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Objectius del curs:  
El curs mostra els diversos discursos i pràctiques socials al voltant de la salut a Europa des de la baixa edat 
mitjana fins al món contemporani. S’analitza la salut individual, des de la higiene clàssica fins a la neteja del 
cos, i els estils de vida saludable. Igualment, s’aborda l’estudi de la salut pública a les societats estamentals 
(sanejament, auxili de pobres i lluita contra les epidèmies) i a la revolució industrial (quantificació de la salut, 
enginyeria sanitària, moralització social i higiene experimental), així com en el marc de la medicina social del 
segle XX (higiene social, campanyes sanitàries, internacionalització de la salut).  
Temari:  
1. Presentació del curs (dj., 18 de gener: 10-13h.).  

2. La salut individual en la història d'Europa: de la higiene clàssica als estils de vida 
saludable (dj., 18 de gener: 16-19h.).  

3. Les mesures de salut pública abans del 1750: sanejament, auxili de pobres, 
contractació pública de sanitaris i lluita contra les epidèmies (dj., 19 de gener: 
10-13h.).  

4. Entre el municipi i l’estat: l’organització sanitària al segle XVIII dj., 8 de febrer: 
10-13h.).  

5. La quantificació de la salut: estadística demogràfica i sanitària dj., 8 de febrer: 16-
19h.).  

6. Salut pública i revolució industrial I: enginyeria sanitària j., 9 de febrer: 10-13h.).  
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7. Salut pública i revolució industrial II: l’estratègia de la moralització social.  

(dv., 1 de mar, 10-13h.)  

8. La salut pública al laboratori: higiene experimental i teoria microbiana.  

(dv., 2 de març, 10-13h.)  

9. El sorgiment de la medicina social: higiene social i campanyes sanitàries.  

(dj., 29 de març 10-13h.)  

10. La salut com a problema mundial: de les Conferències Sanitàries Internacionals a 
l'Organització Mundial de la Salut. (dv., 30 de març, 10-13h.)  
Organització i avaluació:  
L'avaluació es farà a partir de la discussió de les lectures i de la realització dels treballs o 
exercicis que es proposin al llarg del curs.  
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