Francisco Pons Castellá
En Francisco Pons Castellà, que durant 20 anys (1962-1982) va ser President del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de Lleida, va néixer el 22 d’octubre de 1913 a Sabana (Regió del Chaco a
l’Argentina), i va morir a Lleida el 4 de febrer de 2008 a l’edat de 95 anys.
Als 10 anys en que es va traslladar a Lleida,
inicialment per uns pocs mesos, i s’hi va
acabar arrelant, ja que el seu oncle va veure
en ell el seu successor responsable de
l’oficina de farmàcia del carrer Major. Els
estudis primaris, iniciats a l’Argentina, els va
continuar al Liceu Escolar de Lleida, on
també hi va cursar els estudis secundaris, per
a continuació realitzar els estudis superiors de
la Llicenciatura en Farmàcia a la Universitat
de Barcelona.
El seu exercici professional el va realitzar
com a farmacèutic comunitari d’oficina de
farmàcia, i va estar, fins el moment del seu
tancament, Director del laboratori d’especialitats farmacèutiques Pons, encara que, com a ell li
agradava fer notar, va començar en aquest món de la Farmàcia de ben petit com a aprenent a
l’oficina de farmàcia del seu oncle Francisco Pons Segués.
Era aficionat a practicar tot tipus d’esports i li agradava llegir, explicava que quan tenia tretze anys
es disputaven “La Vanguardia” d’aquell moment amb els seus companys, perquè no hi havia
novel·les, i no hi havia gaires llibres, que a més valien uns diners que ells no tenien, per comentar
seguidament que encara que ara es llegeix molt més, en proporció no es llegeix tant com abans.
Al llarg de la seva trajectòria en “Paco Pons”
va ostentar diversos càrrecs, tant a nivell
farmacèutic com social.
Com ja hem dit va ser President del Col·legi
Oficial de Farmacèutics de Lleida durant 20
anys i estava en possessió de la Medalla d’Or i
de la Insígnia d’Or Esmalt i Brillants del
mateix, així com de la Medalla d’Argent del
Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos.
Dins de l’àmbit social i institucional,
recordem que va ser alcalde de la ciutat de
Lleida durant 10 anys (1957-1967), i estava en
possessió de la Medalla d’Or de la Paeria, i,
entre d’altres, també tenia la Gran Cruz al Mérito Civil, Encomienda de Cisneros, Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo blanco, Títol de Ciutadà del món de la Federació Mundial de
ciutats agermanades, on va representar a Espanya; també va ser Delegat Provincial d’Esports de
Lleida, i posseïa la Medalla d’Or de l’Esport de la Diputació Provincial de Lleida; va ser fundador
del Club Deportivo Leridano i del Club de Tenis Urgell a Lleida, i Medalla d’Or de l’Agrupació
esportiva Antorcha de Lleida, a més de Marraco d’or del Círculo de Bellas Artes de Lleida.

