de gestió de la SCHF (Sèrie) - 1993 / 2012 

Expedients de gestió dels fons bibliogràfics i documentals de la SCHF (Sèrie) - / 2011 

Expedients de gestió econòmica i financera de la SCHF (Sèrie) - 1992 / 2012 

Expedients de gestió i edició de les publicacions de la SCHF, (Sèrie) - 1992 / 2003 

Expedients de premis i distincions atorgats per la SCHF (Sèrie) - 1989 / 2005 

Expedients de reunió de la Junta Directiva i l'Assamblea General de la SCHF (Sèrie) - 1992 / 2011 

Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana organitzades per la SCHF (Sèrie) - 1993 / 2013 

Memòries d'activitat i gestió de la SCHF (Sèrie) - 1997 / 2006 

Làmines i gravats propietat de la SCHF (Col·lecció) 

Objectes de la SCHF (Col·lecció) 

  



FONS SOCIETAT CATALANA D'HISTORIA DE LA FARMÀCIA. FONS F118
CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Llegenda:
Sèrie
Expedient
UDS
Col·lecció

ÀREA DE NOTES

Núm. 
expedient Títol Sèrie / Expedient

Data
inicial

Data
final

Nivell 
descripció Suport

Volum
Si hi ha més d'una camisa, 
s'indica en nre. de volums entre 
parèntesis

Nota d'abast i contingut Llengua Escriptures Caixa Relacions amb altres expedients i sèries i comentaris

SIGNATURA 
TOPOGRÀFICA

A101
CONSTITUCIÓ I 
CREACIÓ

Expedients de constitució i modificació legal de la SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S100

1988 2006 Sèrie
Paper i 
cartolina

4 expedients i 3 UDS
Documentació relativa als antecedents, fundació i constitució legal de la societat

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 4

1-4:1

Expedient de gestió de la creació i fundació de la SCHF
ES CAT UB 684018

1988 19-- UDC Paper

24 fulls, 10 retalls de premsa, 3 
UDS

Articles i notícies aparegudes en premsa i publicacions sobre la fundació de la SCHF (amb un altre nom) 
a Piacenza (Italia) el 1988 durant el Congrés Internacional d'Història de la Farmàcia, cartes i escrits 
enviats o rebuts, informe d'activitat del 1989, informe sobre una consulta legal, carta i qüestionari 
dirigit al soci. Expedient que conté 3 UDS. Conté documents sense datar

ca. Català/
es. Castellà/ Mecanografiat/ Manuscrit 4

1-4:1.1

Còpia de la carta enviada pel President de la Generalitat Jordi Pujol 
el 12-04-1989 en ocasió de la fundació de la SCHF
ES CAT UB 684019

1989 1989 UDS Paper

1 full Còpia de la carta enviada pel President de la Generalitat Jordi Pujol el 12-04-1989 al Sr. Ramón Jordi 
assabentant-se de la fundació de la societat, en resposta a la carta enviada prèviament per Ramón Jordi 
al President. ca. Català/ Mecanografiat 4

1-4:1.2

Manuscrit sobre els antecedents de la fundació de la SCHF
ES CAT UB 684020

19-- 19-- UDS Paper

5 fulls
Esborrany manuscrit que relata la història sobre els antecendents de la fundació de la societat des de 
1979. Es podria atribuïr probablement al Sr. Ramón Jordi. es. Castellà/ Manuscrit 4

1-4:1.3

Carta de Ramón Jordi sobre els fets del congrés de Livorno i 
l'anulació del projecte de la SCHF
ES CAT UB 684021

1991? 1991? UDS Paper

3 fulls

Carta signada per Ramón Jordi en què es relaten els fets ocorreguts en la reunió de delegats de la 
Societat que tingué lloc al Congrés d'Història de la Farmàcia Italana celebrat a Livorno, i la seva decisió 
posterior d'anulació del projecte de la Societat. 

es. Castellà/ Mecanografiat/ Manuscrit 4

1-4:2

Expedient de gestió del registre legal de la SCHF
ES CAT UB 684022

1992 2005 UDC
Cartolina i 
paper

19 fulls, 1 camisa amb 11 fulls, 1 
camisa amb 13 fulls, 1 camisa 
amb 13 fulls

Carta de Ramón Jordi sol·licitant la inscripció al Registre d'associacions, setembre 1991.
Expedient núm. 13036 de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya. Inclou: pagament, resolució de 15 de gener de 1992, estatuts de la societat, acta fundacional 
de 1991.
Sol·licitud de modificació dels estatuts, març de 1998. Carta informant de la resolució de la modificació 
dels estatuts, juny 1998 .
Expedient núm. 13036 de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya. Inclou: pagament, resolució de 29 de maig de 1998, estatuts modificats de 1998.
Documentació registrada d'entrada i sortida al Departament de Justícia, relativa al procediment previ 
necessari a la modificació dels estatuts del 2005.
Expedient núm. 13036 de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya. Inclou: carta, resolució de 20 d'octubre de 2005, certificat de l'acord, estatuts modificats 
amb la nova denominació de la societat (SCHF). ca. Català

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 4

1-4:3

Expedient recopilatori de còpies i altres versions dels estatuts 
originals i de les modificacions registrades de la SCHF

1992 2005 UDC Paper

76 fulls, 1 targeta

Projecte d'intencions octubre 1991; còpia de la  carta sol·licitant la inscripció al Registre d'associacions; 
2 còpies de l'acta fundacional; 1 còpia dels estatuts de 1992 amb una nota manuscrita que diu que "no 
són els que es varen presentar"; traducció francesa dels estatuts de 1992; una altra versió no datada 
dels estatuts en francès; estatuts de 1992 signats amb l'article 4 diferent del que finalment es va 
presentar; 4 còpies de l'expedient 13036 amb el registre de la societat (pagament, resolució, estatuts i 
acta fundacional); carta rebuda opinant sobre la modificació dels estatuts; carta enviada sobre 
l'assamblea on es van aprovar les modificacions dels estatuts; còpia estatuts 1998; còpia estatuts 1998 
en castellà; còpia expedient 13036 amb la modificació dels estatuts, resolució, etc.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 4

1-4:4

Expedient de gestió del registre de marca de la SCHF

2004 2006 UDC Paper

53 fulls

Carta i investigació de la marca d'OficinaPonti (febrer 2004); pressupost, carta i investigació de la marca 
d'Oficina Ponti (desembre 2004); carta i investigació de la marca d'Oficina Ponti (febrer 2006); còpia de 
la sol·licitud de registre de marca del 14-02-2006; correspondència enviada i rebuda amb OficinaPonti 
(febrer i març 2006) ;carta i justificant de recepció de la liquidació d'una factura d'Oficina Ponti (març 
2006); original del títol de registre de marca concedit el 31-07-2006; cartes enviades per OficinaPonti 
(setembre i octubre 2006

ca. Català/
es. Castellà/ Imprès 4

A103
ACCIÓ DE 
GOVERN

Expedients de reunió de la Junta Directiva i l'Assamblea General 
de la SCHF 1992 / 2011 (Sèrie
ES CAT UB F118 S101 1992 2010 Sèrie Paper

3 expedients
Conté la informació relacionada amb la cel·lebració i gestió de les Juntes Directives i les Assembles 
Generals ordinàries i extraordinàries de la SCHF. Inclou fonmentalment: actes signades i no signades, 
convocatòries, certificats i circulars.

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 3

1-3:1/1-3:2/1-
3:3

Actes de reunió de la Junta Directiva i l'Assamblea General de la 
Societat Catalana d'Història de la Farmàcia de 1992 al 2005

1992 2005 UDC Paper

3 volums: 80 fulls relligats 
(vol.1), 3 fulls relligats (vol. 2), 
34 fulls (vol. 3)

Llibre d'actes I enquadernat i inscrit amb el núm. 15.674 a la diligència de llibres del Departament de 
Justícia (conté actes del 03/03/1992 al 13/11/1996); Segon llibre d'actes, enquadernat (conté actes del 
20/12/1996 al 04/02/2003); Llibre d'actes sense enquadernar (conté actes del 04/02/2003 al 
29/06/2005). ca. Català

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 3

1-3:4

Expedient recopilatori dels esborranys de les actes de reunió de la 
Junta Directiva i l'Assamblea General de la Societat Catalana 
d'Història de la Farmàcia de 2005 a 2010

2005 2010 UDC Paper

78 fulls

Actes signades parcialment o no signades del 2005 al 2010 ca. Català Imprès/Manuscrit 3

A partir del 2005 no s'han trobat actes signades definitives.

