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El dijous 27 d’abril, a les 19 h, presentarem el llibre  
Els orígens de la indústria dietètica catalana (1880-1935).  
Farmacèutics i metges, de Josep Boatella.

Presentarà l’acte Joan Esteva, degà de la Facultat  
de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Uni - 
versitat de Barcelona. Hi intervindran el periodista  
Jordi Viader i l’autor del llibre.

Us esperem a la Reial Acadèmia de Farmàcia  
de Catalunya (c/ Hospital, 56, Barcelona).

REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA
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www.publicacions.ub.edu


Des del final del segle xix fins als anys trenta del segle xx, 
un bon nombre de professionals dels àmbits de la farmàcia 
i la medicina van contribuir de forma significativa al de sen-
volupament de productes dietètics al nostre país. Aquest 
tipus de preparats, que van assolir una gran importància amb 
la publicació de l’obra del farmacèutic francès Apollinaire 
Bouchardat, van obrir les portes a la utilització terapèutica  
dels aliments per millorar la nutrició infantil i combatre  
ma lalties com la diabetis, i van establir les bases del que avui  
ha esdevingut una indústria capdavantera.

Fruit d’un minuciós treball de documentació històrica i de 
recopilació documental —especialment pel que fa al material 
gràfic, que en alguns casos és inèdit—, aquest llibre presenta  
un patrimoni individual i col·lectiu de gran interès científic  
i artístic, i vol ser una mostra de reconeixement als professionals 
oblidats en el relat de la història de les ciències dels aliments  
a Catalunya.

Els personatges 129

Casas (Barcelona 1913- ?), també farmacèutic, va passar a formar part 
de la societat [117]. 

Després de la Guerra Civil, la societat va registrar noves patents 
relacionades amb aquest àmbit: «Procedimiento para la obtención 
de levaduras autolizadas» (núm. 154600/1941); «Procedimiento de 
obtención de productos del suero de la leche» (núm. 155213/1941); 
«Procedimiento de utilización de las materias minerales y nutritivas 
contenidas en el suero de la leche» (núm. 155215/1941); «Procedi-
miento para la obtención de flanes, requesones, cuajos y leches y otros 
productos yoghourados, a base de extractos y emulsiones de produc-
tos vegetales, conteniendo proteína, grasas y glúcidos, tales como la 
almendra, avellanas, cacahuete, castaña, bellota, nueces de Pará, al-
tramuces, soja, habichuelas, guijas, vezas, simiente de girasol, de lino, 
de algarroba y de acacia» (núm. 157860/1942); «Procedimientos de 
preparación de leche maternizada» (núm. 159276/1942); «Un proce-
dimiento para la revitalización láctica vitamínica y enzimática de las 
leches pasteurizadas» (núm. 169729/1945). 

Aquesta societat es va dissoldre l’any 1974, però cal atorgar-li el 
valor d’una gran empresa catalana dedicada a la preparació de produc-
tes farmacèutics i dietètics.  
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