
BENESSAT i FOLCH, Francesc de Paula

Farmacèutic. Nascut a Sabadell a la primera meitat del se-
gle xix. Estudià farmàcia a Barcelona i aconseguí el grau de 
doctor. Era membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Barcelona, de l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica de Barcelo-
na, de la qual va ser president l’any 1876, i corresponsal de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Zaragoza. Va 
ser, també, vicedirector de l’Escola Industrial i Mercantil 
de Sabadell i professor d’història natural, biologia i higie-
ne i elements de química. L’any 1877 l’Acadèmia Mèdico-
Farmacèutica de Barcelona el va guardonar amb una medalla 
d’argent per un treball sobre les aigües minerals de Vallfo-
gona de Riucorb. El 1882 va ser nomenat catedràtic interí 
d’Agricultura de l’Institut de Reus. A l’Exposició General 
Catalana, celebrada a Barcelona l’any 1872, obtingué menció 
honorífica pels seus treballs sobre taxidèrmia. Era nebot de 
Felip Benessat i Bayés,* de Sant Julià de Vilatorta. Participà 
en alguns actes del Círcol Literari de Vich i va escriure una 
memòria sobre les aigües minerals de Vic. Morí a principis 
del segle xx.
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