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1. LA HISTORIA (PER FER) D'UNA INSTITUCIO 

Com és ben sabut, els orígens de 1'Academia de Cibncies Mediques de 
Catalunya i de Balears es remunten a 1872, quan un grup redu'it d'estudiants 
de medicina de Barcelona funda una associació -no per casualitat 
anomenada Sociedad Médica el Laboratorio- fora del rígid marc 
universitari d'aleshores, per gaudir d'un espai més estimulant on poder 
practicar experiments de fisio!ogia amb mima!s i, aixi mateix, ampliar i 
discutir els seus coneixements sobre patologia i terapbutica d'acord amb el 
mbtode experimental. Aquesta iniciativa comptava amb el suport d'algunes 
de les figures mediques més destacades, que quatre anys després van crear 
una altra associació, amb el nom de Academia de Ciencias Médicas. Tot 
seguit, el novembre de l'any 1878, ambdues entitats es van fusionar en 
1'Academia y Laboratorio de Ciencim Médicas. Cent vint-i-cinc anys 
després d'aquella fita fundacional, la institució compta amb més de 19.000 
socis i aglutina prop d'un centenar de societats prbpies i adherides i de 
filials territorials que s'estenen per Catalunya i les Illes Balears. Aquest 
indubtable dinamisme respon a la capacitat d'una institució que no ha deixat 
mai de ser privada, en el sentit de que no ha gaudit mai de l'oficialitat 
d'altres corporacions professionals, per evolucionar constantment, adaptant- 
se a cada moment histbric, mantenint un lligam amb la societat civil que 



I'envolta i oferint respostes valides als reptes que la medicina ha plantejat 
durant tots aquests anys. 

Malgrat aquesta llarga trajectbria, I'Acadkmia no ha merescut tota l'atenció 
que seria d'esperar per part dels historiadors. S'han efectuat incursions 
parcials bé a temes molt específics1 o bé a moments singulars de la histbria 
de la institució2; també s'han fet aportacions de gran interes en obres 
dedicades a personatges, esdeveniments o períodes concrets de la histbria de 
la medicina catalana3. Aixb no obstant, no tenim una interpretació 
satisfactbria de la seua pervivencia. No hi ha a I'abast una obra de conjunt 
que ofereixi una visió sistematica dels diferents períodes que ha conegut la 
seua evolució. No hi ha cap tesi doctoral dedicada especificament a 
lYAcademia. Ni tan sols comptem amb una histbria de caire oficial. 
Certament, no han mancat les publicacions commemoratives, amb motiu del 
setanta-cinque aniversari o del centenari4, perb les mancances d'aquesta 
membria institucional són forga notables. Un bon exemple pot ser la pagina 

' Per exemple: RELLO I CONDOMINES, Jordi. Aportaci6 dels 'Annals de Medicina' al 
progrés de la cardiologia a Catalunya (1878-1936). Gimbernat, 1985, 4, 249-257; i 
CORBELLA I CORBELLA, Jacint; D O ~ N E C H  I LLABERIA, Edelmira. Notes sobre 
l'agrupament escolar de I'Academia de Ciencies Mediques i el seu Butlletí (1929). 
Gimbernat, 1994,21, 109-116. 

Sobre el moment fundacional, cal ressenyar els tres treballs que li ha dedicat Calbet i 
Camarasa: CALBET I CAMARASA, Josep M. Entorn dels orígens de I'Acadbmia i 
Laboratori de Citncies Mediques de Catalunya i Balears, Gimbernat, 1996, 26, 11-22; Les 
sessions científiques de la societat medica El Laboratori (1874-1877), Gimbernat, 1997, 26, 
23-28; Els primers anys de 1'Acadtmia de Citncies Mediques, Gimbernat, 1997,28, 147-156. 
Aquest mateix autor ha dedicat un altre article al moment de la Guerra Civil: CALBET I 
CAMARASA, Josep M. L'AcadBmia de Citncies Mediques durant la Guerra Civil, 
Gimbernat, 1997, 27, 193-204. Tots aquests treballs i alguna aportaci6 original mes, 
s'inclouen en la seua monografia: CALBET I CAMARASA, Josep M. Notícia de I'Acadimia 
de Ciincies M?diques de Catalunya i de Balears, Barcelona, Seminari Pere Mata-Universitat 
de Barcelona, 2001. 

