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III JORNADA FARMACÈUTICA
A L’ILLA DEL REI

r e p o r ta t g e

bons que a Menorca va tenir uns trets diferencials degut a
la pertinença a la corona britànica, i en menor mesura de
la francesa, durant bona part del segle XVIII fins al retorn
a mans espanyoles. Com a conclusió va considerar que el
que anomenam la “cuina tradicional menorquina” és la
suma de totes aquestes aportacions i reprodueix fidelment
la “dieta mediterrània” que malauradament s’està perdent
avui en dia.
A continuació es va retre un petit reconeixement a Juan
Antonio Seguí Mercadal, farmacèutic octogenari, que des
de l’inici del projecte de recuperació de l’hospital de l’illa
del Rei, hi participà decididament i possibilità que actualment tant les sales de la Farmàcia com el Jardí de Plantes
Medicinals siguin una gojosa realitat.
M. Gràcia Seguí Puntas recordà la fecunda trajectòria professional de l’homenatjat iniciada al si d’una família de
sanitaris, on el seu pare era també farmacèutic, i continuada personalment com a impulsor del moviment cooperatiu
que culminà en la creació de COFARME, vicepresidentdelegat de Menorca del COFIB i participant en diversos
grups de treball per a la redacció del “Mapa Sanitari de
Menorca” i en les “Jornades de diagnòstic de la salut a
Menorca”. Fins i tot, una vegada jubilat, va seguir exercint
com a farmacèutic voluntari a Perú amb l’ONG “Farmacèutics sense fronteres”. Totes aquestes activitats han anat
sempre acompanyades d’un compromís amb la societat:
promoció d’habitatges socials i cooperatives de consum,
president del Foment del Turisme. Amb l’adveniment de
la democràcia assumint responsabilitats polítiques: conseller de Sanitat de les Illes Balears i conseller d’Urbanisme i Ordenació del Territori de Menorca.
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l passat dissabte dia 6 de juny va tenir lloc
la III Jornada Farmacèutica, que com cada
any va reunir a l’illa del Rei a un grup de
farmacèutics i acompanyants interessats en
el projecte de recuperació de l’hospital.
La Jornada va començar amb la travessa de tots els participants en barca fins a l’illa, allí van ser rebuts per
membres de la Fundació Hospital illa del Rei que els
van donar la benvinguda. Posteriorment van passar a
la sala d’actes on, després d’unes paraules de salutació i d’agraïment per part de Javier García Veiga, vicepresident-delegat de Menorca del COFIB, va tenir l’acte
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principal de la Jornada: la conferència pronunciada per
Josep A. Tur Marí, catedràtic de Fisiologia de la UIB i
vocal d’alimentació del COFIB, titulada “L’alimentació a
Menorca: una aventura mediterrània”.
El doctor Tur de forma molt amena va anar repassant
les aportacions que les distintes cultures i tradicions
que han anat conformant la història de Menorca han
tingut sobre l’alimentació dels menorquins des de quan
érem talaiòtics, passant pels romans, vàndals i islàmics
amb influència jueva, fins a l’arribada dels catalans i la
posterior introducció dels menjars provinents d’Amèrica. Finalment va analitzar l’època dels Àustries i Bor-

Juan Antonio Seguí donà les gràcies per aquest reconeixement i aprofità per donar idees de possibles actuacions
com a farmacèutics, per exemple, en el camp de l’aprofitament de l’aigua. Els Presidents de COFARME i del COFIB
manifestaren la seva adhesió a l’homenatge i la seva satisfacció de poder participar en la Jornada.
A continuació es realitzà una visita guiada a l’hospital i,
molt especialment, a la farmàcia on es van poder observar
les millores continues que s’hi venen realitzant i les noves
aportacions de material procedent de diverses donacions
o cessions com la del COFIB, i al Jardí de Plantes Medicinals.
Per acabar la Jornada s’havia preparat un bufet amb especialitats menorquines que s’aprofità per gaudir d’una
companyia agradable, un temps espectacular i un escenari
primaveral on lluïen totes les especies particularment la
camamil·la de Maó. ◊
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