Durant la guerra
civil de 1936-1939,
la sanitat militar
va
posar
en
funcionament una
xarxa hospitalària
per atendre els
soldats ferits. Va
ser un sistema complex, que anava des de la mateixa
línia del front i els hospitals de campanya, fins arribar als
hospitals situats a la reraguarda, com el que va funcionar a Banyoles el 1938: la Clínica núm. 3 de l’Agrupació
d’Hospitals Militars de Girona, dirigit pel traumatòleg
Francesc Jimeno i Vidal. Les necessitats de la guerra
van impulsar avenços notables en el tractament de les
ferides, amb les aportacions de cirurgians tan prestigiosos com el doctor Trueta. El doctor Jimeno mereix
també ser reconegut per la seva important tasca, que va
salvar moltes vides i va evitar moltes amputacions.
Aquest col·loqui, per tant, es
dedicarà a la medicina de guerra,
centrant l’atenció en el funcionament de l’hospital de guerra de
Banyoles i en la figura del seu director, el doctor Jimeno, sense oblidar
l’impacte de l’hospital en la vida de
cada dia de la Banyoles de 1938.
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CÀTEDRA MARTÍ CASALS
De medicina i salut
en l’àmbit rural

novembre 2021
Divendres 5
Auditori de l'Ateneu de Banyoles
(carrer de la Canal, 25)

19 h Inauguració del XXVII Col·loqui de Tardor.
19:15 h Conferència inaugural “La traumatologia a la
comarca del Pla de l’Estany sota el paradigma dels
vells professors”, a càrrec de Josep Lloveras Vives
(Metge traumatòleg. Clínica Salus Informorum).

Dissabte 6
Museu Darder de Banyoles
(plaça dels Estudis, 2)

9 h Rebuda dels participants i lliurament de
documentació.
9:15 h Acte d’obertura del col·loqui.
9:30 h Ponència “Xarxa hospitalària a Catalunya durant la
Guerra Civil. Hospitals de sang” (1a part) a càrrec
de Carles Hervàs Puyal (Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya).

13 h Dinar.
15.45 h Ponència “El Dr. Francesc Jimeno Vidal. Un lloc a la
cirurgia catalana i europea”, a càrrec de F. Xavier
Carreras de Cabrera (Membre del Consell Assessor
de l’Espai del Metge i de la Salut Rural).
16.45 h Ponència “L’hospital de guerra i Banyoles”, a
càrrec de Josep Grabuleda Sitjà (Arxiu Comarcal del
Pla de l’Estany) i Jordi Galofré (Centre d’Estudis
Comarcals de Banyoles).
17.15 h Descans.
17.30 h Ponència “La tasca del Dr. Jimeno a la postguerra.
El seu arxiu d’històries de la Guerra Civil, contribució a la sanitat alemanya a la Segona Guerra Mundial”, a càrrec de Stefan Günthner (Metge, professor
de la Universitat de València).
18.30 h Taula rodona “Fonts històriques sobre guerra i
metges”, a càrrec de Joaquim M. Puigvert Solà
(Professor Titular d’Història, UdG) i Sílvia Alemany
Nadal (Directora del Museu d’Història de Sant Feliu
de Guíxols)

10:30 h Descans.
11 h Ponència “Clínica núm. 3 de l’Agrupació d’Hospitals
militars de Girona, a Banyoles” (2a part), a càrrec
de Carles Hervàs Puyal.
12 h Ponència “Avenços i innovacions en l’atenció als
ferits de guerra, la figura del Dr. Trueta”, a càrrec
de Josep Roig Garcia (Director de l’Hospital
Transfronterer de la Cerdanya).

Diumenge 7
Claustre del monestir de Sant Esteve de Banyoles
(plaça del Monestir, 12)

10 h Inauguració d’una placa commemorativa de
l’hospital de guerra de Banyoles.
10:15 h Visita guiada al monestir de Sant Esteve de
Banyoles, per conèixer els espais on es va instal·lar
l’hospital de guerra de Banyoles.

Les activitats del XXVII COL·LOQUI DE TARDOR estan adaptades a les mesures de prevenció i seguretat per a la Covid-19.