CASASSAS, Oriol. La medicina catalana del segle XX, Barcelona, Edicions 62, 1970; 
REVENTOS, Jacint; GARCIA, Anna; PIQUE, Carme. Histdria de la medicina catalana sota 
elfvanquisme, Barcelona, Editorial Hacer, 1990; SOLE I SABATE, Josep M.; CARELLAS, 
Celia; TORÁN, Rosa. El Col.legi de Metges de Barcelona i la societat catalana del seu 
temps (1894-1994), Barcelona, Coklegi Oficial de Metges de Barcelona, 1994; RAMIS, 
Joaquim (a cura de). Els congressos de metges i biblegs de llengua catalana: gairebé un 
segle. Barcelona, Fundaci6 Uriach 1838, 1996; CASASSAS, Oriol. Josep Alsina i Bojill, 
l'exemple, Barcelona, Publicacions de,l'Abadia de Montserrat, 1996. 

ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS, Sesiones Cientificas celebradas en su 75 
aniversario (1878-1953), Barcelona, Academia de Ciencias Médicas, 1953; L'Acadimia i la 
Barcelona de fa cent anys, Barcelona, Élite Grhfic, 1978. També va tenir un cert caire 
commemoratiu el número especial, en catall que la revista Tribuna Médica va dedicar a 
l7Acadtmia el mes de maig de 1976. 



web de IyAcademia, que conté un esbós histbric minuscul, a més d'algunes 
errades importants, com ara en la llista dels Presidents, on figura Bartomeu 
Robert com a president els anys 1938-1939, precisament enguany, quan es 
commemora el primer centenari de la mort d'aquest insigne personatge5. 

No és faci1 fer aquesta histbria, tant per la complexitat de les preguntes que 
caldria contestar com per unes dificultats inherents a I'empresa 
historiografica que no es poden obviar. En primer lloc, exigiria qüestionar- 
se les raons que expliquen el manteniment d'una institució privada, 
sostinguda pel voluntarisme i les quotes dels seus socis durant un periode 
tan llarg i tan farcit de canvis dins i fora de la medicina. En segon lloc, 
caldria preguntar-se per les especificitats d'una acadkmia de ciencies 
mediques, així com per les relacions amb altres acadbmies científiques o 
mediques del seu medi. Per no parlar de la necessitat d'interpretar el cas 
concret de 1'Acadbmia en comparació amb altres projectes i realitats d'arreu 
dY~uropa6.  Pel que fa a les dificultats historiografiques abans esmentades, 
assenyalem que s'ha perdut la major part de la documentació academica i 
administrativa, no ens han arribat els instruments i materials dels seus 
laboratoris, no disposem d'un arxiu fotografic de la institució, no tenim a 
I'abast una Bibliografia Medical elaborada amb criteris actuals, no s'han 
conservat, llevat d'algun cas excepcional, els arxius de les societats i filials 
que integren 13~cadbmia7; i, per si fóra poc, la biblioteca de 1'Acadbmia a 
hores d'ara esta tancada i no se sap on i quan es podran tornar a consultar 
els seus fons bibliogrhfics. 

Aquestes dificultats estaven presents a l'hora de redactar la crcrbnica de 
lYAcad&mia 1872-2002~, la serie d'articles publicats a L'lnformatiu de 
setembre de 2001 a juliol de 2002'. Malgrat el seu carácter divulgatiu i de 
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Acadbmia de Cibncies Mbdiques de Catalunya i de Balears, 9 de juliol de 2002: 
httv:llwww.acmcb.eslva~es/academllacademi/elsre f.htm. 

Un bon exemple s6n els treballs de J. Enkinson sobre les corporacions mbdiques d'Escbcia: 
ENKMSON, Jacqueline. The Role of Medica1 Societies in the Rise of the Scottish Medical 
Profession 1730-1939. Social Histoty of Medicine, 1991, 4, 253-275; Scottish Medica1 
Societies 1731-1939. Their History and Records, Edimburg, Edinburgh University Press, 
1993. 