1-3:5

Expedient recopilatori de les convocatòries i certificats 
d'assistència a les reunions de les Juntes Directives i Assamblees 
Generals de 1994 a 2005 de la Societat Catalana d'Història de la 
Farmàcia 1992 2005 UDC Paper

95 fulls, 1 targeta
Convocatòries de Junta Directiva; convocatòries d'Assemblea General; certificats; informació per al soci 
en relació a les Juntes i Assemblees; correspondència de socis rebuda.

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 3

Expedients de gestió dels càrrecs directius i de gestió de la SCHF 
(Sèrie)  
ES CAT UB F118 S102 1993 2012 Sèrie Paper

1 expedient
Conté la documentació relativa als càrrecs de direcció i gestió ca. Català

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

1-3:6

Expedient de nominació o destitució dels càrrecs de direcció i 
gestió de la SCHF

1993 2012 UDC Paper
28 fulls

Documentació relativa al nomenament o dimissió de càrrecs; documentació de la Direcció General de 
Dret i d'Entitats Jurídiques del Dept. de Justícia de la Generalitat relativa a les composicions de la Junta 
Directiva. ca. Català

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 3

Memòries d'activitat i gestió de la SCHF (Sèrie) 
1997 2006 Sèrie Paper

1 expedient
Conté memòries d'activitat i gestió ca. Català

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

QUADRE de 
CLASSIFICACIÓ

ÀREA D'IDENTIFICACIÓ ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1 / 8



1-3:7

Expedient de la memòria i resum d'activitat i gestió de l'any 1991-
1997, 1994, 2004-2005, 2005 i 2006 de la SCHF

1997 2006 UDC Paper

43 fulls

Memòria de l'any 1994; resum d'activitat de l'any 1994; memòria de l'any 1995; resum de sis anys 
d'activitat (1991-1997); 3 cartes del president Ramón Jordi adreçades a la Dra. Duch, secretaria de la 
SCHF; memòria de presidència del 2005; memòria de secretaria de 2004-2005; resum d'activitats de 
gener de 2006; resum d'activitats de maig de 2006. ca. Català

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 3

B102 
COMUNICACI
Ó I RELACIONS 
INSTITUCIONA
LS

Expedients de gestió de les activitats de difusió i divulgació 
institucional de la SCHF (Sèrie)  
ES CAT UB F118 S103

1997 2005? UDC Paper

2 expedients

Conté documentació sobre la difusió institucional impressa i electrònica
ca. Català/
es. Castellà/ Imprès

1-11:3
Expedient del material gràfic de divulgació de la SCHF

2005? 2005? UDC Paper
1 sobre, 1 fulletó, 2 fulls Sobre amb el logotip institucional ; díptic divulgatiu; autoritzacions per a la reproducció del logotip "Art 

i Ciència" ca. Català Imprès
11

1-11:4

Expedient de gestió de la pàgina web institucional de la SCHF

1997 2005 UDC Paper

37 fulls Correspondència sobre la difusió de la web; correspondència adreçada al Dept. de Benestar Social de la 
Generalitat per a la gestió de la informació sobre la Societat al web de la departament; diverses 
impressions de les informacions que figuren al web de diferents anys (1997, 2003 i 2004)

ca. Català/
es. Castellà/ Imprès 11

Es relaciona amb "Expedient de gestió econòmica de l'edició de la pàgina web de 
la SCHF" 1-7:9

Expedients de gestió de les aliances i relacions institucionals de la 
SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S104

1992 2016 Sèrie
Paper i 
fotografies

3 expedients

Conté documentació sobre les relacions institucionals de diferents naturalesa amb altres institucionas i 
entitats

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
eng. Anglès
ro. Romanès/
ll. Llatí

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

1-11:5

Expedient de correspondència emesa i rebuda entre la SCHF i altres 
entitats no patrocinadores de la Societat

1992 2006 UDC Paper

83 fulls, 2 rebuts, 4 targetes, 1 
fullet, 4 targetons

Fonamentalment correspondència rebuda de la part d'entitats, institucions, empreses i administració 
pública fruit de la relació amb la Societat. Nota: queden excloses les relacions que tinguin a veure amb 
les publicacions de la Societat, amb entitats que són patrocinadores de la Societat (membres 
benefactors) o altres, que se situen en els seus expedients corresponents.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
eng. Anglès Imprès/Mecanografiat/ 

Manuscrit 11

1-11:6/1-11:7 / 
1-18.3

Expedient de gestió de l'agermanament de la SCHF amb la 
Societatea Romana de Istoria Farmaciei, de Bucarest

1993 2005 UDC
Paper i 
fotografies

3 volums: 88 fulls, 1 fullet, 1 
sobre (vol. 1), 23 postals, 8 
sobres, 3 fulls, 2 targetes, 1 
mapa, 1 revista (vol.2); 6 
fotografies (vol. 3)

Protocol d'agermanament; correspondència enviada per la societat romanesa; currículums vitae de 
membres de la societat romanesa; relacions de socis de la societat romanesa; exemplar de la revista 
científica de la societat romanesa; programes de congressos; postals i felicitacions rebudes; còpia de la 
memòria de la SCHF de 1994; nomenament del Dr. Ramón Jordi com a soci "honoris causa" de la 
societat romanesa; altres documents fruit de la relació entre ambudes entitats.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
ro. Romanès/
ll. Llatí Imprès/Mecanografiat/ 

Manuscrit 11
1-11:8

Expedient correspondència emesa i rebuda entre la SCHF i entitats 
membres benefactors de la Societat

1997 2016 UDC Paper

10 fulls, 2 targetons, 1 targeta

Correspondència relativa a la relació amb les entitats patrocinadores o membres benefactors Federació 
Farmacèutica, Laboratoris Alcon Cusí i Grupo Uriach (conté l'acord de col·laboració de 2006). Destacar 
que NO inclou l'expedient econòmic: expedient relacionat amb "Expedient de correspondència i 
resguards d'ingrés relatius a les donacions econòmiques dels membres benefactors de la SCHF i 
patrocinadors en general" (Sèrie "Control d'ingressos i despeses")

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 11

D100
GESTIÓ DE 
RECURSOS 
ECONÒMICS I 
FINANCERS

Expedients de gestió econòmica i financera de la SCHF (Sèrie)  
ES CAT UB F118 S105

1992 2012 Sèrie Paper

17 expedients

Conté documentació sobre el control d'ingressos i despeses

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès/
al. Alemany

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

INGRESSOS I DESPESES:

1-6:1
Llibres de caixa de la SCHF

1992 2012 UDC Paper
3 llibretes, 11 fulls Llibreta enquadernada 1992-1996; llibreta d'espiral 1996; fulls 2010 i 2011; llibreta d'espiral 2012; fulls 

2012.. ca. Català Imprès/Manuscrit 6
INGRESSOS:

1-6:2 Recull de resums anuals d'ingressos de la SCHF 2009 2012 UDC Paper 18 fulls Recull de resums anuals d'ingressos. ca. Català Imprès/Manuscrit 6

1-6:3

Talonaris i rebuts de cobrament de quotes i altres conceptes 
emesos per la SCHF

1992 1997 UDC Paper

4 talonaris Conté 3 talonaris amb rebuts corresponents a ingressos diversos, com ara quotes de socis, inscripcions a 
les jornades, donatius i anuncis apareguts al Butlletí. També hi ha un talonari d'"entrego" amb sortides 
de diners de la SCHF.

ca. Català/
es. Castellà Imprès/Manuscrit 6

Relacionat amb: "Expedient de les III Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana 
commemmoratives del 5è aniversari de la Societat, organitzades per la Societat 
d'Amics de la Història i la Ciència Farmacèutica Catalana, a Barcelona, el 19 i 20 
d'abril de 1997, recopilat per la SCHF" (1-1:2/1-16:2) i "Expedient de gestió de les 
quotes dels socis de la SCHF" (1-6:4)

1-6:4
Expedient de gestió de les quotes dels socis de la SCHF

1993 2001 UDC Paper
324 rebuts

Còpies dels rebuts de les quotes de subscripció dels socis. Numerades de la 47 (01-01-1993) a la 358 
(02-10-1995), a excepció dels rebut núm. 258, que manca. 14 rebuts de color blau, dels anys 1997-
2001. ca. Català Imprès 6

Relacionat amb: "Talonaris i rebuts de cobrament de quotes i altres conceptes 
emesos per la SCHF" (1-6:3)

1-7:1 / 1-7:2

Expedient de gestió de les domiciliacions bancàries de les quotes 
de socis de la SCHF

1992? 2002? UDC Paper

2 volums: 70 fulls, 3 targetons, 3 
rebuts, 1 resguard d'ingrés (vol. 
1); 83 fulls, 1 targeta, 10 rebuts, 
6 resguards d'ingrés (vol. 2)

Correspondència enviada i rebuda en relació al pagament de quotes, fulls de domicilacions bancàries de 
socis i diversos fitxers de resums de rebuts de quotes domicilades dels anys 2010-2012. La major part 
de documents sense datar. Altres entre 1997-2002

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 7

Relacionat amb "Expedients de gestió dels socis de la SCHF (Sèrie) 
ES CAT UB F118 S110"

1-7:3

Correspondència de gestió de les reclamacions de pagaments de 
quotes de soci de la SCHF.

