
 
 

Benvolguts companys, 

 El XVIII Congrés d'Història de la Medicina Catalana ha entrat ja en la última fase de la 
seva organització. Falten poc més de cinc mesos perquè ens trobem a la ciutat d'Igualada. Us 
recordo que l'any 1996, en aquesta ciutat s'hi van organitzar les Jornades de les Ciències de 
la Salut de l'Anoia, amb motiu de la inauguració del curs 96-97 de la Societat Catalana 
d'Història de la Medicina que van concloure amb l'èxit esperat, gràcies a la participació de 
molts de vosaltres. Divuit anys després ens correspon l'organització d'aquest XVIII Congrés, 
una segona oportunitat per aportar o adquirir les novetats en la recerca d e la història de la 
medicina i altres ciències de la salut.   

 No hem tancat un tema concret sinó que hem volgut deixar la llibertat a cadascú 
perquè pugui aportar allò que és objecte del seu estudi. De totes formes sí que volem donar 
una guia de com es poden agrupar les comunicacions: Aspectes sanitaris del segle XVIII; 
Museus d'Història de les Ciències de la Salut ; àrees de Farmàcia, Infermeria, Medicina, 
Odontologia, Podologia i altres ; Biografies  i Temes lliures . 

 Per donar més agilitat a l'organització s'obre un període de presentació de 
comunicacions, segons normes de la revista Gimbernat, fins l'1 de març de 2014. Si abans 
d'aquesta data es reben un nombre suficient de treballs, en les condicions exigides, 
s'intentarà editar el primer volum de les actes del congrés. 

 Des de l'organització invitem als membres de la SCHM, a tots els que habitualment 
ens acompanyen en els congressos d'Història de la Medicina i a totes les persones 
interessades per la Història de la Medicina a participar en aquest XVIII Congrés, que es 
celebrarà a Igualada i Montserrat els dies 20, 21 i 22 de juny . 

 Els que estiguin interessats/es en participar podran enviar el full d'inscripció que 
trobareu a continuació. També podreu trobar la informació a: www.ramc.cat (Agenda) i a: 
www.historiamedicina.cat (Noticies) 

 Esperem que la proposta sigui del vostre interès. 

 

Dr. Josep M. Ustrell i Torrent 

President del XVIII Congrés d'Història de la Medicina Catalana 

Igualada, 1 de gener de 2014 



 
 

NORMES PER A LA PUBLICACIÓ DE TREBALLS  

 

Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medici na i de la Ciència  acceptarà, per a la seva publicació, 
treballs relacionats amb aquesta temàtica, redactats en qualsevol llengua usual en el món científic del nostre 
medi. Es valorarà positivament l'originalitat  de les aportacions. 

Per a ser publicats la revista demanarà l'informe positiu d'un referee. Tindran preferència per a la seva publicació 
els treballs que reuneixin les següents condicions: 

 - El text s'ha de rebre amb doble suport: en paper, correctament imprès, i digital, per les vies més habituals: 
correu ordinari i e-mail. En cap cas s'acceptaran textos manuscrits ni mecanoscrits. 

 - S'aconsella que l'extensió del text no sobrepassi les 15 pàgines de text de la revista (37.000 caràcters). 

 - Sempre que s'acompanyin taules, gràfiques o fotografies caldrà enviar-les en full apart, editades 
correctament i en suport informàtic en alta resolució. 

 - Les notes han d'anar correctament numerades, i situades dins del text al final de l'article, i no a peu de 
pàgina. 

 - La bibliografia s'ha d'atendre a criteris de rigor. S'ha d'adaptar a les següents indicacions: 

  - Per un mateix treball ha d'estar feta amb un criteri uniforme. 

  - Ha de contenir indicacions suficients perquè un altre investigador pugui localitzar correctament el 
 treball. 

  - Tot i que publicacions diferents segueixen criteris diferents, és preferible que s'adapti a les normes 
 internacionals més acceptades en les revistes de medicina (normes de Vancouver). En esquema: 

  *  Per a la cita d'un article: Autor(s) Cognom Inicial del nom. Títol exacte del treball. Revista 
 (abreujada) any; volum(número):pàgina d'inici-pàgina del final. (no repetir els números iguals de 
 desenes i centenes). 

  *  Per a la cita d'un llibre: Autor(s) Cognom Inicial del nom. Títol exacte del llibre. Número d'edició 
 (número aràbic i ed). Ciutat d'edició: Editorial; any. 

  Una bibliografia considerada deficient pot ser causa de no acceptació de l'article. 

 

 - Els autors procediran a una revisió sistemàtica i acurada dels originals, que no podran contenir errades 
lingüístiques ni tipogràfiques. 

 - Cal que tots els treballs s'acompanyin d'un resum de màxim sis línies (420 caràcters), tant en català  com 
en castellà i d'un llistat de paraules-clau, amb un màxim de cinc per article, també en català i castellà, a 
l'encapçalament del treball. 

 

Els treballs s'han d'enviar, abans del 31 de març de 2014 per a ser publicats en el primer volum, i abans del 30 
setembre de 2014 pel segon volum, a l'adreça: REVISTA GIMBERNAT. Unitat de Medicina Legal i Laboral i 
Toxicologia. Facultat de Medicina. Carrer de Casanova 143. 08036-Barcelona, o bé a REVISTA GIMBERNAT. 
Carrer del Carme 47. 08001-Barcelona. E-mail: secretaria@ramc.cat  

 



 
 

 

 

 

XVIII CONGRÉS D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA 
Igualada-Montserrat, 20, 21 i 22 de juny de 2014 

Butlleta d'inscripció 
 

NOM ........................................................................................................... 

COGNOMS .................................................................................................. 

POBLACIÓ ................................................. CODI POSTAL .......................... 

 

COMUNICACIONS 

Autors: ....................................................................................................... 

Títol: .......................................................................................................... 

 

Autors: ....................................................................................................... 

Títol: .......................................................................................................... 

 

Autors: ....................................................................................................... 

Títol: .......................................................................................................... 

 

Podeu enviar la butlleta a: congreshistoria2014@gmail.com  o per correu postal a: Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, c. del Carme, 47. 08001 Barcelona. Tel. 93 317 16 86 
Fax 93 412 05 98. 

 

Preu d'inscripció: 

250 € (inclou dinars de divendres i dissabte, coffee-breaks, actes del congrés (Gimbernat) 
i programa. 

Preu acompanyant: 75 € 

Preu estudiant: 100 € (no inclou els dinars del divendres i dissabte) 

Dinar de cloenda del Diumenge: 35 € 

 

Transferència bancària a:  Catalunya Caixa  2013-6063-12-0200264142    
(cal enviar comprovant junt amb la inscripció) 