Una part de la documentació de la Societat Catalana de Cirurgia s'ha conservat en el fons 
Pere Gabarr6 de 1'Arxiu Histbric de I'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, probablement 
perque ell fou secretari de la societat abans de la Guerra Civil, i la va guardar entre els seus 
papers personals (comunicaci6 oral de Jaume MasiB). No és descartable que altres 
contingencies similars pevetin recuperar en el htur documentació d'altres societats. 

MARTINEZ VIDAL, Alvar; PASTOR CUBO, Inmaculada. Crbnica de I'Acad&mia. 
L'inforrnatiu, 2001, 2 (no 12), 18. PASTOR CUBO, Inmaculada; MARTÍNEZ VIDAL, 
Alvar. L'empenta hndacional (1872-1898): I'Acadkmia i Laboratori de Ciincies Mbdiques. 



mera "crbnica", aquest projecte perseguia dos objectius fonamentals. D'una 
banda, arrelar en tot moment la institució en el marc histbric social, polític, 
científic i cultural, tant catala com europeu que l'envoltava; i, d'altra banda, 
proposar una periodització basada tant en l'evolució interna de la institució 
com en la del seu context histbric. 

Amb aquesta comunicació, pretenem presentar la iniciativa de recuperació, 
catalogació i digitalització de la documentació manuscrita que ha perviscut 
al si de l7Acad&mia (especialment els llibres d'actes de la Junta de Govern 
que es conserven manuscrits a la seu actual de lYAcad&mia), amb l'objectiu 
de contribuir a posar els fonaments d'una futura histbria de la institució9. 

2. L'ARXIU (INEXISTENT) DE L'ACADEMIA 

Una institució que ha estat senyera de la medicina catalana durant més d'un 
segle ha hagut de generar, indubtablement, una abundant documentació, tant 
científica com administrativa. Una part va passar a la impremta en forma 
d'articles, monografies i discursos, pero la resta va romandre manuscrita. 
Les perdues d'aquesta documentació no impresa han estat molt grans per 
raons ben diverses (manca d'espai, trasllats, guerra, depuració franquista, 
etc.). Perb també, potser, perqu& la institució mai no ha disposat 
estatutariament d'un arxiu histbric que vetllés per la conservació del seu 
patrimoni  documenta^'^. Cal dir, perb, que entre els materials conservats 
actualment a la seu de 1'Acadbmia hi ha un cedulari amb el nom "Arxiu" 
que reuneix 360 fitxes mecanoscrites referides a documentació del període 
1876-1937, la qual, segons hem tingut ocasió de comprovar es troba a 
l'arxiu administratiu de 1'Acadhmia. Sembla que aquesta documentació no 
conserva l'ordenació original reflectida al cedulari, perqub en algun moment 
fou extreta de les capses originals i col-locada d'una altra manera. Aquest 
fons mereixeria una atenció especial, ja que, segons es dedueix de les fitxes, 
constitueix un mitja molt valuós per a coneixer una part de la vida de la 

L'informatiu, 2001, 2 (no 13), 25-28; L'Acadtmia, expressi6 del catalanisme mtdic (1898- 
1923). L'inforrnatiu, 2002, 3 (no 14), 25-28; L'Acadtmia entre la dictadura i la I1 República 
(1923-1939): cap a una societat de societats. L'informatiu, 2002, 3 (no 15), 25-28; 
L'Acadtmia sota el franquisme (1939-1975): desfeta i redregament, L'informatiu, 2002, 3 (no 
16), 25-28. 
Agraym al president de l'Acadkmia, Joaquim Ramis, I'amabilitat amb la qual ens ha facilitat 

en tot moment I'accCs a aquesta documentaci6. 
'O En l'assemblea general de I'Acadtmia celebrada el dia 12 de juny de 2001, un de nosaltres 
va defensar públicament la creaci6 d'un arxiu histbric de la institucib i va demanar que en la 
propera modificaci6 dels estatuts, s'hi introduís una refertncia explícita. 
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institució, més rica i variada que allb que, reflecteixen les actes de les 
reunions o les publicacions impreses. 

