Agustin Maluquer Maluquer
Agustin Maluquer Maluquer, segon President del nostre
Col·legi després de la seva constitució com a tal l’any 1898
(recordem que fins aleshores, l'organització farmacèutica
derivada de la Llei Orgànica de Sanitat de 1855, condensava
la vida oficial i professional dels farmacèutics amb exercici al
voltant dels Subdelegats de Farmàcia, anomenats pel
Governador Civil per cada Partit Judicial), va néixer a
Balaguer el 1861, i va ser a la Universitat de Barcelona on va
accedir al títol de Batxiller durant el curs 1878-1879, i
posteriorment al de Llicenciat en Farmàcia durant el curs
1883-1884, en que el nombre de matriculats a la Facultat de
Farmàcia era de 196 alumnes davant d’un total de 1869 a tota
la Universitat segons els “Datos Estadísticos
del Curso de 1883 a 1884”, que també
indiquen que, durant aquest curs, les
assignatures cursades foren, Materia
Farmacéutica animal y mineral, Materia
Farmacéutica vegetal, Farmacia químicoinorgánica, Farmacia químico-orgánica,
Ejercicios prácticos de plantas medicinales,
Práctica de operaciones farmacéuticas.
Podem veure que totes elles tenen la mateixa
base que les que es cursen a la Llicenciatura
de Farmàcia actual i també al Grau de Farmàcia que indica el Pla Bolonya. El seu
exercici professional es va desenvolupar a la ciutat de Lleida. com consta en diverses
guies de l’època, així com en el llistat de col·legiats de l’any 1901, on va morir el 15 de
febrer de 1959.

En el moment de la constitució del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, va ser
membre de la primera Junta de Govern (21 de juliol de 1898) com a vocal, dins del
conjunt format per President, dos vocals, secretari, comptador i tresorer, que és la
composició que s’indicava per les característiques d’un Col·legi professional com el
lleidatà, considerat de tercera classe, d’acord amb la normativa vigent del moment.
L’octubre de 1899 va actuar com a President en funcions durant l’assistència del
President Antonio Abadal Grau a la primera Assemblea de Col·legis Farmacèutics
celebrada a Madrid.
El 17 d’agost de 1917 va ser elegit com a President de la Junta de Govern que en aquell
moment ja havia augmentat el nombre de membres, probablement d’acord amb
l’evolució del total de col·legiats, i estava formada per President, Vicepresident,

Tresorer, quatre vocals, Secretari, Vicesecretari, i com a tal va actuar com a ponent del
Projecte Llei de Farmàcia a l’Assemblea de Col·legi Farmacèutics celebrada a Madrid el
18 de desembre de 1918.
Sembla ser que el Juliol de 1919 va presentar la seva dimissió, per causes no
especificades, davant la Junta de Govern, que li va acceptar amb la condició que
continués assistint a les reunions de la mateixa, i va retornar a la Presidència el 1920
que va ostentar probablement fins l’elecció de Joan Viladot Puig com a tal. Durant la
seva Presidència es va constituir el Sindicat de Farmacèutics titulars de la Província de
Lleida, una Associació de Farmacèutics en defensa del col·lectiu, i també es van produir
diverses desavinences amb el Col·legi de Metges de Lleida per temes deontològics i
professionals.
Va formar part de diverses comissions
encarregades de valorar temes deontològics
(intrusisme, obligatorietat de la col·legiació,
...), preus de les especialitats farmacèutiques,
preus de l’ortopèdia, o lluitar per la
necessitat d’establir un temps de pràctica
pels nous llicenciats, l’abonament dels sous
als farmacèutics titulars per part dels
ajuntaments, o l’organització de les iguales i
l’assistència als indigents dels municipis,
entre d’altres.
El juny de 1943 se li va lliurar la placa de
reconeixement i agraïment del “Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Lérida” a la seva bona tasca professional
juntament amb Manuel Pampols, Ramon Gelonch, Francisco Robinat, Baldomero
Farrando i José Argilés.
Finalment, fer avinent unes notes de la vida personal d’en Agustin Maluquer Maluquer
que pensem que és interessant de fer notar. Va contreure matrimoni (amb molta
probabilitat el novembre de 1886) amb na Rosa Casado Vila (que sembla ser que
provenia de la Franja), no podem dir quants descendents van tenir, però si que una de
les seves filles, na Mercè Maluquer Casado es va emmaridar amb en Samuel Gili Gaya
(farmacèutic, lingüista i membre de l’Acadèmia de la Lengua i de l’Institut d’Estudis
Catalans). Una de les filles d’aquest matrimoni, na Mª Rosa Gili Maluquer es va casar
amb en Alfonso Vergoñós Guardiola, que són els pares de l’actual Vicepresident del
nostre Col·legi en Alfonso Vergoñós Gili. Pot ser la Farmàcia es pot portar a la
genètica? No ho sabríem dir.
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