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L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona convoca la dissetena edició 
del Congrés d’Història de Barcelona, que se celebrarà durant el mes 
de novembre del 2021, amb el títol «Salut i ciutadania».

La salut, tant de les persones com de la societat, és un concepte positiu 
que es defineix com el mitjà per arribar al benestar individual i col·lec-
tiu. Aquests darrers temps, però, estan condicionats per la situa ció de 
crisi mundial d’epidèmia pel coronavirus de la COVID-19, que ens afec-
ta a tots d’una manera important. A Barcelona, aquesta crisi epidèmi-
ca, com les anteriors, està vinculada a l’evolució i la relació de la ciutat 
amb els conceptes de salut i sanitat. Un estat d’atenció i benestar de la 
ciutadania que reforça les percepcions de pertinença a una comunitat  

—la ciutat— i del valor dels individus.

La història ens fa veure la vida d’una manera més àmplia i és essencial 
per comprendre el nostre paper en els temps que vivim. Com a histo-
riadors no podem defugir del compromís de donar la nostra mirada 
sobre aquesta qüestió i d’aportar anàlisis i reflexions que il·luminin 
el present.

Per això, convidem a les persones investigadores interessades en la 
història de la salut a Barcelona a presentar propostes de comunica-
cions que, partint dels àmbits generals del pas de la beneficència a 
la salut com a dret ciutadà; la salut com a condicionant de la demo-
grafia i l’economia; les actituds i els discursos científics i culturals 
al voltant de la salut i la malaltia; la cura i l’acompanyament a les 
persones malaltes, i les transformacions urbanes en relació amb la 
medicina i la salut, versin sobre algunes d’aquestes línies:

Gestió municipal de la salut
Institucions de salut, espais i personal sanitari
Salut i treball
Salut i alimentació
Les idees de salut i higiene i llur implementació social
Salut, urbanisme i medi ambient
Salut i gènere
Evolució del tracte i l’assistència a persones amb discapacitat
Salut mental a Barcelona
Malalties, epidèmies, pandèmies 
Pràctiques medicinals complementàries i alternatives
Fonts documentals històriques

El període cronològic d’aquest Congrés abasta des de l’edat mitjana 
fins els temps contemporanis i sempre dins la mirada de la història 
urbana d’edicions anteriors.

Les ponències i comunicacions acceptades es recolliran en una  
publicació. 

Les propostes de comunicació s’han de trametre per correu electrònic 
a la Secretaria del Congrés i el període de recepció s’estén fins el 30 
de març de 2021. Les propostes de comunicació han d’incloure: títol, 
autor, resum d’uns 2.000 caràcters amb espais, on es defineixi l’abast 
i els objectius de la recerca, i dades de contacte. El Comitè Científic les 
examinarà i donarà una resposta a cada proponent

La segona circular, amb un avançament del programa, es publicarà 
l’abril del 2021 i la tercera, amb el programa definitiu, el mes de juny.  
El Congrés tindrà lloc el 24 i 25 de novembre de 2021. 

Amb aquesta circular convidem totes les persones especialistes i investi-
gadores que hi estiguin interessades a participar en la trobada i a aportar 
elements d’anàlisi i reflexió sobre aquesta qüestió crucial en la història 
de Barcelona.

PRIMERA CIRCULAR DESEMBRE 2020

IMATGE: PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE GARCÍA FARIA, 1893. AHCB

COMITÈ CIENTÍFIC

Xavier Cazeneuve  Coordinador
Núria Bosom
Jordi Serchs
Teresa Vinyoles
Borja de Riquer
José Luis Betran
Alfons Zarzoso
 

SECRETARIA DEL CONGRÉS

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Santa Llúcia 1, 08002 Barcelona
T 93 256 22 55
arxiuhistoric@bcn.cat
barcelona.cat/arxiuhistoric