Lluny de la nostra intenció reduir la importincia que la constant activitat 
publicista de 1'Acadbmia i del seu entorn posseeix a l'hora de subministrar 
als historiadors un imprescindible arsenal de fonts impreses, moltes de les 
quals ajuden a cobrir parcialment les pbrdues de la documentació 
administrativa, econbmica, institucional i, sobretot, científica de la 
institució. Nosaltres volem centrar-nos ara en el problema de la 
documentació manuscrita, perqub la seua singularitat i fragilitat fa urgent 
una intervenció per tal d'assegurar-ne, mitjantqant la reproducció amb els 
recursos tbcnics actuals, la preservació i d'evitar que qualsevol accident 
fatal suposés la seua pbrdua definitiva. 

En l'actualitat, es conserva al despatx de presidbncia una col~lecció de 
llibres manuscrits que podriem considerar l'arxiu historic de 1'Acadbmia i 
que s'han d'agrupar en sis sbries de molt diversa indole i amplitud 
cronolbgica. Tractem d'oferir-ne a continuació una relació sumhria. 

A. Actes i altres documents dels primers anys (1872-1892). Són set llibres 
que podriem descriure succintament de la següent manera: 

1- Actes 1874-1877: en realitat s'inicia el 15 de gener de 1872 amb 
una "Breve reseña histórica de la sociedad"; seguida d'un "Libro de 
actas y copia de toda clase de documentos de la sociedad médica el 
Laboratorio"; "Lista general de socios en Enero 1875"; "Copia del 
primer reglamento aprobado pero no impreso y que sigui6 hasta que 
se aprobó el definitivo"; i les actes de les sessions, des del 20 de juny 
de 1874 fins a¡ 25 de novembre de i 877. 
2- Actes 1876: comenqa amb la de la "Junta General ordinaria" de la 
Academia de Ciencias Médicas celebrada el 10 de gener de 1876. 
3- Llibre de Secretaria: es tracta d'un llibre de 67 fulls que podriem 
datar a partir de les darreries de l'any 1878, quan sorgeix I'Academia 
y Laboratorio com una sola institució. Presenta aquesta estructura 
interna: "Lista general de Académicos", amb els "Socios numerarios 
fundadores", els "Socios correspondientes" i els agregats; i 
"Secciones. Comisiones permanentes", que s'estructuraven així: una 
"Sección de Medicina", amb la "Comisión de Fisiologia" i la 
"Comisión de Higiene"; una "Sección de Farmacia", amb la 
"Comisión de farmacologia natural" i la "Comisión de farmacologia 
química"; i una "Sección de Ciencias", amb la "Comisión de Ciencias 



fisico-quimicas", la "Comisión de Ciencias naturales" i la "Comisión 
Veterinaria"; el llibre conclou amb un "Registro de títulos". 
4- Actes 1877-1880: conté les actes de les sessions ordinaries 
celebrades des de l'any 1877 fins al novembre de 1880. 
5- Actes 1881-1888: són les actes de la junta de govern des del 15 de 
gener de 1881 fins al 16 de maig de 1888. 
6- Actes 1889: conté només les actes de les sessions corresponents als 
dies 20 de febrer i 13 de marq. 
7- Actes 1891: conté les actes dels mesos d'abril, maig i juny. 

B. Actes de les Juntes de Govern (1893-1980). Constitueixen el gruix de la 
documentació conservada. Són dotze llibres dividits de la segiient manera: 

1- Des del 12 de desembre de 1893 fins al 23 de gener de 1917. 
2- Des del 13 de febrer de 19 17 fins a 1' 1 1 de gener de 1932. 
3- Des del 21 de gener de 1932 fins al 17 d'abril de 1936. 
4- Des del 8 de maig 1936 fins 1'1 de juny de 1943. 
5- Des del 16 d'abril de 1939 fins al 4 de mar9 de 1945. 
6- Des del 12 de juliol de 1945 fins al 14 de novembre de 1950. 
7- Des del 12 de juliol de 1953 fins al 9 de febrer de 1962. 
8- Des del 19 de febrer de 1962 fins al 6 de novembre de 1968. 
9- Des del 19 de desembre de 1968 fins al 27 d'abril de 1972. 
10- Des del 17 de maig de 1972 fins al 2 d'abril de 1975. 
11- Des del 7 de maig de 1975 fins al 14 de desembre de 1977. 
12- Des 1'1 1 de gener de 1978 fins al 14 de febrer de 1980. 

