
10:00 h. 
Presentació i inauguració de la jornada, 
Joaquim Maria Puigvert i Solà (Universitat de Girona).

10:30 h.
Conferència inaugural, 
Stéphane Michonneau (Université de Lille):
«Els llocs de memòria: reflexions a l’entorn d’un 
concepte historiogràfic».

11:15 h.
Debat.

  11:45 h.
  Coffee-break.

12:15 h. 
Joaquim Maria Puigvert i Solà (Universitat de Girona):
«Les professions liberals amb perspectiva històri-
ca: Reflexions des de la història sociocultural».

13:00 h. 
Josep Lluís Barona Vilar (Universitat de València):
«Les facultats de medicina:
història i memòria. L’exemple de València».

13:45 h.
Debat.

  14:15 h.
  Dinar.

16:30 h.
Margarida Casacuberta Rocarols (Universitat de Girona): 
«La memòria dels metges a través dels testimonis 
literaris».

17:15 h.
Debat.

  17:45 h.
  Coffee-break.

18:15 h.
Lluís Coromina Verdaguer (Universitat de Girona):
«Les necrològiques dels professionals de la salut
a Catalunya com a “biografies
d’urgència” (c. 1898-1936)».

19:00 h. 
Lluís Coromina Verdaguer (Universitat de Girona) i 
Sílvia Alemany Nadal (Museu d’Història de Sant Feliu):
«Llocs de memòria mèdics: els monuments i 
l'Espai del Metge i de la Salut Rural».

19:45 h.
Debat.

9:30 h.
Taula rodona: 
Els museus com a llocs de memòria de salut. 
Moderadora:
Sílvia Alemany Nadal (Museu d’Història de Sant Feliu).

Intervindran: 
Alfons Zarzoso Orellana
(Museu d’Història de la Medicina de Catalunya):
«El museu d’història de la medicina a Catalunya».
Josep Simon Castel
(Universitat de València):
«Els museus de medicina. El cas de València».
Anna Maria Carmona i Cornet 
(Universitat de Barcelona): 
«Els museus de les facultats de farmàcia».
Gerard Cunill Costa
(Museu de Llívia): «La farmàcia de Llívia».
Teresa Blanch i Bofill
(Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu): 
«La farmàcia Balvey».

11:00 h.
Debat.

  11:30 h.
  Coffee-break.

12:00 h.
Taula rodona:
Metges i farmacèutics: trajectòries professionals, 
intel·lectuals i polítiques.
Moderador:
Joaquim Maria Puigvert i Solà (Universitat de Girona).

Intervindran:
Giaime Pala
(Universitat de Girona):
«Els professionals liberals com a intel·lectuals.
Reflexions des de Gramsci».
Xavier Ulled i Bertran
(Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural):
«Els Salvador, una nissaga de farmacèutics, botànics i 
col·leccionistes».
Erola Simon Lleixà
(Arxiu Comarcal de Cerdanya): «Josep Maria Martí i 
Terrada, el farmacèutic modernitzador de la Cerdanya».
Arnau Mayans Montés
(Universitat de Girona): «Josep Maria Martí i Terrada, un 
farmacèutic amb funció d'intel·lectual».
David Cao Costoya
(Universitat de Barcelona): «Presència i representació 
dels professionals de salut a les galeries de ciutadans 
il·lustres».

13:30 h.
Debat. 

14:00 h.
Cloenda.
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En els darrers anys l’interès per a la història de la 
construcció de les identitats socials i dels fets 
memorialístics s’ha incrementat considerable-
ment. En el món contemporani dels segles XIX i XX, 
a part de les identitats de classe, gènere i territo-
rials (locals, regionals i nacionals), les identitats 
professionals es consolidaren amb força entre les 
classes mitjanes, especialment a partir de la 
institucionalització dels col·legis professionals en 
uns moments de grans canvis socials i econòmics 
en els pas del segle XIX al XX.

Les jornades pretenen identificar i analitzar els 
principals llocs de memòria que contribuïren a 
crear i reforçar una determinada identitat profes-
sional entre els metges i els farmacèutics sense 
anul·lar del tot la conflictivitat política i social 
existent a l’interior d’aquests col·lectius.

Les jornades, així mateix, han de ser una bona 
ocasió per repensar des d’aquesta perspectiva 
l’Espai del Metge i la Salut Rural de Sant Feliu de 
Guíxols, creat el 2005, i la Càtedra Martí Casals de 
Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la Universitat 
de Girona, creada el 2008. Al capdavall, es tracta de 
dos llocs de memòria de salut vinculats a la Vall 
d’Aro i a la Universitat de Girona.

En los últimos años, el interés por la historia de la 
construcción de las identidades sociales y de los 
hechos memorialísticos se ha incrementado 
considerablemente. En el mundo contemporáneo 
de los siglos XIX y XX, aparte de las identidades de 
clase, género y territoriales (locales, regionales y 
nacionales), las identidades profesionales se 
consolidaron con fuerza entre las clases medias, 
especialmente a partir de la institucionalización 
de los colegios profesionales en unos momentos 
de grandes cambios sociales y económicos en el 
paso del siglo XIX al XX.

Las jornadas pretenden identificar y analizar los 
principales lugares de memoria que contribuye-
ron a crear y reforzar una determinada identidad 
profesional entre médicos y farmacéuticos sin 
anular del todo la conflictividad política y social 
existente en el interior de estos colectivos. 

Las jornadas, asimismo, deben ser una buena 
ocasión para repensar desde esta perspectiva el 
Espai del Metge i la Salut Rural de Sant Feliu de 
Guíxols, creado en 2005, y la Càtedra Martí Casals 
de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural de la Universi-
tat de Girona, creada en 2008. Al fin y al cabo, se 
trata de dos lugares de memoria de salud vincula-
dos a la Vall d’Aro y a la Universitat de Girona.
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