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Introducció 

La Farmàcia Guinart, de 124 anys d’antiguitat i de servei al barri, ha estat ubicada al mateix lloc 

des que es va fundar el 15 de novembre de 1896 per l’Anselm Guinart González, el meu rebesavi. 

Durant tots aquests anys al barri de Sant Andreu de Palomar, la Farmàcia Guinart ha estat 

testimoni d’alguns esdeveniments de gran importància en 

la història de Catalunya, entre els que es troba la Guerra 

dels Segadors, la Setmana Tràgica, l’annexió a Barcelona 

d’alguns pobles rurals l’any següent a que la Farmàcia fos 

fundada o l’arribada del metro, entre d’altres. 

La Farmàcia porta quatre generacions en mans de la 

mateixa família. El seu fundador i primer titular va ser 

l’Anselm Guinart González, nascut a Sueca, València. 

Més tard, el seu fill, Joan Guinart Roig, va passar a fer-se càrrec de la Farmàcia, i el mateix va 

passar amb el seu fill Joan Guinart Ferran, fins a avui dia, que els actuals titulars són la Margarita i 

el Lluís Anselm Guinart Gómez de Arteche, fills gran i petit de Joan Guinart Ferran i Margarita 

Gómez de Arteche Catalina. 

Aquests farmacèutics han estat persones molt arrelades al barri, han format part d’associacions o 

s’han involucrat en entitats del barri com per exemple el Patronat de la Fundació Casa Asil o la 

Unió Democràtica de Catalunya. 

 

Hipòtesis 

La Farmàcia Guinart, i els seus farmacèutics, han estat testimoni d’esdeveniments importants en 

la història del barri de Sant Andreu de Palomar i de Catalunya. 

 

Objectius 

Conèixer la història familiar a partir de converses i entrevistes amb els propietaris i  altres parents, 

i la investigació de materials i documents conservats a la farmàcia. 

Conèixer la història de Sant Andreu de Palomar mitjançant la consulta de documents i entrevistes 

a diversos historiadors del barri. 

Elaborar una comparativa entre l’evolució de la història del barri i l’evolució de la història de la 

Farmàcia Guinart. 

 



Metodologia 

El primer pas en el meu treball és el de conèixer esdeveniments historiogràfics remarcables per 

mitjà d’historiadors del barri i dels farmacèutics. Seguidament, obtingudes unes dades bàsiques, 

inicio una investigació a partir del material conservat per comprovar si es poden trobar senyals del 

testimoniatge de la Farmàcia Guinart davant alguns successos importants en la història. 

El meu treball es divideix en tres grans blocs; en primer lloc, la història de la farmàcia i dels seus 

titulars al llarg de les quatre generacions en comparació amb la història del barri; a continuació, la 

història de la farmàcia com a ciència des dels seus inicis i, per últim, un recorregut per 

l’establiment, físicament, i l’arribada de les noves tecnologies i els reconeixements que ha rebut, 

entre d’altres. 

 

Resultats 

Després de l’elaboració d’entrevistes, de la recerca de material històric i del treball de comparació, 

he pogut comprovar que els treballadors d’aquesta farmàcia al llarg dels anys han estat persones 

que estimaven el barri de Sant Andreu de Palomar i que van deixar alguns escrits en llocs tan 

inesperats com ho pot ser un receptari. 

 

Conclusions 

Durant aquest temps d’investigació, he anat descobrint tots els tresors que amaga la Farmàcia 

Guinart i la història de Sant Andreu de Palomar. 

En aquest poble han succeït esdeveniments de gran importància per a la història del barri i de la 

ciutat de Barcelona, i encara avui dia es conserven els records d’elements que van deixar petjada, 

com ara el Rec Comtal, la Capella dels Segadors o la Creu de Terme. 

Després del treball d’investigació dels documents trobats a la farmàcia i de les entrevistes amb els 

seus propietaris, m’he adonat de tota la tasca de conservació que han fet els farmacèutics de cada 

generació a mesura que l’establiment passava per les seves mans i de la seva estreta relació amb 

la gent i la vida del barri. 

Penso que la Farmàcia Guinart és un establiment arrelat al barri per la seva trajectòria històrica, i 

que forma part dels elements identitaris de Sant Andreu, tal com ho mostren els diferents 

reconeixements que ha rebut i les mostres de confiança i de fidelitat dels mateixos clients. 
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