C. Actes de les "Sessions privades" (1883-1938). Són 6 llibres dividits de la 
segiient manera: 

1- Des de l'any 1883 fins al 1885. 
2- Des de l'any 1886 fins al 1901. 
3- Des del 6 de desembre de 1893 fins al 9 d'octubre de 1901. 
4- Des del 19 de novembre de 1894 fins al 9 de novembre de 1916. 
5- Des del 31 de mar$ de 1915 fins al 18 de marq de 1931. 
6- Des del 8 d'abril de 193 1 fins al 14 de novembre de 1938. 

D. Comptabilitat (1896-1946). Sbrie de 8 llibres de caixa, que cobreixen el 
període assenyalat, a més d'una carpeta titulada "Documents i pressupostos, 
1933-1938". 

E. Llistes de socis (1940-1951). Són dos llibres que cobreixen el període 
1940-1944 i dues llibretes referides als anys 1950-195 1. 



F. Biblioteca (1905-1992). Dos quaderns que contenen els dos primers 
catalegs i dues carpetes amb els moviments anuals de la biblioteca entre 
1935 i 1992. 

A més a més de la documentació prbpia de la institució que hem agrupat en 
aquestes si:ries, cal esmentar un altre llibre manuscrit de singular interbs que 
es conserva actualment al despatx de presidbncia. Es tracta del llibre dYActes 
de I'AssociaciÓ de metges i bidlegs de la llengua catalana (1915-1937), 
donació de Manuel Criado Antona, efectuada el 16 de juny de 1975. Tot i 
que 1'Associació fou sempre independent de llAcadbmia, aquesta va ser, 
com és ben sabut, motor i caixa de ressonancia d'aquella; sembla, doncs, 
encertat que aquest valuós manuscrit s'hagi integrat finalment en el fons de 
1' Acadbmia. 

3. UN PATRIMONI DOCUMENTAL (IM)POSSIBLE DE SALVAR: 
EL PROJECTE DE DIGITALITZACIO, TRANSCRZPCIO I 
CATALOGACIO DEL FONS MANUSCRIT. 

La simple enumeració dels documents feta en l'apartat anterior ens permet 
extraure algunes conclusions operatives. En primer lloc, podem afirmar la 
seua valua indiscutible, ja que constitueixen un conjunt documental 
relativament homogeni per a un període cronolbgic dilatat que comprbn tota 
la trajectbria histbrica de la institució, des dels seus orígens. El fet de que 
s'hagi conservat durant tants anys és un motiu de satisfacció. 

En segon lloc, resulta indiscutible que es tracta d'una documentació 
absolutament única i poc explorada, la pbrdua de la qual seria irreparable. 
Sembla una obvietat perb cal repetir que en parlar de patrimoni científic no 
sols ens referim als edificis, instruments, objectes, etc., ni tampoc no estem 
parlant únicament de llibres o revistes. La documentació manuscrita és 
també patrimoni cientific i, a més a més, un patrimoni molt singular, perqui: 
el suport material és extremadament fragil i, en la major part de les 
ocasions, com la present, no hi ha cap copia. Per tant, qualsevol intervenció 
que garanteixi la reproducció i conservació d'aquests béns patrimonials, 
hauria de ser benvinguda. 

Perb, en tercer lloc, s'ha d'assenyalar que la situació actual del patrimoni 
documental de IyAcadbmia és molt preocupant. Per una banda, és 
preocupant que una institució més que centenaria, de la qual han format part 
volunthiament milers i milers de professionals de les cibncies mi:diques, 
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que ha protagonitzat processos tan importants com la consolidació de la 
medicina experimental, el naixement del catalanisme mbdic i el sorgiment 
de les especialitats, i que ha contribuit d'una manera fonamental a vertebrar 
la medicina catalana, no conservi més que un fons documental tan limitat. 
Hi ha raons per pensar que s'ha complert el vaticini que algú va fer que ens 
trobariem amb la paradoxa que el segle XX -el  segle que ha utilitzat més 
paper- passaria a la histbria per haver conservat un dels patrimonis 
historicombdics més pobres, dispersos i que han sofert més estralls. Per altra 
banda, és preocupant que, davant de la desaparició física de la biblioteca i la 
imminbncia d'un canvi de seu de la institució, no hi hagi un arxiu histbric - 
amb dipbsit, personal adient, reglamentació i recursos- que se'n faci c k e c .  