1995 2002 UDC Paper
69 fulls, 1 targeta

Còpies de cartes enviades i cartes rebudes en relació al pagament de quotes pendents

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 7

1-7:4

Rebuts i correspondència de gestió de les quotes d'institucions i 
entitats sòcies  de la SCHF.

1993 2012 UDC Paper

13 fulls, 16 rebuts bancaris
Correspondència generada i rebuda, i rebuts en relació al pagament de les quotes per part dels socis 
que són institucions

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès/
al. Alemany

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 7

1-7:5

Correspondència de gestió i justificants de l'ingrés de les donacions 
econòmiques dels membres benefactors i patrocinadors en general 
de la SCHF.

1992 2012 UDC Paper

63 fulls, 19 rebuts, 1 resguard 
d'ingrés

Correspondència enviada i rebuda amb Laboratoris Dr. Esteve, Grupo Uriach , Prodesfarma, Bayer, 
Rasfer Internacional, Laboratoris Salvat, Federació Farmacèutica i altres, relativa als seus donatius com a 
membres benefactors (patrocinadors) de la SCHF per a l'edició del Butlletí  o el desenvolupament 
d'altres activitats, sol·licitud de mecenatge, etc. i resguards corresponents

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 7

Relacionat amb "Expedient correspondència emesa i rebuda entre la SCHF i 
entitats membres benefactors de la Societat" (1-11:8)

1-7:6
Expedient de gestió d'altres ingressos de la SCHF

1994 2011 UDC Paper
19 fulls, 11 rebuts, 8 resguards 
d'ingrés Factures i correspondència relatives a ingressos diversos a la SCHF ca. Català Imprès 7

DESPESES:

1-7:7
Expedient de gestió del resum anual de despeses de l'any 2009, 
2010 i 2012 de la SCHF 2009 2012 UDC Paper

20 fulls
Resum anual de despeses de 2009, 2010 i 2012. ca. Català Imprès 7

1-7:8

Expedient de gestió de les despeses derivades de les publicacions 
de la SCHF.

1992 2012 UDC Paper
49 fulls, 2 rebuts

Tiquets i factures relacionades amb l'edició i publicació del butlletí, revista i monografies de la SCHF. Es 
relaciona amb els expedients: "Expedient de la correspondència sobre el butlletí de la societat" i 
"Expedient de la correspondència sobre les monografies de la societat"

ca. Català/
es. Castellà Imprès/Mecanografiat 7

Es relaciona amb els expedients: "Expedient de gestió del butlletí de la SCHF" (1-
4:7)

1-7:9
Expedient de gestió econòmica de l'edició de la pàgina web de la 
SCHF 2010 2012 UDC Paper

7 fulls
Tiquets i factures relacionades amb l'edició de la pàgina web.

ca. Català/
es. Castellà Imprès/Manuscrit 7

Es relaciona amb: "Expedient de gestió de la pàgina web institucional de la SCHF" 
1.11:4

2 / 8



1-7:10
Expedient de gestió econòmica del servei de gestoria de la SCHF

1992 2006 UDC Paper
20 fulls, 4 tiquets

Tiquets i factures relacionades amb el servei de gestoria contractat ca. Català Imprès/Manuscrit 7

1-7:11
Expedient de gestió econòmica del local social de la SCHF

2006 2012 UDC Paper
26 fulls, 32 rebuts, 17 tiquets

Tiquets i factures relacionades amb el lloguer, el subministraments, etc. de la seu social
ca. Català/
es. Castellà Imprès/Manuscrit 7

Relacionat amb: Expedients de gestió de la seu social de la SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S108

1-7:12 / 1-7:13 

Expedient de gestió econòmica de funcionament de la SCHF 

1992 2012 UDC Paper

2 volums: 122 fulls, 12 rebuts, 
22 tiquets (vol. 1) ; 65 fulls, 1 
rebut, 90 tiquets (vol. 2)

Tiquets i factures relacionades amb les despeses de papereria i d'enviament, d'activitats de la societat 
(excloent les Jornades, que ja contenen en si mateixes els respectius expedients econòmics), i detall 
mensual de les tasques administratives i de suport realitzades i el seu preu.

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 7

Relacionat amb: "Expedient de visites, cursos i altres activiats organitzades per la 
SCHF" (1-4:5/1-4:6/1-18:1)

1-7:14
Expedient de gestió econòmica de la infraestructura i l'equipament 
informàtic i tecnològic de la SCHF 1993 2012 UDC Paper

18 fulls, 15 tiquets Tiquets i factures relacionades amb les despeses per compra i reparació d'infraestcura i equipment 
tecnològics

ca. Català/
es. Castellà Imprès/Mecanografiat 7

Expedients de gestió del pressupost de la SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S106 1993 2012 Sèrie Paper

1 expedient
Conté documentació sobre el control del pressupost ca. Català Imprès

1-8:1

Expedient de gestió del pressupost i liquidació dels anys 1993, 
1995, 1996, 2009, 2010, 2011 i 2012 de la SCHF / [Es podria fer 
també una UDS per cada any si el pressupost només és un 
document] 1993 2012 UDC Paper

30 fulls

Liquidació pressupost exercici 1993, pressupost exercici 1995, pressupost exercici 1996, liquidació 
pressupost exercici 1996, balanç de situació patrimonial a 31-12-1996, liquidació exercici 2009, 
pressupost exercici 2010, liquidació exercici 2010, pressupost exercici 2011, liquidació exercici 2011, 
liquidació exercici 2012. ca. Català Imprès 8

Expedients de gestió de les obligacions fiscals de la SCHF (Sèrie) 
ES CAT UB F118 S107

1992 1998 Sèrie Paper
1 expedient

Conté documentació sobre el control financer
ca. Català/
es. Castellà/ Imprès/Manuscrit

1-8:2
Expedient de gestió dels impostos de la SCHF

1992 1998 UDC Paper
12 fulls, 1 sobre Sol·licitud i resolució de 1992 sobre l'exempció de l'IVA, sol·licitud de 1998 sobre l'exempció de l'IVA, 

declaració censal 1998, i identififació fiscal.
ca. Català/
es. Castellà/ Imprès/Manuscrit 8

E100
GESTIÓ DE 
BENS MOBLES 
I IMMOBLES

Expedients de gestió de la seu social de la SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S108

1997 2017 Sèrie

2 expedients i 1 UDS

Documentació relativa a les seus socials
ca. Català/
es. Castellà/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

Nom de l'apartat de QdC adaptat del de la UB "E100 Gestió de béns mobles i 
immobles".

1-8:3
Expedient de gestió de l'arrendament i subministres de la seu 
social del carrer Copons, número de 4, de Barcelona 1997 2017 UDC Paper

12 fulls Escrit sobre el carrer Copons (sense datar), contracte d'arrendament, altres documents relatius a 
l'arrendament i subministres de la seu social.

ca. Català/
es. Castellà/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 8

1-8:3.1
expedient de gestió de la seu social del carrer Copons, número de 
4, de Barcelona ? ? UDS Paper

1 plànol
Plànol (sense datar)

1-18:2
Fotografies de la inauguració de la seu social del carrer Copons, 
número 4, de Barcelona 1993? 1993? UDC

Fotografies i 
negatius

26 fotografies, 28 negatius
Fotografies de la inauguració Imprès 18

F100
GESTIÓ DE 
RECURSOS 
D'INFORMACI
Ó

Expedients de gestió dels fons bibliogràfics i documentals de la 
SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S109

19--? 2011 Sèrie

Paper, 
cartolina i 
llibres 
enquaderna
ts

14 expedients i 1 UDS

Conté fons bibliogràfic i documentació sobre la seva gestió

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
su. Suec/
po. Polac/
al. Alemany

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

Nom de l'apartat de QdC adaptat del de la UB "F100 Gestió de recursos 
d'informació i comunicació".

