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Jornades

Sant Feliu de Guíxols
i Montserrat

Art i Salut



Divendres                     30 de setembre

  Matí

9:30h   Entrega d’acreditacions i inauguració institucional

10:00h   Entre el saber y el hacer: la imagen del médico en el arte de la Baja  

  Edad Media. Ponència inaugural a càrrec de la Dra. Maribel Morente  

  Parra (Doctora en Història de l’Art i Professora associada d’Història  

  de la ciència a la Facultat d’Infermeria, Fisioteràpia i Podologia de la  

  UCM).

11:00h   Pausa cafè

11:30h   La malaltia a través dels ex-vots, a càrrec de la Dra. Fina Parés  

  (Doctora en Història de l’Art). 

12:30h   Taula rodona sobre “Experiències a l’entorn de l’Art i la Salut”. 

  Moderador: Dr. Francesc Miralpeix (Professor d’Història de l’Art a la  

  UdG i Director de la Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill).

  Amb la participació de Dra. Fabiana Scornik (Ph.D. Serra Húnter  

  Professor. Departament de Ciències Mèdiques de la UdG); Dra. Sara  

  Pagans (Investigadora Ramón i Cajal. Departament Ciències Mèdi 

  ques de la UdG); Sr. Miquel Uzuel Currià (Artterapeuta i Director del  

  Màster Integratiu en Artteràpia de la UdG) i Dr. Humbert Massegur  

  Solench (Director honorífic de la Càtedra de Ciències i Humanitats  

  Dr. Bofill i professor associat de medicina a la UdG).

13:30h   Debat

14:00h   Dinar

  Tarda

16:00h   La pesta en la Història de l’Art Occidental, a càrrec de Dr. Juan  

  Francisco Campo Echevarría (Cap de Medicina Assistencial de la  

  Clínica Bofill de Girona). 

17:00h   La tuberculosi en la Història de l’Art, a càrrec de Dr. Josep Roig  

  (Doctor en Medicina i Doctor en Història). 

18:00h   La iconografia dels sants taumatúrgics, a càrrec de Dr. Joan Bosch  

  Ballbona (Professor d’Història de l’Art a la UdG i Director tècnic de  

  l’ICRPC).

Dissabte                    01 de octubre

  Matí

  Sortida d’estudi: Una mirada al Museu de Montserrat des de la  

  perspectiva de la salut, sota el guiatge de Narcís Comadira   

  (pintor i escriptor).

  Sortida: 8:00h de Sant Feliu de Guíxols / 9:00h de Girona 

  (Parada d’autobús davant Facultat de Medicina).

11:30h   Visita al Museu, basílica i exterior de Montserrat. 

14:00h   Dinar

  Tornada després de dinar. 

Preu sortida:  Opció A: Autobús + cremallera + visita + dinar: 50€ (socis i inscrits  

  a la Jornada) / 55€ (no socis i no inscrits).

  Opció B: Cotxe particular + visita + dinar: 25€ (socis i inscrits a la  

  Jornada) / 30€ (no socis i no inscrits).

  Opció C: Cotxe particular + visita: 6€ (socis i inscrits a la Jornada) /  

  10€ (no socis i no inscrits).

Preu Jornada:  gratuïta 

Inscripcions al correu electrònic museuhistoria@guixols.cat

(Assumpte: Inscripció Jornada Art i Salut, especificant si us inscriviu ambdós dies o 

només un. Pels que venen a la sortida, especificar l’opció A, B o C) o per telèfon al 

972821575.

Data màxima d’inscripció: 16 de setembre

Lloc de realització de la sessió de divendres: Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols 

(Pl. Monestir, s/n. 17220 Sant Feliu de Guíxols). 
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