Aquesta lamentable situació no és, ni molt menys, excepcional. La 
contemporaneitat d'una documentació com la descrita en l'apartat anterior 
és un entrebanc afegit a l'hora de garantir la seua preservació, perqub no hi 
ha consciencia del problema i no s'estan donant respostes efectives a les 
poques d e n h i e s  que s'han formulat. El desembre de 1988, la Sociedud 
Española de Historia de la Medicina organitza un simposi dedicat a "La 
defensa del patrimonio históric~médico español"; la primera de les 
conclusions relatives a la documentació contemporania volia "constatar las 
gravísimas pérdidas sufridas por el patrimonio documental histórico- 
médico contemporáneo, tanto en la Administración pública como en otras 
corporaciones (Colegios profesionales, etc.)" ". 

Han passat gairebé quinze anys i la situació no ha canviat, la qual cosa es 
tradueix en un creixent augment de les p6rdues de fons documentals i un 
deteriorament del patrimoni. Ni les administracions públiques, ni les 
corporacions professionals, ni les institucions científiques o assistencials, ni 
tan sols, moltes vegades, els propis protagonistes de l'activitat científica i 
mbdica han pres conscibncia de les dimensions del problema i, en 
conseqübncia, les iniciatives corresponents per a posar-li fre no han trobat 
el suport necessari. Pensem, per posar un exemple, en el fracas de la 
iniciativa del Ministeri de Cultura espanyol, escomesa el 1985 amb el 
projecte "Guia de fuentes para el estudio de las enfermedades infecciosas", 
que pretenia "realizar la tarea prioritaria de contribuir al rescate y 
preservación del patrimonio documental científic0 de España y América 
~a t ina" '~ .  

I I OLAGÜE DE ROS, Guillermo et al. La defensa delpatrimonio histórico-médico español, 
Granada, Universidad de Granada, 1989, p. 114. 

SIERRA, Carmen. El programa "Guia de fuentes para el estudio de las enfermedades 
infecciosas". In: Guillermo Olagtie de Ros et al. (ed.), La defensa del patrimonio histórico- 
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En el nostre entorn europeu, no manquen iniciatives encaminades a la 
recuperació i preservació del patrimoni mbdic contemporani, tant pel que fa 
a la documentacib purament científica (quaderns de laboratori, manuscrits, 
agendes i diaris de recerca, cartes, etc.) com la documentació assistencial 
(histbries clíniques, registres epidemiolbgics, campanyes sanitlies, etc.), la 
de caire personal i, sobretot, administratiu i institucional (actes de reunions, 
llibres de comptes, registres de membres o socis, sol.licituds d'ingrés, 
correspondbncia, etc.). 

Una entitat que pot servir de model és el Contemporary Medical Archives 
Center de Londres. Creat pel Wellcome Institute for the History of 
Medicine l'any 1979, el centre va néixer amb la voluntat de recollir i 
catalogar els documents i els registres dels metges britanics del segle XX, 
incloent-hi tots els aspectes de la medicina moderna, des de la recerca fins a 
la practica clínica, així com la salut pública i les medicines no oficials. 
obviament, aquest objectiu es revela des de bon comengament impossible, 
atesa la immensitat de la massa documental; perb els responsables del centre 
varen ser capagos de reorientar el projecte cap a I'enregistrament electrbnic 
de fons propis i aliens i la tasca de consultoria. En aquesta línia el centre 
juga un paper molt important donant a conbixer els fons ubicats en altres 
institucions i aconsellant sobre el seu tractament i emplagament. A més a 
més, actua de centre consultor, amb el National Register Ofjce, de tota la 
documentació relativa a institucions assistencials i sanitaries de Gran 
~ r e t a n ~ a ' ~ .  