1-8:4 Expedient de gestió de l'àrea patrimonial de la SCHF ? ? UDC Paper 3 fulls Document titulat "Àrea partrimonial de la SAHCFC" ca. Català Imprès 8

1-8:5
Expedient de registre del fons bibliogràfic de la SCHF

19-- ? UDC
Paper i 
cartolina

2 fulls, 46 fitxes, 1 llibreta 
enquadernada Llistat, fitxes de registre, llibre de registre. Sense datar

ca. Català/
es. Castellà/ Imprès/Manuscrit 8

1-8:6
Expedient dels donatius bibliogràfics rebuts per la SCHF

1994 2004 UDC Paper 
26 fulls Llistats , cartes (rebudes o enviades) i justificants d'entrega que testimonien els donatius bibliogràfics 

rebuts per la SCHF
ca. Català/
es. Castellà/ Imprès/Manuscrit 8

1-8:7

Expedient de l'herbari del Dr. José María Losa Quintana rebut en 
donació a la SCHF

1980 2003 UDC

Paper i 
cartolina 
plastificada

1 sobre, 2 fulls, 11 cartolines 
plastificades Carta del Dr. José María Losa, nota i col·lecció de 11 cartolines plastificades que contenen plantes 

seques identificades (4 sense datar) es. Castellà Imprès/Manuscrit 8

1-8:8

Recull de currículums vitaes rebuts per la SCHF

? ? UDC

Paper i 
paper 
enquaderna
t

1 llibre enquadernat, 1 targeta, 
11 fulls

Currículums vitaes corresponents a 6 científics 

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 8

1-9:1

Expedient dels fullets publicitaris antics d'Aspirina de Bayer 
recollits per la SCHF

? ? UDC Paper

9 fullets, 1 sobre

Dintre un sobre on es llegeix "María A. Ánglés i Sallés" (donant?), tenim una petita col·lecció formada 
per:
- Fullet "En el polo norte", d'Aspirina de Bayer. J. Barguñó, Barcelona (3 exemplars)
- Fullet "Antropofágia vencida", d'Aspirina de Bayer. J. Barguñó, Barcelona (4 exemplars)
- Estampa de Jesús i la Mare de Déu, d'Aspirina de Bayer. Rieusset S.A., Barcelona (2 exemplars) es. Castellà Imprès 9

1-9:2 / 1-18.4

Expedient del catàleg del Deutsches Aphoteken-Museum, de 
Heidelberg recollit per la SCHF

1991 1991 UDC
Paper i 
diapositiva

2 volums:
1 llibret (vol. 1);
18 diapositives (vol. 2) Una guia del Deutsches Apotheken-Museum i unes fotografies ques es van realitzar a la visita al museu.

al. Alemany/
fr. Francès Imprès

9
18

1-9:3

Recull de vinyetes humorístiques publicades a "Píldoras" i a 
"Gránulos" recollides per la SCHF

1964 1971 UDC Paper
34 fulls Col·lecció de vinyetes fotocopiades, procedents dels números 39 i 52 de la revista "Píldoras" i del 

número 33 de la revista "Gránulos", ambdues vinculades a Industrial Farmacéutica  de Levante S.A. ca. Castellà Imprès 9

1-9:4
Catàleg de 1907 d'utensilis i mobiliari de farmàcia de Juan Giralt 
Laporta recollit per la SCHF [vol. 2/2 - fotocòpies] ? ? UDS

12 fulls enquadernats
Fotocòpies numerades de pàgines sueltes, enquadernades en espiral. ca. Castellà Imprès 9

1-9:5
Recull de recursos d'informació per a la recerca de farmàcia, 
recollits per la SCHF 1988 1993? UDC Paper

14 fulls
Informes del Boletín de Datos  amb fonts d'informació per a l'estudi, llistat de llocs webs.

ca. Català/
es. Castellà/ Imprès/Mecanografiat 9

1-9:6

Recull de premsa sobre la publicació de "La Concòrdia dels 
apotecaris de Barcelona de 1511 : estudi, transcripció i traducció" 
de M. Montserrat Duch i Torner, recopilat per la SCHF

2001 2011 UDC Paper

1 revista, 1 full, 3 retalls de 
premsa

Conté 4 publicacions sobre la notícia de la publicació de  "La Concòrdia dels apotecaris de Barcelona de 
1511 : estudi, transcripció i traducció" de M. Montserrat Duch i Torner, aparegudes l'any 2001 a "El 
global", "Diario médico", "El farmacéutico" i "Circular farmacéutica". També s'inclou la publicitat 
apareguda en premsa de l'exposició que la Universitat de Barcelona va fer sobre la Concòrdia l'any 
2011.

ca. Català/
es. Castellà/ Imprès 9

1-9:7

Expedient d'escrits i publicacions produits i/o rebuts pels socis de 
la SCHF

1976 2010 UDC Paper

12 revistes, 4 retalls de premsa, 
18 fulls, 1 targeta

8 separates del "Boletín informativo de Circular Farmacéutica" publicats entre 1976 i 1987 que 
contenen articles de Ramón Jordi; fotocòpia de la carta al director publicada a ACOFAR en resposta a 
l'article de Ramón Jordi; núm. 12 de 1996 de "Farmacja polska" que conté aricle de Ramón Jordi; 
ressenya de Josep Maria Huertas publicada a El Períodico el juliol de 1998 sobre la publicació de Ramón 
Jordi "Aportació a la història de la farmàcia catalana (1285-1997)"; butlletí núm. 3 del Comite d'Histoire 
de la Securité Sociale de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur que conté article de Jean-Pierre Bénézet; 
targeta de felicitació de Jean-Pierre Bénézet; programa del seminari de Claude Thomasset on participa 
Jean-Pierre Bénezet; notícia del "Correo Farmacéutico" del maig de 2002 en què es fa al·lusió a 
l'Instituto Médico-Farmacéutico de Catalunya i a la seva presidenta Anna Carmona; "Microcosmos en 
macrocosmos" catàleg de l'obra artística de Ramón Jordi; núm. 137 de 1010 de "Plecs. Història local" 
que conté article de Ramón Closas i Mestre; ressenya manuscrita de J.M. Masson sobre un article de 
Catherine Hänni sobre estupefaents publicat per la Societat suïssa d'història de la farmàcia (sense 
datar).

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
po. Polac

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 9
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1-9:8

Recull de premsa sobre temes de farmàcia i ciències de la salut en 
general, recopilat per la SCHF

1980 2001 UDC Paper

8 retalls de premsa, 1 revista, 41 
fulls

Conté articles de diaris de premsa, del BOE, de revista, fotocòpies d'articles, i un número de revista que 
contenen notícies relacionades amb les ciències de la salut o la farmàcia. Conté diversos documents 
sense datar.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
su. Suec

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 9

1-12:1 / 1-12:2 
/ 1-12:3 / 1-
12:4 / 1-12:5 / 
1-12:6

Quaderns d'apunts antics corresponents a diferents àrees 
científiques de Farmàcia, recollits per la SCHF.

