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col·laborat en el projecte. Tots
ells reberen una reproducció
de l'aquarel·la realitzada per
l'artista britànic establert a
Menorca, Graham Byfield, i
dedicada expressament al jardí
de plantes medicinals i editada
amb la col·laboració del labora-
tori Diafarm i de COFARME.

Per acabar la Jornada, el labora-
tori Klorane obsequià a tots els
assistents amb un llibre sobre
les plantes editat per la
Fundació Klorane i amb un
cocktail, preparat pels volunta-
ris de la Fundació illa de
l'Hospital, consistent en una
bona mostra d'especialitats
menorquines.
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El passat dissabte dia 13 de
juny tingué lloc la II
Jornada Farmacèutica a

l'hospital de l'illa del Rei. Els par-
ticipants, una cinquantena de far-
macèutics i acompanyants, des-
prés del trasllat en barca van ser
rebuts per un membre de la
Fundació illa de l'Hospital que
els va acompanyar en una visita
guiada per tot el recinte incidint
en els aspectes històrics de l'edi-
fici. La visita finalitzà a les
dependències de la farmàcia, on
van poder contemplar l'estat
actual del projecte de Museu de
la Farmàcia, el Jardí de Plantes
Medicinals inaugurat l'any passat
i la nova plantació de camamil·la
de Maó (Santolina chamaecypa-
rissus/ L. subsp. /Magonica).

Posteriorment, a la sala de confe-
rències tingué lloc la conferència

titulada "Herbes de salut i belle-
sa: Santolina, Matricaria i altres
camomilles" que M. José Alonso,
vocal de Plantes Medicinals del
Col·legi Oficial de Farmacèutics
de Barcelona, havia preparat
expressament per a l'ocasió i que
resultà molt interessant.

A continuació, Jordi Magrinyà,
farmacèutic director de depar-
tament, i Cecília de Segarra,
farmacèutica formadora del
Laboratori Klorane, explicaren
l'activitat desenvolupada al
llarg del curs passat consistent
en tallers dirigits als escolars de
4rt d'ESO per a donar-los a
conèixer el món de les plantes
i les seves propietats. Aquests
tallers tingueren una primera
fase a les escoles i una segona
en el propi Hospital de l'illa
del Rei i comptaren amb la

col·laboració de diversos far-
macèutics menorquins i l'acre-
ditació de la Delegació
d'Ensenyament.

Finalment, Gràcia Seguí, en
nom de l'equip farmacèutic
responsable del projecte de
recuperació de la farmàcia i del
jardí de plantes medicinals,
parlà de projectes de futur, des-
itjà que aquestes jornades tin-
guin continuïtat en els propers
anys i agraí l'assistència de tots
els presents, molt especialment
a Antoni Real, President del
COFIB, a Rosa M Alís,
Directora General de Farmàcia
de les Illes Balears, a Marta
Petit, que es desplaçà des
d'Eivissa per assistir a l'acte en
representació del laboratori
Cinfa i a totes les persones que,
d'una forma o altre, han
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