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En convocar el XVII Congrés d’Història de Barcelona, el passat 
mes de maig, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona va con-
siderar que la conjuntura actual relacionada amb la pandè-
mia de la covid-19 feia oportú reflexionar entorn de la salut i 
la sanitat a Barcelona al llarg de la seva història. I, per això, va 
convidar els investigadors i les investigadores a fer aportaci-
ons personals als debats entorn del pas de la beneficència a 
la salut com a dret ciutadà, la salut com a condicionant de la 
demografia i l’economia, les actituds i els discursos científics  
i culturals al voltant de la salut i la malaltia, les transformacions 
urbanes pel que fa a la medicina i la salut o la cura i l’acompa-
nyament a les persones malaltes, en els diversos períodes històrics 
de la ciutat.

Es vol fer una mirada als principals episodis epidèmics soferts a 
Barcelona i com se’ls va fer front, i, a continuació, una anàlisi de 
les reaccions i evolucions respecte de les idees de gestió de la salut 
ciutadana, els paradigmes científics sobre la malaltia, i la incidèn-
cia en la mentalitat i les actituds, com a respostes a aquelles crisis 
sanitàries. El congrés s’articularà en cinc períodes històrics a partir 
de ponències de deu especialistes i taules rodones que emmarcaran 
els debats, enriquits per la introducció de les comunicacions. 

1348-1550
Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)  
Salvatore Marino (Universitat de Barcelona)
1550-1800
José Luis Betrán Moya (Universitat Autònoma de Barcelona)  
Alfons Zarzoso Orellana (Museu de la Medicina)
1800-1880
Jordi Roca Vernet (Universitat de Barcelona)  
Joaquim M. Puigvert Solà (Universitat de Girona)
1880-1939
Cèlia Miralles Buil (Universitat de Lisboa)  
Jordi Maluquer de Motes (Catedràtic emèrit UAB)
1939-1979
Josep M. Comelles Esteban (Universitat Rovira i Virgili)  
Marc Andreu Aceval (historiador) 

La conferència inaugural anirà a càrrec de Jon Arrizabalaga 
Valbuena, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC). 
El congrés es complementarà amb tres taules rodones sectorials 
temàtiques, una de les quals analitzarà des del punt de vista de 
la mirada històrica l’actual crisi pandèmica.

La tercera circular –amb el programa definitiu– serà publicada el 
proper octubre.
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Xavier Cazeneuve Descarrega (coordinador), Núria Bosom Palau, 
Jordi Serchs Serra, Teresa Vinyoles Vidal, Borja de Riquer Perma-
nyer, Alfons Zarzoso Orellana i José Luis Betrán Moya
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arxiuhistoric@bcn.cat o al telèfon 932 562 255
barcelona.cat/arxiuhistoric
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