1894? 19--? UDC Paper

6 volums: 6 llibretes

Són una col·lecció d'apunts personals antics, en general sense datar i sense autories identificades, 
corresponent a diferents àrees dels estudis farmacèutics. S'identifiquen amb una numeració correlativa 
dintre de l'expedient, que es relaciona a continuació:
Núm. exp. 1: Titulat “Programa de higiene”. Tracta sobre salut pública. Sense autor ni data. Conté 100 
lliçons.
Núm. exp. 2: Hi ha una primera part que sembla sobre geometria. Hi ha una segona part que sembla 
productes naturals. Hi ha una tercerca part que porta per títol zoologia.
Núm. exp. 3: Hi ha una primer part titulada “Farmacia pràctica”. Hi ha una altra part que també 
comença parlant de farmàcia pràctica, i segueix amb productes naturals.
Núm. exp. 4: Titulat “Análisis químico”. Tracta sobre química analítica i química inorgànica descriptiva.
Núm. exp. 5: Amb signatura i data al final del text: Juan Anglés y Farriol, Montblanch, 9 de mayo de 
1894 á ¾ para las 11 de la noche. Conté índex. Tracta sobre plantes des de moltes perspectives diferents 
(fisicoquímica, producció, malalties...), i les explotacions rurals (vi, animals...). També sobre agricultura i 
producció animal. Enquadernació molt deteriorada.
Núm. exp. 6: Sembla identificar-se Don Matías Angles com a autor. Tracta sobre tècniques 
instrumentals. Conté un sobre amb il·lustracions.
Nota: També hi ha uns apunts sobre farmàcia pràctica editats: s'ha pogut identificar autor, data i editor. 
Catalogat (b7009200x) i amb el codi de barres 0701925641. Ubicat al fons de Reserva de CRAI 
Biblioteca Farmàcia Diagonal Sud amb el topogràfic R 615.014 Sol es. Castellà Manuscrit 12

1-13:1 /1-13:2 / 
1-13:3 / 1-13:4 
/ 1-13:5 / 1-
13:6  / 1-14:1 / 
1-14:2 / 1-14:3 
/ 

Expedient del llegat documental del Col·legi de farmacèutics de 
Barcelona i del Montepius Farmaceùtic del Dr. Andreu, recopilat 
per la SCHF.

1915 2004 UDC Paper

11 volums: 10 llibres 
enquadernats (Vol. 1-vol10); 7 
fulls (vol. 11)

L'expedient conté un total de 10 llibres enquadernats. S'identifiquen amb una numeració correlativa 
dintre de l'expedient, que es relaciona a continuació:
Núm. exp. 1: Llibre d’actes del Col·legi de farmacèutics de la ciutat de Barcelona (entitat no identificada 
en el document). A coberta s’identifica com a “libro 2º”. Conté actes de 1915 a 1929.
Núm. exp. 2: Llibre d’actes. Entitat no identificada en el document. Conté actes de 1930 a 1938. 
Núm. exp. 3: Llibre d’actes del Montepius Farmcèutic del Dr. Andreu, de 1932. No conté cap acta.
Núm. exp. 4: Llibre d’actes del Montepius Farmcèutic del Dr. Andreu, de 1945. Conté actes de 1950 a 
1959.
Núm. exp. 5: Llibre d’actes del Montepius Farmcèutic del Dr. Andreu, de 1959. Conté actes de 1960 a 
1964.
Núm. d'expedient - 6: Llibre d’actes del Montepius Farmcèutic del Dr. Andreu, de 1974. Conté actes de 
1971 a 1981. 
Núm. exp. 7: Llibre d’actes del Montepius Farmcèutic del Dr. Andreu, de 1982. Conté actes de 1985 a 
1990. Conté 3 fulls solts mecanografiats, de 1990.
Núm. exp. 8: Llibre dels contractes d’assegurances de vida dels socis del Montepius Farmacèutic del Dr. 
Andreu. Conté contractes de 1908 a 1960.
Núm. exp. 9: Llibre del registre de carpetes del Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu. Conté 4 la 
certificació de les carpetes corresponents al socis, des de 1908 a 1939.
Núm. exp. 10: Llibre d’identificació de firmes dels socis del Montepius Farmcèutic del Dr. Andreu. Conté 
certificacions de 1908 a 1939.
L'expedient també conté correspondència i una acta de lliurament relacionades amb la cessió de la 
col·lecció de llibres esmentada anteriorment. En concret: carta enviada pel president honorari del 
Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu d'octubre de 2001; resposta del president de la SCHF d'octubre 
de 2001; acta de lliurament en dipòsit de 2001 (original i còpia); carta del president de la SCHF en què 
s'esmenta l'estudi publicat sobre l'estudi dels llibres d'actes, d'agost 2004; resposta del president de la 
darrera junta del Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu, d'octubre de 2004. 
Aquest expedient està relacionat amb:
- L'obra catalogada b32262668: l'estudi publicat per la SCHF el 2004, sobre els dos llibres d'actes del

ca. Català/
es. Castellà/ Imprès/Manuscrit 13, 14, 15

Exp. 1: ES CAT UB 708680 (1-13:1)
Exp. 2: ES CAT UB 708681 (1-13:2)
Exp. 3: ES CAT UB 708682 (1-13:3)
Exp. 4: ES CAT UB 708683 ((1-13:4)
Exp. 5: ES CAT UB 708684 (1-13:5)
Exp. 6: ES CAT UB 708685 (1-14:1)
Exp. 7: ES CAT UB 708686 (1-14:2)
Exp. 8: ES CAT UB 708687 (1-14:3)
Exp. 9: ES CAT UB 708688 (1-15:1)
Exp. 10: ES CAT UB 708689 (1-15:2)
Vol. 11:ES CAT UB 708690  (1-12:6) 

I100
GESTIÓ DEL 
SOCI

Expedients de gestió dels socis de la SCHF (Sèrie) 
ES CAT UB F118 S110

1993 2016 Sèrie
Paper i 
cartolina

6 expedients
Documentació sobre la gestió dels socis

1-10:1 Llibres i relacions de socis/es de la SCHF 1994 1996 UDC Paper 31 fulls Relació de socis de 1994, llibre de socis de 1996, llistat de socis no datat, ca. Català Imprès 10

1-10:2/1-10:3

Expedient d'altes de socis/es de la SCHF

1996 2013 UDC
Paper i 
cartolina

2 volums:
132 targetons (1 vol.)
67 fulls, 3 targetes (2 vol.) 129 butlletes d'inscripció de socis i 1 postal acompanyant; 39 formularis de sol·licitud d'alta de socis i 

autoritzacions de domiciliació bancàries (2004-2013); correspondència o notes enviades o rebudes.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès Imprès/Manuscrit 10

Nota: Seguint indicacions de la Roberta, millor aquí q a Gestió econòmica, ja que 
les autoritzacions de domiciliació bancària no seria pròpiament un document 
econòmic

1-10:4
Expedient de correspondència rebuda de socis i amics de la SCHF

1993 2012 UDC
Paper i 
cartolina

15 fulls, 9 targetons, 5 targetes, 
2 sobres Correspondència rebuda de part de socis i amics de la SCHF sobre temàtiques diverses (excloses la 

correspondència relativa al butlletí, als pagaments, etc. o altres que ja tenen el seu expedient propi)

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 10

1-10:5
Expedient de baixes de socis de la SCHF

1996 2016 UDC Paper
36 fulls, 4 sobres, 1 targetó

Correspondència rebuda o enviada i notes sobre la gestió de baixes.
ca. Català/
es. Castellà/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 10

1-11:1

Expedient de distincions honorífiques i agraïments especials als 
socis de la SCHF

1997 2012 UDC
Paper i 
cartolina

19 fulls, 1 cartolina
Documentació referida a la distinció de diversos socis (Isabel Bonjoch, Ramon Jordi, Pierre Julien Rita 
Bonet, Maria Anglès); projecte de creació de distincions de la societat; còpia del capítol III dels estatuts 
sobre distincions i guardons.

ca. Català/
es. Castellà/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 11

1-11:2
Expedient de defuncions de socis de la SCHF

1996 2016 UDC
Paper i 
cartolina

6 fulls, 4 targetes, 3 targetons, 1  
retall de premsa, 1 sobre, 1 
fulletó

Documentació referida a les defuncions i condolences de socis (correspondència enviada i rebuda, 
targetes, resums, esqueles..)

ca. Català/
es. Castellà/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 11

J100
GESTIÓ DE LES 
ACTIVITATS I 
LA RECERCA 
CIENTÍFIQUES

Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana organitzades per la 
SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S111

1993 2017 Sèrie Paper i DVD

11 expedients

Conté la documentació generada o rebuda relacionada amb la cel·lebració i gestió de les Jornades 
d'Història de la Farmàcia que organitza la SCHF cada dos anys. Conté, entre altres: convocatòria, 
prospecte; inscripcions, programa, llistats d'assistents i participants; documents de gestió econòmica; 
resums de les comunicacions; DVDs; certificats; fotografies i negatius; etc. Els expedients inclouen els 
expedients econòmics.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès

Imprès/Mecanografiat/Ma
nuscrit
Electrònic

1 i 2
Carpeta d'anelles 1

Títol de l'apartat del QdC adaptat del de la UB: "J100 Gestió de la recerca"