A Catalunya, recentment, s'ha posat en marxa un Servei de Recuperació i 
Informació &Arxius de Cibncia (SAC), patrocinat per la Societat Catalana 
d'Histbria de la Cibncia i de la Tbcnica i finanqat per 1'Institut dtEstudis 
Catalans, on també participa la Universitat Autbnoma de Barcelona a través 
del Centre &Estudis dtHistbria de les Cibncies, que treballa en la localització 
i conservació dels arxius personals i institucionals dels científics catalans, i 

médico español, Granada, Universidad de Granada, 1989, pp. 91-100. Pot veure's també la 
la transcripci6 de la "Discusi6n: Patrimoni0 documental histbrico-médico contemporáneo", 
moderada per Rosa Ballester, on s'analitzi, entre altres aspectes, la situaci6 catalana: ibidem, 
pp. 101-1 11. 
l 3  MARTÍNEZ VIDAL, ~ l v a r .  El patrimoni medic contemporani: una causa perduda? The 
Contemporary Medical Archives Centre, de Londres. Biblioteca Informacions. Publicació 
del Servei de Biblioteques de la UAB, 1998, no 19, pp. 12-13. 



exerceix també una tasca 'de consultoria a l'hora de decidir la destinació 
final d'aquesta ~ocumentació~~. 

Són aquestes reflexions i aquests exemples els que ens han convenqut de la 
convenitncia de tirar endavant un projecte com el que ara presentem, la 
finalitat del qual és contribuir a la preservació mitjanqant la digitalització, 
transcripció i catalogació de tot el fons manuscrit que actualment es 
conserva a I'Acadbmia de Cibncies Mbdiques de Catalunya i de Balears, tot 
i que -com veurem- no es descarta la possibilitat de tractar igualment les 
stries més importants de publicacions impreses produ'ides per 1'Acadtmia o 
pel seu entorn més immediat. 

El desenvolupament del nostre projecte preveu tres fases. 

-La primera ha d'abordar la digitalització, transcripció i catalogació de la 
documentació ressenyada a l'apartat segon d'aquesta comunicació: 

1. Tots els llibres d'actes de: 
-juntes de govern 
-- sessions privades 
- sessions científiques 
- sessions inaugurals 
- reunions de 1'Associació de metges i biblegs de llengua catalana. 

2. Els llibres de secretaria i de comptes. 
3. La documentació sobre la biblioteca. 
4. Els documents descrits a les fitxes del cedulari "Arxiu". 

-La segona fase hauria de contemplar el tractament de la documentació 
manuscrita que es pugui localitzar referida a les societats i filials. 

-La tercera fase podria plantejar-se la digitalització de les publicacions 
impreses prbpies de 1'Acadtmia: 

1. Actes públiques de les sessions inaugurals, des del 25 de marq de 
1877 fins al 30 de novembre de 1910. 

l4 ROQUE, Xavier. Scientific archives in Catalonia: New 'Servei &Arxius de Cikncia'. 
CASE Newsletter, 1999, no 4, htt~://www.bath.ac.uWncuacs/caseIcasenl4.htm; ROQUE, 
Xavier. La membria de la citncia contemporhia: el Servei dlArxius de Citncia. In: JosC 
Ram6n Bertomeu; Antonio Garcia Belmar (eds.), Obrint les caixes negres: els instruments 
cientgcs de la Universitat de Valincia, Valtncia, Publicacions de la Universitat de Valtncia, 
2002, [en premsa]. Agrafm a Xavier RoquB la possibilitat de consultar el text mecanoscrit. 



2. Actes de les sessions científiques del curs 1886-1887 i des del 
curs 1890-91 fins al 1905-1906. 

3. Anales de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Cataluña. 1878-1 880. 

4. Annals de Medicina (1 907-193 8) 
5. Anales de Medicina (1955-1975) 
6. Annals de Medicina ( 1976-1 985) 
7. Literatura "gris": butlletins, opuscles, cartilles, reglaments, 

programes, etc. 
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