
La ruta consisteix en un recorregut per les farmàcies modernistes conservades a la part de Ciutat Vella de 

Barcelona. Mobles, vitralls, mosaic, pintures murals i làmpades ens traslladen a l’època del Modernisme. 

Veurem com les farmàcies van contribuir amb les seves decoracions a l’embelliment de la ciutat i com 

aquest llegat ha arribat fins als nostres dies. Descobrirem com els programes decoratius estan plens de 

simbolisme amb al·legories de la ciència farmacèutica i la representació de plantes medicinals utilitzades 

en la preparació dels medicaments de l’època. 

Les farmàcies modernistes de Ciutat Vella 

Alguns punts destacats de la ruta: 

1. Farmàcia Hernández de la Rosa, antiga Boatella (1900) 
Darrera d’una actual façana es conserva l’únic interior modernista de farmàcia de 

tota la Rambla. Destaquen els armaris que envolten els costats laterals amb diverses 

plantes medicinals tallades i el mosaic venecià del damunt. (Rambla 38).   

Farmàcia Mas i Docampo, antiga Comabella (1904) A partir de la recerca duta 

a terme s’ha pogut datar que la reforma d’aquesta farmàcia és de 1904 i que va 

guanyar una menció en el concurs d’establiments urbans de l’Ajuntament de Barce-

lona. (C/Carme, 23) 

2. Farmàcia Cases (1910) Oberta a la primera meitat del segle XIX, correspon a la 

nissaga de farmacèutics Cases que encara continua vigent. L’establiment va tenir 

una reforma a l’any 1910 que ens ha arribat en un excel·lent estat. (Plaça de la Lla-

na, 11) 

3. Farmàcia Fonoll, antiga Padrell (1894) Es tracta de la farmàcia més antiga de 

Barcelona, oberta el 1561 amb reforma d’època modernista. Crida l’atenció els vi-

tralls de l’aparador on consta la signatura de l’important vitraller Joan Espinagosa 

(C/Sant Pere més Baix, 52) 

Punt de trobada: Plaça del Teatre. Rambla, 32-34. S’hi pot arribar amb metro L3 Drassanes i bus 14-59-91.  

Data: dissabte 16 de març  2013       Hora: 11 h. (durada aproximada 1:30 h.) 

Preus: Atrápalo 11 euros; persones jubilades 8 euros; socis d’Emblecat, Foment Martinenc i 

acompanyant 5 euros; menors de 14 anys acompanyats dels pares gratuït  

Més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com    

Organitza: Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat 

a càrrec de: Fàtima López 

www. emblecat. com 


