
Federico Nicolau Viladot 
 
Federico Nicolau Viladot va ocupar els càrrecs de President, Tresorer, Secretari i Vocal 
de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, entre d’altres, 
segons consta a la seva fitxa actualitzada l’any 1941. Per altra banda, en el “Llibre de 
Metges i Farmacèutics catalans 1880-1906”, de Daniel Montañà i Buchaca, es parla 
d’ell indicant que era fill de Isidre Nicolau Carreño (metge) i Ramona Viladot Bordes i 
que va ocupar diversos càrrecs civils a diverses associacions de l’època.  
 
Nascut a Tàrrega el 27 de juny de  1882, va assolir el títol de Batxiller a Lleida el 1900, 
i es va Llicenciar en Farmàcia a la Universitat de Barcelona el 1905. A l’edició de “La 
Vanguardia” del Diumenge 29 d’octubre 1905, s’informa d’aquesta Llicenciatura entre 
d’altres. 
 
El mateix 1905 es va col·legiar al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, i consta 
com a tal als llistats de col·legiats que disposem de l’època (1917 i 1920) a Lleida 
capital, on va obrir una oficina de farmàcia a Fernando 32, (després Avda. del Caudillo i 
actualment Rambla Ferran), A la llista de farmàcies de Lleida de “La Vanguardia”  de 
23 de juny de 1906 surt com a tal. 
De 1936 a 1939 la farmàcia va estar regentada per la Llicenciada en Farmàcia Mª 
Angeles Nieto Diez, mentre que, per temes bèl·lics, en Frederic Nicolau, de 1936 a 
1938, era responsable del Servei de Farmàcia de la Presó Modelo de Barcelona, i de 
1938 a 1939 de la farmàcia José Amat de Gavà. 
El 1939 va retornar a la seva oficina de farmàcia de Lleida que va traspassar a Jaume 
Castellarnau Birbé el 1944, qui en va ser titular fins el 1951 en que la va traspassar a 
Francisco de Villalonga Agelet que encara està en front de la mateixa. 
Fent una cronologia de l’oficina de farmàcia tenim: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com s’ha dit al principi va ocupar diversos càrrecs dins de la professió farmacèutica; 
tenim constància, a la documentació col·legial de que disposem actualment, de la seva 
Presidència el 1919, d’haver estat Secretari el 1920, de la Presidència del Sindicat de 
Farmacèutics de la província de Lleida, també el 1920, i de que era vocal de la Junta de 
Govern el 1946, en el moment de la seva defunció, com consta a l’esquela publicada a 
l‘edició del diari “La Mañana”  de 27 de desembre de 1946. 
També la mateixa esquela ens indica que en aquell moment era el Cap d’Inspecció de 
Farmàcia de la Jefatura Provincial de Sanidad, responsabilitat que ostentava des de 
1939.  
 
A més, sabem que va ser nomenat Subdelegat de Farmàcia del Districte de Lleida el 
1924, i que de 1941 a 1944 va formar part de diverses comissions col·legials 
(formulació magistral, deontologia, ...) 
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