
PROGRAMA PROVISIONAL

Divendres 
Museu de la pell d’Igualada
09:30 Inici del Congrés
10:00 - 13:00 Sessions de treball
13:00 Dinar de treball
15:00 Sessions de treball
19:30 Recepció Ajuntament
20:00 Lunch 

Dissabte
Museu de la pell d’Igualada
09:30 - 11:00 Sessions de treball 
11:00 - 13:00 Visita a l'Abric 
Romaní de Capellades
13:30 Dinar de treball
14:30 Retorn a Igualada
15:00 Sessions de treball 

Diumenge 
Montserrat, sala Venerable
10:00 - 12:30 Sessions de treball
13:00 Dinar de cloenda l’Hotel 
Abad Cisneros. Sala La Llar

Tarda 
Visita guiada Montserrat, muntan-
ya, monestir i santuari 
(1 h. 30 min.)  (opcional)TEMES

• Antics Hospitals de Catalunya
• Biogra�es
• Miscel.lània: Farmàcia, Infermeria, Odontologia, Podologia
• Museus d'Història de les Ciències de la Salut
• Temes lliures

Benvolguts companys i amics:

Em plau adreçar-me a vosaltres per a comunicar-vos que ja 
estem treballant en una nova edició del Congrés d’Història de 
la Medicina Catalana. Del 20 al 22 de Juny, Igualada us espera 
en el marc d'un programa que unirà la recerca històrica i la 
cordialitat.
Si bé ja tenim de�nits alguns dels continguts, per a una millor 
organització i plani�cació, és moment de recollir propostes de 
noves comunicacions. En aquest sentit, volem animar-vos a 
participar amb els vostres treballs per aconseguir, un any més, 
que aquest Congrés sigui un èxit. Així, us convidem a enviar les 
vostres propostes de comunicació a l'e-mail: 
congreshistoria2014@gmail.com
És un honor per a nosaltres poder organitzar aquest congrés a 
Igualada, per aquest motiu, a més de l’activitat formativa, 
estem preparant alguna activitat cultural per donar-vos a 
conèixer el nostre territori. 
Us animem doncs a participar-hi, com a ponents i/o congres-
sistes con�ant, un any més, fer del Congrés una cita ineludible 
per a tots els amants de la història de la medicina.  
Més endavant us donarem més detalls del programa. 

Una cordial salutació.
Josep M. Ustrell
President del XVIII CHMC
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