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GUERRA I EXILI. Memòries d’un metge català a la sanitat militar republicana, 1936-1942
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Originari de Barcelona, Catalunya, Espanya, va néixer
el 1937 en plena Guerra Civil. Juntament amb la
seva mare al gener de 1939 fuig a França travessant
els Pirineus, des de Molló a través de Coll d’Ares
i d’aquí a un aïllat poble francès, Prats de Molló, on
queden confinats a l’escola prop de quatre mesos.
Tornen a Espanya i viu a Barcelona amb la mare i
els avis durant els anys de la postguerra i la dictadura. El seu pare continua pres i exiliat a França,
qui després de dos anys és alliberat i arriba a
Mèxic el 1942.
El 1949 amb la seva mare i germana s’embarquen
a Barcelona i arriben a Veracruz on la familia
aconsegueix reunir-se i, gràcies a la bondadosa
acollida de Mèxic, aconsegueixen recuperar les
esperances d’una vida millor. El 1950 obté la ciutadania mexicana.

es complauen a convidar-lo a la presentació del llibre:

GUERRA I EXILI

Les memòries d’un metge català a la sanitat militar republicana durant la Guerra Civil,
va patir als camps de concentració de França i finalment, arribà com a exiliat a Mèxic

Es gradua com a Metge Cirurgià el 1963 a la Facultat de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Posteriorment es forma
i desenvolupa com otorrinolaringòleg.

Memòries d’un metge
català a la sanitat
militar republicana,
1936-1942

Ingressa el 1967 als Serveis Mèdics de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), on sota el seu lideratge es
creen els Serveis d’Otorrinolaringologia, primer a
l’Hospital Central Norte i després a l’Hospital Central
Sur a la Ciutat de Mèxic i crea una important escola
per a la formació d’especialistes en el seu camp.
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Membre Titular de l’Academia Nacional de Medicina
de México, de la que va ser President el 1996.

A la Facultat de Medicina de la UNAM durant 46 anys,
va participar com a Professor de Pre i Postgrau, i
coma Cap de la Divisió d’Estudis de Postgrau durant els últims vuit anys fins a la seva jubilació.
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L’acte tindrà lloc:

Dimarts, 17 de setembre de 2019, a les 19 hores,

a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (C/ Carme, 47), Barcelona
Intervencions:

Dr. Josep Antoni Bombí i Latorre

(Moderador, President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya)
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