1-1:1 / 1-16:1

Expedient de les I Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, 
organitzades per la Societat d'Amics de la Història i la Ciència 
Farmacèutica Catalana, a Sitges, el 23 i 24 d’octubre de 1993, 
recopilat per la SCHF

1993 1993 UDC
Paper i 
fotografia

2 volums: 7 fullets, 5 retalls de 
premsa, 1 targeta, 2 targetons, 1 
llibret, 67 fulls (vol. 1); 14 
fotografies (vol. 2)

Prospecte informatiu; butlleta d'inscripció; fullet de difusió; carta informativa del president; programa 
provisional; nota mecanografiada sobre les votacions d'un cartell; relació de participants; documents 
informatius sobre l'Hotel Antemare; correspondència enviada i rebuda; notícies, publicacions i anuncis 
apareguts entorn a les jornades.
14 fotografies, acompanyades de peus de fotografia

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès

Imprès/Mecanografiat/Ma
nuscrit

1
16

1-1:2 / 1-16:2

Expedient de les II Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana, 
organitzades per la Societat d'Amics de la Història i la Ciència 
Farmacèutica Catalana,  a Girona, el 20 i 21 de maig de 1995, 
recopilat per la SCHF 1995 1995 UDC

Paper i 
fotografia

2 volums: 8 fulls, 1 fullet (vol. 1); 
23 fotografies (vol. 2)

Butlleta d'inscripció; programa per als congressistes; programa de comunicacions; fitxa per a la 
inscripció a les activitats i àpats; carta rebuda; carta enviada; publicacions aparegudes en premsa.
23 fotografies, acompanyades de peus de fotografia

ca. Català/
es. Castellà Mecanografiat

1
16
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1-1:3 / 1-16:3

Expedient de les III Jornades d’Història de la Farmàcia Catalana 
commemmoratives del 5è aniversari de la Societat, organitzades 
per la Societat d'Amics de la Història i la Ciència Farmacèutica 
Catalana, a Barcelona, el 19 i 20 d'abril de 1997, recopilat per la 
SCHF

1997 1997 UDC Paper

2 volums: 1 fullet, 1 butlleta, 2 
tiquets, 108 fulls, 10 rebuts, 1 
targetó, 1 revista, 1 cartolina 
(Vol. 1); 125 fotografies, 87 
negatius (vol. 2)

Prospecte informatiu; butlleta d'inscripció; tiquets per als àpats; programa per als congressistes; 
programa de comunicacions; cartell o portada; cartes enviades i rebudes entorn a l'organització, difusió, 
invitació, participació, valoració i agraïment en relació a les jornades; butlleta de pre-inscripció; llistat 
de congressistes i acompanyats; certificat de participació; text valoratiu; certificat de concessió de 
medalles a patrocinadors; recull de premsa on s'esmenten les jornades; liquidació d'ingressos i 
despeses; carta, còpia del xec i rebut correu certificat de la devolució del preu del dinar als socis; 2 
documents d'ordre intern

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès

Imprès/Mecanografiat/Ma
nuscrit

1
16

Es relaciona amb: "Talonaris i rebuts de cobrament de quotes i altres conceptes 
emesos per la SCHF" (1-6:3)

1-1:4 / 1-16:4

Expedient de les IV Jornades d'Història de la Farmàcia, 
organitzades per la SCHF, a Tarragona, el 15 i 16 de maig de 1999

1999 1999 UDC Paper

2 volums: 1 fullet, 9 fulls (vol. 1); 
50 fotografies, 123 negatius (vol. 
2)

Prospecte informatiu; programa; programa de comunicacions; carta rebuda de patrocinador; 3 cartes 
mec enviades a patrocinadors; carta convidant a les jornades; acord sobre la publicació de les 
comunicacions; certificat de participació.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès Imprès/Mecanografiat

1
16

1-1:5 / 1-17:1

Expedient de les V Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana, 
organitzades per la SCHF, al Masnou (Barcelona), el 17 i 18 de 
novembre de 2001.

2001 2001 UDC
Paper i 
fotografia

2 volums: 1 fullet, 49 butlletes, 2 
cartolines, 49 fulls (Vol.1); 55 
fotografies (vol. 2).

Prospecte informatiu; butlleta d'inscripció; butlletes d'inscripció i de treballs i comunicacions 
emplenades; programa provisional amb notes manuscrites; programa; plantilla certificat d'assistència; 
certificat d'assistència; convocatòria de les jornades (4 versions); resum històric i estadístic de les 
jornades anteriors; 2 llistats de congressistes; 3 llistats de congressistes i acompanyants amb notes 
manuscrites; llistat de comunicacions; correspondència enviada i rebuda entorn a la cel·lebració de les 
jornades.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès

Imprès/Mecanografiat/Ma
nuscrit

1
17

1-1:6 / 1-17:2

Expedient de les VI Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana, 
organitzades per la SCHF, a Barcelona, el 15 i 16 de novembre de 
2003

2003 2003 UDC
Paper i 
fotografia

2 volums: 1 fullet,  13 fulls, 1 
revista (vol 1);
62 fotografies (vol. 2)

Prospecte informatiu; llistat d'inscrits; llistat d'acompanyants; 1 carta enviada; certificat de 
participació; informe de la Comissió Organitzadora; relació d'inscrits; balanç d'ingressos i despeses; 
núm. 3010 de la revista "el Farmacéutico", que inclou article amb la crònica de les jornades (pàg. 40-
41); targeta personal fent esment a l'esmentat article.
Expedient relacionat amb "Expedient del llegat documental del Col·legi de farmacètuics de Barcelona i 
el Montepius Farmacèutic del Dr. Andreu" (a les VI jornades s'inclogué una comunicació sobre l'estudi 
del 2n llibre d'actes del Col·legi, rebut en cessió i present al fons d'arxiu actual de la SCHF)

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès Imprès/Manuscrit

1
17

1-1:7 / 1-1:8

Expedient de les VII Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana, 
organitzades per la Societat d'Amics de la Història i de la Ciència 
Farmacèutica Catalana a Montblanc, el 21, 22 i 23 d'octubre de 
2005, recopilat per la SCHF

2005 2005 UDC

Paper, 
cartolina i 
DVD

2 volums: 62 fulls, 1 DVD, 1 
fullet, 4 cartolines, 11 butlletes 
d'inscripció, 1 talonari, 6 fras., 
13 rebuts, 2 tiquets, 1 plànol 
(Vol. 1), 105 fulls (Vol. 2). 

CD que conté en format PDF la "Crònica, conferències i comunicacions de les VII Jornades d'Història de 
la Farmàcia Catalana"; prospecte informatiu; cartell; programa; programa acte inaugural; llistat 
d'assistents; llistat del llibre de socis amb notes manuscrites; 9 certificats; informe del president de la 
comissió; correspondència enviada i rebuda; butlletes d'inscripció; tiquet del dinar; talonari de 
lliurament; tiquets, factures, resguards de transferència, llistats de pagaments, ingressos i despeses i 
altres documents de gestió econòmica; plànols i informació allotjaments; resums de les comunicacions 
amb notes manuscrites.

