MEMORIA DE LES ACTIVITATS DUTES A TERME DURANT L'EXERCICI 2010
Cm en els exercicis anteriors, la memoria d'enguany també comprendra els tres capítols habituals :
Gestió ordinaria, Patrimoni i Col-laboració arnb altres entitats.
GESTIÓ ORDINARIA
A la reunió Plenhia del Patronat, celebrada el 22 de marc del 2010, d'una banda, es renovaren, per
un nou període de 4 anys els carrecs de Patrons de Lliure Designació als Srs. : Manuel Subira, Joan
Uriach, Joan Gratacos, Félix Puebla, Josep M. Suñé, Antoni Esteve i Sra. Clara Vilardell, i en fou
nomenat el Sr. Josep M. Gener i Raxac i, d'una altra prengueren possessió els nous representants
dels Patrons Institucionals: Facultat de Farmacia, Museu de la Farmacia Catalana, i Societat
Catalana dlHistoria de la Ciencia i la Tecnica, Sr. Joan Esteva de Sagrera, i Sres. Iris Figuerola i
Monica Rius, respectivament. Així mateix es renovaren per tres anys més, els carrecs de President,
Vice-president i Secretari.
Pel que fa al magatzem del Passatge de I'Ordi, s'ha continuat en la millora de les seves
instal-lacions, havent-se adquirit diverses peces de mobiliari i dos aparells per a la il-luminació del
sector fotografic.
PATRZMOM
S'han intensificat les tasques d'inventari i catalogació dels materials historics, a cirrec de l'equip de
voluntaris "Sta. Magdalena" i d'una documentalista contractada a temps parcial, havent-se
aconseguit, d'una banda la confecció de 625 fitxes integrades a les dues bases de dades "Museum
Plus i "Pharmakoteka" i, d'una altra, l'inventari i l'ordenació de tres milers llargs d'ítems de les
diverses col~leccionsd'objectes historics i d'elements publicitaris relacionats arnb la Farmacia.
COL.LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS
- A les vitrines "el medicament del mes", gestionades arnb el Museu de la Farmacia Catalana de la
LB,s'hi ha presentat, en aquest any, dues tematiques ben diferenciades: per S. Jordi, arnb el títol
"en catala sisplau", exhibint medicaments i publicitat escrits en la nostra llengua i, per la festa
Patronal, "el medicament i la fusta", presentant una colla d'estris, envasos i materials fabricats arnb
fusta procedents dels nostres fons historics.
- A petició del Colalegi de Farmaceutics de Tarragona, s'ha iniciat una estreta col-laboració, similar
a la que ja fa anys es manté arnb el de Barcelona, arnb la inauguració de dues vitrines situades a la
seva seu social, en les que s'hi ha presentat una col.lecció de "tasses de malalt" i un conjunt titulat
"Caricatures farmaceutiques en 3D" forrnat per una colla de figures artístiques representant el
nostre exercici professional.
- Seguint arnb la línia de les exposicions temporals al Museu-Arxiu Tomas Balvey de Cardedeu,
des del mes de febrer fins poc abans d'acabar l'any, s'hi ha exhibit una interessant exposició sobre
"El medicament i el paper" que ha tingut un gran exit de públic i es va participar en el seminari: "4
nissagues farmaceutiques de Catalunya" organitzat pel mateix museu.
- La Fundació forma part, així mateix, de la comissió organitzadora del 500 aniversari de I'edició
de la "Concordia" de Barcelona, primera farmacopea del món confegida per farmaceutics,
participant en els diversos actes que es celebraran durant el 201 1, en especial en els que dura a
t e m e la LB.

