Melcior Isanta Gili
Melcior Isanta Gili va néixer a Camarasa el 3 de gener de 1890.
Sabem per l’edició de La Vanguardia del dissabte 27 d’octubre de
1906, que en aquesta data el Rector de la Universitat de Barcelona
expedeix, entre d’altres, el seu Títol de Batxiller; per altra banda
les dades col·legials de que disposem indiquen que es va
Llicenciar en Farmàcia l’agost de 1912, col·legiant-se el setembre
del mateix any per obrir, el desembre, una oficina de farmàcia a
Termens (a la comarca de La
Noguera), concretament al carrer
Bellvís número 8.
El seu exercici professional es va
desenvolupar en l’àmbit de la farmàcia comunitària i rural,
encara que també era químic i mestre. Va actuar com a
responsable interí del partit farmacèutic de Termens des de febrer de 1912 a gener de 1914 en
que va a passar a formar part, per oposició, del “Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos
Municipales”, per prendre possessió com a farmacèutic titular propietari el maig de 1923.
Els farmacèutics del “Cuerpo de Inspectores Farmacéuticos Municipales”, segons el reglament
aprovat a l’Ordre del 14 de juny de 1935 i publicat a la Gaceta de 19 de juny del mateix anys,
tenien la missió, entre d’altres, de dispensar els medicament per a les famílies pobres, d’efectuar
les anàlisis prescrites pels metges de la Beneficència, de realitzar la funció inspectora analítica
d’aliments, condiments i utensilis, de dirigir la desinfecció i desinsectació de locals i robes, dels
pobles que formaven part del Partit Farmacèutic del que n’eren titulars.
El Partit Farmacèutic de Térmens estava format per cinc municipis, a més de Termens, cap del
Parit i on es trobava l’oficina de farmàcia, hi havia Menarguens, Torrelameu, Vallfogona de
Balaguer i Vilanova de la Barca. Tots ells han sofert
canvis físics visibles i també en el nombre d’habitants
augmentant o disminuint; fem esment a la disminució de
població de Menarguens que en època de Melcior Isanta
era el segon municipi més gran, probablement per tenir-hi
ubicada la “Azucarera del Segre” de la Sociedad General
Azucarera de España”, que va funcionar aproximadament
de 1921 a 1963, en la que el sr. Isanta, com a farmacèutic titular, hi realitzava periòdicament els
controls marcats per la normativa que asseguraven el seu bon funcionament. .
Va ser una persona amb grans inquietuds, a nivell professional i social. Ens consta, per
correspondència diversa, que va ser President del Col·legi de Farmacèutics de Lleida, encara
que no podem especificar les dates exactes però pensem que seria a principis de la dècada dels
anys 30 del segle passat, ja que en el moment de la constitució del Col·legi de Farmacèutics
Únic de Catalunya (CUC) el 1933 (va durar fins el 1939), consta que passa de President del
nostre Col·legi a President de la delegació lleidatana del CUC. Posteriorment, de 1933 a 1939, va
ostentar diversos càrrecs dins del CUC, President, Vocal i Membre del Consell Directiu.
A l’edició de La Vanguardia del dijous 27 d’octubre de 1932 es parla de la constitució a
Barcelona del Sindicat de Farmacèutics de Catalunya i s’esmenta el nom de Melcior Isanta com
a membre de la Junta del mateix.

El 1936 era President de l’Associació de Farmacèutics d'Assistència Pública i Sanitària de
Catalunya (APS)
De 1940 a 1943 va ser Vocal President de la Secció Provincial d’Inspectors Farmacèutics
Municipals
També estava en possessió del Premi Carracido, instaurat el 29 de mig de 1933 pel Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya en homenatge a José Rodríguez Carracido, catedràtic de la
Facultat de farmàcia de Madrid de 1881 a 1926.
Va morir el 8 de maig de 1958, i en aquell moment
tenia l’oficina de farmàcia en copropietat amb el seu
fill Josep Ramon Isanta Panadés, que posteriorment la
va traspassar a Mª Teresa Clua Miquel, per passar a
exercir a Lleida capital .
Podríem dir que va començar una saga farmacèutica
en la que entrellaçant fills, gendres, nets i besnéts, de
moment. Del seu matrimoni va tenir cinc fills, quatre noies i un noi; la seva filla gran Teresa es
va emmaridar amb José Barios, que va ser farmacèutic de Maldà, i la filla d’aquests, també amb
el nom de Teresa, es va casar amb Bartomeu Arquè, farmacèutic de Bellpuig, dos dels tres fills
dels quals, Josep Ramon i Albert, són farmacèutics, un a Bellpuig i l’altra a la província de
Girona.
Per altra banda el seu fill, Josep Ramon, farmacèutic com hem dit, està cassat amb una
farmacèutica, M. Gracia Garcia, i el fill d’ambdós, Josep Ramon, és farmacèutic i cassat amb
una farmacèutica, Arianna.
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Arxiu Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida
Apunts d’un segle del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Barcelona. Xavier
Sorní Esteva
Cien años de vida farmacéutica barcelonesa (1830-1930). Ramon Jordi Gónzalez.
Hemeroteca de La Vanguardia.
Enric d’Hostalric i Colomer. Enric Vicedo Rius.

