
PROGRAMA D’ACTES
MUSEU DE LA PELL D’IGUALADA
DIVENDRES, 20 DE JUNY DE 2014

09:45 - 10:00 Obertura del congrés
10:00 - 11:30 TEMES LLIURES
12:00 - 13:00 Inauguració oficial del Congrés
15:00 - 16:45 EL PATRIMONI DE LA SALUT A CATALUNYA
17:15-19:00 Taula rodona: Què fem amb el patrimoni mèdic?
19:00-19:30 Conferència convidada

DISSABTE, 21 DE JUNY DE 2014

09:00 - 10:45 BIOGRAFIES
11:15 - 13:00 MISCEL·LÀNIA
15:00 - 16:00 Assemblea de la SCHM
16:00 - 19:30 Visita a l'Abric Romaní

HOTEL ABAT CISNEROS. SALA DEL VENERABLE
DIUMENGE, 22 DE JUNY DE 2014

09:30 - 09:45 Recepció dels congressistes
09:45 - 10:00 Paraules del Pare Abat Josep M. Soler
10:00 - 10:30 Ponència
10:45 - 12:30 SANITAT EN EL SEGLE XVIII
12:30 - 13:00 Presentació del llibre Inicis del lèxic científic català  
modern (1838-1845)
13:30 - 15:00 Dinar a l'hotel Abad Cisneros. Sala La Llar

Lliurament dels premis a 2 millors comunicacions

Bases dels premis

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA "AUTOR 
NOVELL"
1.- Es consideraran autors novells els que tinguin menys de 30 anys el dia 
d'atorgament del guardó.
2.- Es concedirà a la millor comunicació original presentada en el curs d'un congrés 
d'Història de la Medicina Catalana, per la qual cosa tindrà caràcter bianual.
3.- La comunicació no podrà estar signada per més de dos autors, ambdós novells.
4.- El guardó consistirà en l'abonament de les despeses d'inscripció al congrés 
d'un sol congressista i el lliurament del diploma acreditatiu a un o dos autors, si és 
el cas.
5.- El Jurat serà presidit pel president de la Societat Catalana d'Història de la 
Medicina i dos membres més de la Junta designats per ell abans del congrés. La 
seva decisió serà inapel·lable.
6.- El lliurament del guardó tindrà lloc en la sessió de cloenda del congrés en curs.
7.- El treball premiat serà publicat a "Gimbernat. Revista catalana d'història de la 
medicina i de la ciència", on s'hi farà constar de forma destacada la distinció 
aconseguida.

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA "DR. LLUÍS 
COMENGE I FERRER"
1.- Es concedirà a la millor comunicació original presentada a cada congrés 
d'Història de la Medicina Catalana. Com aquests tindrà caràcter bianual.
2.- En quedaran excloses les ponències i lliçons magistrals.
3.- El guardó consistirà en la certificació del premi i el lliurament d'un diploma 
acreditatiu.
4.- El jurat estarà constituït pel president de la Societat Catalana d'Història de la 
Medicina i pel president i secretari del congrés, que per la seva condició no podran 
optar al guardó. La decisió serà inapel·lable.
5.- La concessió es farà pública en la sessió de cloenda del congrés en curs.
6.- La publicació del treball guanyador es farà a "Gimbernat. Revista catalana 
d'història de la medicina i de la ciència", on s'hi farà constar de forma destacada la 
distinció aconseguida.

Hotels recomanats
Abad 
Cisneros

*** www.tripadvisor.es/HotelAbatCisner
os

938 77 77 
01

América *** www.hotel-america.es 938 03 10 
00

Ciutat *** www.hotel-ciutat-igualada.tvtrip.es 938 06 61 



d'Igualada 50
Molí Blanc *** www.moliblanchotel.cat 938 01 91 

79
Robert ** www.hotel-robert.com 938 08 60 

00


