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DECLARACIÓ D’IGUALADA EN DEFENSA DE LA CONSERVACIÓ I PROMOCIÓ DEL  
PATRIMONI SANITARI DE CATALUNYA  

Durant la sessió dedicada al patrimoni sanitari celebrada a Igualada el dia 20 de juny de 2014, 
en el marc del XVIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana, es va aprovar la següent 
declaració, amb la finalitat de sensibilitzar l’opinió pública, els líders d’opinió i, especialment, 
l’Administració pública catalana de la necessitat de posar el màxim esforç en la conservació del 
patrimoni sanitari de Catalunya, i facilitar la seva consulta als estudiosos i fer-ne una difusió 
que contribueixi que la ciutadania tingui una actitud responsable cap a la seva salut mitjançant 
el patrimoni sanitari. 

Els sotasignats manifesten que: 

1. El patrimoni sanitari que conservem permet entendre la participació de la societat catalana 
en la construcció del model mèdic del món occidental que arrenca en època medieval i arriba 
fins a l’actualitat i que parla d’un patrimoni comú a Europa. 

2. El patrimoni sanitari català està constituït per tots aquells objectes, llibres, revistes, 

impresos, documents i espais associats a unes pràctiques i a uns professionals dedicats a 

conservar i fomentar la salut de la població de Catalunya. 

3. Aquest patrimoni sanitari està format per les aportacions públiques i privades que s’han fet 
des de la medicina, la cirurgia, la infermeria, la farmàcia, la veterinària, la indústria 
farmacèutica i l’àmbit de la recerca. 

4. El patrimoni sanitari català ha estat objecte de l’interès i d’iniciatives de custòdia i divulgació 
de diverses institucions privades i per accions concretes de caràcter individual, però mai de 
tipus global. 

5. La inexistència d’una institució de caràcter nacional, com ara un museu de la salut o un altre 
tipus de centre, impedeix coordinar aquestes accions individuals i dificulta la comunicació de 
coneixement científic. 

6. El suport estratègic i financer de l’Administració i de la Universitat, a més del mecenatge del 
sector econòmic i empresarial, especialment de la indústria farmacèutica i els laboratoris,  
donarien crèdit a la creació d’una institució encarregada de preservar i difondre el 
coneixement que se’n deriva de la conservació del patrimoni sanitari català. 

7. La manca d’una directiva legal sobre la conservació del patrimoni sanitari català afegeix un 
alt risc de pèrdua d’objectes sanitaris històrics, edicions i documents que,  per desconeixement 
de la seva importància en uns casos i per l’interès econòmic en d’altres,  els fa susceptibles de 
ser objectes de subhasta amb la consegüent pèrdua patrimonial i, sovint,  venda i sortida a 
l’estranger. 

8. Preservar el patrimoni sanitari català és preservar la pròpia història de la sanitat i el món de 
la salut de Catalunya. 

9. Les persones i responsables institucionals sotasignats reclamen l’adopció de polítiques 
actives i efectives per a la salvaguarda i promoció del patrimoni sanitari català, fet que 
requereix l’adquisició d’un ferm compromís institucional, públic i privat. 

 

Igualada, 20 de juny de 2014 

XVIII Congrés d'Història  
de la Medicina Catalana 
 
Igualada, Junio de 2014 



Comissió de Patrimoni Històric Sanitari de 
Catalunya  

• Enfermería: Anna Ramió Jofre 

• Farmacia: Anna Carmona Cornet y Joan Esteve de Sagrera  

• Medicina: Jon Arrizabalaga Valbuena, Miquel Bruguera 

Cortada, Lluís Guerrero Sala (presidente) y Alfons Zarzoso 

Orellana (secretario) 

• Odontología: Josep Maria Ustrell Torrent 

• Veterinaria: Martí Pumarola Batlle y Helena Lafuente 

• Departament de Cultura: Jaume Perarnau Llorens 

 



Preservar el patrimonio sanitario catalán es preservar la propia 
historia de la sanidad y del mundo de la salud de Catalunya 