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/Ma
nuscrit
Electrònic 1

1-2:1 / 1-2:2

Expedient de les VIII Jornades d'Història de la Farmàcia, 
organitzades per la SCHF, a Barcelona el 16, 17 i 18 de novembre 
de 2007

2007 2007 UDC Paper i DVD

2 Volums: 1 DVD, 1 fullet, 1 
llibret, 74 fulls (vol. 1); 3 retalls 
de premsa, 59 fulls (vol.2).

DVD que conté en format PDF la "Crònica, conferències i comunicacions de les VIII Jornades d'Història 
de la Farmàcia"; prospecte informatiu; programa; comissió organitzadora; comissió científica; llistats 
patrocinadors; restaurants; dinar; tramesa de díptics; llistats d'inscrits i acompanyants; resums de les 
comunicacions; llibret homenatge a Joan Morell Mestre; correspondència enviada i rebuda; presentació 
Jean-Pierre Bénézet; notícies de les jornades en publicacions.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès

Imprès/Manuscrit
Electrònic 2

1-2:3

Expedient de les IX Jornades d'Història de la Farmàcia, 
organitzades per la SCHF a Girona, el 6, 7 i 8 de novembre de 2009

2000 2009 UDC Paper i CD

2 tiquets, 1 CD, 6 fullets, 1 
llibret, 3 targetons, 1 cartell, 1 
mapa, 65 fulls

Prospecte informatiu; programa; cartell DINA3;  3 butlletes d'inscripció (2 emplenades i signades); 
membres, convocatòries de reunions i memòries de la Comissió Organitzadora; planificació; 
cronograma;"Crònica, conferències i comunicacions de les IX Jornades Catalanes d'Història de la 
Farmàcia" (PDFs guardats dintre de CD); 12 resums de comunicacions; 3 llistats d'assistents i rserves; 
correspondència enviada i rebuda; 2 tiquets pels àpats; documents amb pressupostos, inscripcions i 
despeses; 7 prospectes turístics de la ciutat de Girona.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès

Imprès/Mecanografiat/Ma
nuscrit 2

1-2:4

Expedient de les X Jornades d'Història de la Farmàcia, organitzades 
per la SCHF a Barcelona, el 18 i 19 de novembre de 2011

2011 2011 UDC Paper i CD

1 CD, 99 fulls, 1 fullet, 1 rebut.

CD que conté en format PDF la "Crònica, conferències i comunicacions de les X Jornades d'Història de la 
Farmàcia"; convocatòria; avanç del programa per als participants; programa; full d'inscripció; 
inscripcions emplenades i signades i justificants de pagaments i correspondència; plantilla del certificat 
d'inscripció; llistats d'inscrits i participants i comunicacions; llistat d'assistents als àpats; 
correspondència mantinguda per a l'organització de la visita a la Sagrada Família; correspondència amb 
patrocinadors; documents de treball per a la convocatòria, organització i programa; liquidació, 
ingressos, i tiquets i factures; notícia de difusió apareguda "el farmacéutico".

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Manuscrit
Electrònic 2

1-2:5

Expedient de les XI Jornades d'Història de la Farmàcia, 
organitzades per la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia 
amb la col·laboració del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, a 
Igualada el 25 i 26 d'octubre de 2013 2013 2013 UDC Cartolina

4 fulls, 3 cartolines
Programa provisional, programa, full d'inscripció, llistat de comunicacions, 1 certificat d'assistència i 2 
certificats de participació en el comitè científic. ca. Català Imprès/Manuscrit 2

1-2:6

Expedient de les XII Jornades d'Història de la Farmàcia, 
organitzades per la SCHF, a Barcelona el 27 i 28 de novembre de 
2015 2015 2015 UDC Paper

3 fulls
Full d'inscripció, programa, segon avís ca. Català Imprés 2

1-2:7

Expedient de les XIII Jornades d'Història de la Farmàcia, 
organitzades per la Schf i la Facultat de Farmàcia i Ciències de 
l'Alimentació (Universitat de Barcelona), el 24, 25 i 26 de 
novembre de 2017 2017 2017 UDC Paper i DVD

2 fulls, 1 llibret, 1 DVD Carta del rector de la UB el Sr. Joan Elias, acceptant la presidència del comitè d'honor; carta del Dr. Juan 
Uriach acceptant participar en el comitè d'honor; llibre de resums; DVD amb imatges de la jornada i la 
visita al recinte modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. ca. Català Imprès/Manuscrit 2

Expedients de conferències i seminaris organitzats per la SCHF 
(Sèrie) 1994 2005 Sèrie Paper

2 expedients Conté la documentació generada o rebuda relacionada amb l'organització de les conferències i 
seminaris de la SCHF

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

1-2:8

Expedient de la sèrie de conferències periòdiques anomenades 
Seminariums, organitzades per la SCHF

1994 2003 UDC Paper

60 fulls

Conté fonamentalment els esborranys o còpies definitives de les cartes d'invitació als socis als 
seminarius (12 sense datació completa i 38 amb data completa); també hi ha algun document que 
acompanya al seminarium en concret (CV conferenciant, notes sobre el tema). Inclou també 3 
documents de planificació o cronologia dels seminaris.

ca. Català/
es. Castellà

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 2

1-2:9
Expedient de les conferències organitzades per la SCHF

2004 2005 UDC Paper
18 fulls Conté fonamentalment esborranys o còpies definitives de les cartes d'invitació als socis a les 

conferències; també hi ha 3 documents que acompanyen unes conferències en concret.
ca. Català/
es. Castellà Imprès/Manuscrit 2

Expedients de premis i distincions atorgats per la SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F103 S120 S100

1989 2005 Sèrie Paper
1 expedient

Conté la documentació relativa als premis i distincions atorgats per la SCHF

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

1-3:8/1-3:9
Expedient dels premis a la recerca històrica organitzats per la SCHF

1989 2005 UDC Paper
2 volums: 23 fulls (vol. 1) ; 149 
fulls relligats (vol.2)

Conté una normativa general i documentació sobre el primer, el segon, el tercer i el quart premis 
convocats (convocatòria i bases, acta del jurat, informes dels membres del jurat, etc.). També conté 
enquadernat el treball que va optar al I premi i que va quedar desert.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 3

Expedients d'activitats culturals organitzades per la SCHF (Sèrie)
ES CAT UB F118 S113

1992 2005? Sèrie

Paper, 
fotografies, 
negatius i 
video VHS

1 expedient

Documentació relativa a visites, cursos i activats diverses
ca. Català/
es. Castellà Imprès/Mecanografiat
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1-4:5 / 1-4:6 / 1-
18:1

Expedient de visites, cursos i altres activiats organitzades per la 
SCHF

1992 2005? UDC

Paper, 
fotografies, 
negatius i 
video VHS

3 volums: 50 fulls, 13 retalls de 
premsa, 3 fulletons, 1 targetó 
(vol. 1); 1 VHS (vol. 2); 95 
fotografies, 118 negatius (vol. 3) Documetanció sobre el disseny i objectius de les activitats de la societat. Documentació sobre cursos, 

visites culturals, taules rodones, sopars commemmoratius i altres activitats concretes. VHS sobre la 
visita a Vallbona de les Monges el 1994. Conté documents sense datar.

ca. Català/
es. Castellà Imprès/Mecanografiat

4
18

El VHS està guardat a les caixes de cartró habituals.
Relacionat amb: "Expedients de gestió econòmica i financera de la SCHF (Sèrie)  
ES CAT UB F118 S105"

Expedients de gestió i edició de les publicacions de la SCHF, 
(Sèrie) 
ES CAT UB F118 S114

1992 2003 Sèrie Paper

2 expedients

Documentació relativa a la gestió i edició de les publicacions

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès/
it. Italià

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit

1-4:7

Expedient de gestió del butlletí de la SCHF

1992 2016 UDC Paper

102 fulls, 6 targetes, 1 revista
Correspondència enviada o rebuda amb socis, particulars i institucions sobre la difusió, gestió i edició de 
la publicació seriada de la societat (des de 1992, el Butlletí de la Societat d'Amics de la Història i de la 
Ciència Farmacèutica Catalana , i anomenada des de 2006 Revista de la Societat Catalana d'Història 
de la Farmàcia); publicacions on es fa esment del butlletí.

ca. Català/
es. Castellà/
fr. Francès/
en. Anglès/
it. Italià

Imprès/Mecanografiat/ 
Manuscrit 4

Relacionat amb: "Expedient de gestió de les despeses derivades de les 
publicacions de la SCHF." (1-7:8)

1-4:8
Correspondència rebuda d'agraïment per les donacions de 
monografies de la SCHF 1996 2006 UDC Paper

11 fulls Cartes d'agraïments enviades per particulars i institucions en referència al donatiu de monografies 
editades per la societat

ca. Català/
es. Castellà Imprès/Manuscrit 4

Relacionat amb: "Expedient de gestió de les despeses derivades de les 
publicacions de la SCHF." (1-7:8)

COL·LECCIÓ
E100

Làmines i gravats propietat de la SCHF
ES CAT UB F118 C100 Sèrie Làmines i gravats que la SCHF tenia emmarcats i penjats a la seu social del carrer Copons

1-19:1

Cobles a la piadosa imatge de la mare de deu dels pobres malalts, 
en la habitació dels Germans de la Charitat del Hospital General de 
Santa Creu de la Ciutat de Barcelona.

