
CONCHITA SAMSÓ MOYA 

Vaig néixer el 5 de desembre del 1943 a Barcelona.  Vaig estudiar al Sagrado 

Corazón fins a quart de batxillerat, però com volia fer una carrera de ciències, 

vaig anar a l’institut Montserrat.  Jo volia estudiar medicina, però el meu pare 

que era pediatre, va decidir que no era una carrera per a dones. Així que vaig 

entrar a la Facultat de Farmàcia, on el cinquanta per cent érem dones. Abans 

d’acabar la carrera, vaig fer els preparatius pel meu casament. De forma que 

vaig acabar al setembre del 1966 i a l’octubre em vaig casar. Els meus sogres 

que eren de can Rams, tenien una casa a Sant Vicenç de Montalt  i ens la vam 

arreglar per poder viure i tenir una farmàcia.  

Quan vaig obrir la farmàcia, Sant Vicenç de Montalt tenia 800 habitants. El 

primer metge amb qui vaig treballar va ser el Dr. Josep Mª Castelltort. Van ser 

uns anys durs, jo treballava sola tot el dia, no tenia cotxe per poder fer els 

encàrrecs, em vaig quedar embarassada primer de la Susana, després de 

l’Alberto i finalment de la Laura. Poc a poc tot va millorar, vaig començar a tenir 

ajudants, una d’elles la Carme Filella, i vaig tenir cotxe. Al principi les guàrdies 

eren les vint-i-quatre hores, els 365 dies de l’any, més endavant ens varem 

anar organitzant.  

Durant catorze anys vaig ser inspectora de sanitat, fèiem anàlisis de l’aigua de 

mar i controlàvem l’aigua de les piscines a l’estiu. Aquesta tasca m’agradava  

perquè podia aplicar la part química i bioquímica que havia estudiat a la 

carrera.  

La feina de farmacèutica és agraïda. Quan va morir el meu marit, va ser una 

sort tenir la farmàcia perquè la feina m’ajudava a desconnectar. Em va costar 

molt fer el pas de traspassar la farmàcia. Sempre deia que si no tenia feeling 

amb la persona no l’hi traspassaria. I va venir en Pepe que és simpatiquíssim i 

té una família encantadora. 

Sóc besnéta d’Albéniz, però qui té oïda musical és el meu germà Júlio i els 

seus dos fills grans. 

 

 

 

 