1791 1791 UDS Paper

1 full 

Goig imprès a Barcelona per Carlos Gibert y Tutó, Estamper y Llibreter. Añ 1791. Dimensions: 30,5 x 21 
cm. Sembla en bon estat de conservació, malgrat una cantonada i dos dels costats han perdut petites 
parts del paper. Al revers, hi ha el segell "Goigs. Col·lecció Mn. Botey". Va estar emmarcat i penjat a la 
seu social de la Societat. ca. Català Imprès 19

La caixa 19 està col·locada horitzontal per a la millor preservació dels documents.

1-19:2
Santa Maria Magdalena i Sant Cosme i Sant Damià.

19-- 19-- UDS Paper
1 full, 1 retall de premsa

Reproducció en color. Representació d'autor anònim, en el Llibre d'Actes del Col·legi d'Apotecaris de 
Barcelona (1531-1534), que es conserva a l'Ateneu Barcelonès. Dimensions: aprox. 16 x 11 cm. Va estar 
emmarcat i penjat a la seu social de la Societat. ca. Català Imprès 19

1-19:3
Retrat fotogràfic del Dr. Ramón Jordi, fundador i president de la 
Societat. 19-- 19-- UDS Paper

1 fotografia
Dimensions: 26 x 17,5 cm. Va estar emmarcada i penjada a la seu social de la Societat. Imprès 19

1-19:4

Botica del Dr. Font y Ferrés calle Fernando 7º nº 26 Barcelona. 

2006 2006 UDS Paper

1 full, 1 retall de premsa

Reproducció d'un gravat sobre paper reutilitzat (al revers hi ha un text sobre Laboratorios Fher). 
Dimensions: 29,5 x 13,5 cm. Hi ha restes de pega per totes les vores. Va estar emmarcat i penjat a la seu 
de la Societat.
Reproducció commemorativa del XV  aniversari de la Societat (novembre 2006): Esencia de Zarzaparrilla 
concentrada al vapor. S'aprecia tot el dibuix, escrit que l'acompanya i signatura de Joaquim Font y 
Ferrés. L'original pertany a la Col·lecció Josep M. Rovira Anglada i té una mida de 14 x 9,2 cm. Al revers, 
hi ha un text explicatiu sobre el farmacèutic Joaquin Font i Ferrés, escrit per Josep M. Rovira Anglada.

ca. Català/
es. Castellà Imprès 19

1-19:5
Postal Vivant et res Pharmacia Naturales

? ? UDS Cartolina
1 postal Imprès per Louis Glaser a Leipzig. Dimensions: 14 x 9 cm. Va estar emmarcada i penjada a la seu social 

de la Societat. 19

1-19:6

Lista de las drogas medicinales, y mixtas que, de órden de su 
Excelencia y Real Junta de Sanidad, deben sujetarse á exâmen, y 
reconocimiento de los Visitadores nombrados por élla, en la Real 
Aduana de esta Ciudad: á saber.

1790 1790 UDS Paper

1 full

Barcelona 6 de Marzo de 1790. El Baron de Serrahí, Secretario de la Real Junta de Sanidad. Dimensions: 
aprox. 32,5 x 23 cm. Va estar emmarcat i penjat a la seu social de la Societat. Estava enganxat amb 
pega a les restes d'un passe-partout de color verd. El document presentava fongs, taques i ondulacions 
pròpies d'haver estat en contacte amb aigua i humitat. El Taller de Restauració del CRAI li ha aplicat un 
tractament de conservació i restauració: desinfecció, neteja, tractament dels fongs, desadificació, 
reaprest i reintegració (agost 2018). es. Castellà Imprès

19 dins Sobre gran 
format

1-19:7

Goigs a llaor de la Immaculada Verge Maria patrona de la Facultat 
de Farmàcia.

1962 1962 UDS Paper

1 full
Editat pel M. I. Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, amb motiu de l'Exposició de Goigs de la 
Immaculada, organitzada com a adhesió a la Facultat de Farmàcia, en la seva Festa Patronal. Barcelona, 
8 de desembre del 1962. Depósito Legal B. 28,345 - 1962. Gràfiques El Tinell, en el Barri Gòtic. 
Dimensions: 33x23cm. Va estar emmarcat i penjat a la seu social de la Societat. ca. Català Imprès

19 dins Sobre gran 
format

1-19:8

Goigs de Santa Magdalena, ques cantan en la sua Capella, situada 
dins lo Bosch del Mas de la Parroquia de Roda, Bisbàt de Vich.

1995 1995 UDS Paper
1 cartolina

Edició facsímil amb motiu de les "II Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana" cel·lebrades a Girona, 
20 i 21 de magi de 1995. Col·lecció Dr. Ribas i Pontí. Exemplar núm. 10. d'un tiratge de 100 exemplars 
numerats. Al revers: segell de la Societat i signatura. ca. Català Imprès

19 dins Sobre gran 
format

1-19:9

Don Juan Manuel Munarriz, Caballero Gran Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo....

1821 1821 UDS Paper

1 full

Ordre de Juan Manuel Munarriz, entre altres, el President de la Diputació Provincial i de la Junta de 
Sanidad per la qual es disposa que només els farmacèutics formats a la Facultat de Farmàcia podran 
legalment exercir i tenir farmàcia. Barcelona, 20 de març de 1821. Dimensions: aprox. 34 x 27 cm. Va 
estar emmarcat i penjat a la seu social de la Societat. Estava enganxat amb pega a les restes d'un passe-
partout de color vermell. El document presentava taques i ondulacions pròpies d'haver estat en 
contacte amb humitat. El Taller de Restauració del CRAI li ha aplicat un tractament de conservació i 
restauració: desinfecció, neteja, tractament dels fongs, desadificació, reaprest i reintegració (agost 
2018). es. Castellà Imprès

19 dins Sobre gran 
format

Li han fet tractament al Taller de Restauració (desinfecció, neteja, tractament dels 
fongs, desadificació, reaprest i reintegració).
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SIGNATURA 
TOPOGRÀFICA

OBJECTES Quantitat Data Descripció Observacions Caixa

1-5:1 Figura de Caganer 1 Nadal 2008 El caganer Farmacèutic Autor: Ignasi i Sarrias, Farmacèutic i artista 5

1-5:2 Figura de Caganer 1 Nadal 2009 La caganera Farmacèutica Autor: Ignasi i Sarrias, Farmacèutic i artista 5

1-5:3 Segell de goma 1
Segell de goma: "SOCIETAT D'AMICS DE LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA 
FARMACÈUTICA CATALANA. N.I.F. G-59.970.517 5

1-5:4 Xapa 1 1991 Xapa ovalada: "SOCIETATEA ROMANA DE ISTORIA FARMACIEI 1991" 5

1-5:5 Matriu de medalla 1 1993
Matriu de medalla: "Primeres Jornades d'Història de la Farmàcia Catalana. 
Sitges. 23 i 24 d'octubre de 1993. " 5

1-5:6, 1-5:7, 1-5:8

Medalla

3 1997

Medalla commemorativa.
Anvers: "SOCIETAT D'AMICS DE LA HISTORIA I DE LA CIENCIA 
FARMACEUTICA CATALANA"
Revers: "COMMEMORACIÓ 5è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE LA 
SOCIETAT. Barcelona 1997." 2 de elles estan enmarcades

5

1-5:9

Medalla

1 1993

Medalla commemorativa.
Anvers: "PROF. DR. FARMACIST ALEXANDRU IONESCU MATIIU. 1888-1975"
Revers: "13 IUNE 1991. INFINTAREA SOCIETATII ROMANE DE ISTORIA 
FARMACIEI. 1993."

5

1-5:10 Medalla 1 1994

Medalla commemorativa.
Anvers: "FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE BARCELONA. 25 
ANIVERSARIO PROMOCION 1964-1969. SITGES 4-5 JUNIO 1994"
Revers: "CUADRO DE PROFESSORES: M. AMAT Química inorgánica, M. 
CASTILLO Física-Química, A. DEL POZO Galénica, A. FRAILE Fisiología Animal, 
J. GÁLLEGO Parasitología, J. M. G. MARQUINA Química Orgánica, R. GASTÓN 
DE IRIARTE Microbiologia, J.L.G. CAAMAÑO Historia, F. GONZÁLEZ FUSTÉ 
Geología, F. MORENO Bromatología, S. RIVAS Botánica, F. M. ROSELL 
Bioquímica, R. SAN MARTÍN Farmacognosia, M. SERRANO Fisiología Vegetal, 
V. VILLAR Bioquímica."

5
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