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Vinculada al llegat dels metges rurals, neix a Sant 
Feliu de Guíxols la Càtedra Martí Casals del Metge 
Rural. Un dels objectius és estimular l’aproximació 
interdisciplinària a l’estudi de la medicina i la salut 
rural, per tal de desfer els tòpics que situaven el 
camp com un desert mèdic.

Amb bicicleta. La imatge de Martí Casals és la del metge rural amb 
bicicleta. Va estar de guàrdia permanent durant trenta anys i va 
recórrer tots els camins de la Vall d’Aro per tenir cura dels malalts 
que, molt sovint, també eren els amics. Amb tot, avui poca gent es 
recorda de la figura del metge rural. Tampoc no trobaríem gaires 
professionals de la medicina disposats a operar sense anestèsia, 
de la mateixa manera que la gent ja no té “el costum” de néixer o 
de morir a casa seva. Martí Casals representa un món que se’ns fa 
llunyà, però que encara conviu entre nosaltres. La Càtedra que du 
el seu nom neix amb la voluntat de fer visible aquesta realitat que 
gairebé ha desaparegut del primer món, però que encara és ben 
present en altres regions del nostre planeta, com l’Àfrica, Àsia o 
Amèrica del Sud. Passat i present de la medicina. “La Càtedra vol 
obrir un espai de reflexió al voltant d’aquests problemes”, explica 
el seu director, Joaquim Maria Puigvert, perquè “el coneixement 
del passat pot ser útil per no repetir determinats errors”.

Per a Alfons Zarzoso, conservador del Museu d’Història de la Me-
dicina de Catalunya i col·laborador de la Càtedra Martí Casals, 
la Càtedra constitueix un “instrument fonamental per al desen-
volupament de la història de la medicina, en general, i catalana 
i gironina en particular”. Zarzoso és del parer que una institució 
d’aquesta mena és molt necessària, per exemple, per explicar 
l’evolució de la medicina en el món contemporani, la dels seus 
professionals i la de les organitzacions que els agrupen. També ho 
és perquè el públic, que en un moment o altre ha estat pacient 
o en serà, entengui com la societat ha anat accedint a aquests 
recursos. No es pot oblidar que l’encaix de la medicina oficial en 
l’àmbit rural no va ser fàcil. 
Els tècnics de la Càtedra insisteixen que la recuperació d’aquesta 
memòria no solament ha de servir per entendre el passat, sinó 
que ha de contribuir a millorar la formació dels estudiants de me-
dicina, a eixamplar la cultura humanística dels professionals de 
la medicina i a fer de la cultura mèdica un patrimoni ciutadà. La 
Càtedra fa una aportació substancial en aquesta direcció i, alhora, 
compta amb el suport de la Universitat de Girona i dels ajunta-
ments de la Vall d’Aro.
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Patrocini: Ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro 
i Castell d’Aro i la Fundació Privada Girona:Universitat i Futur
Direcció: Joaquim Maria Puigvert
Adreça: Plaça del Monestir, s/n. 17220 Sant Feliu de Guíxols
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Web:  http://www.metgerural.cat
Correu: info@metgerural.cat

Medicina i salut en el món rural: una perspectiva 
històrica. Curs a Sant Feliu de Guíxols

En un món cada vegada més urbanitzat té interès preguntar-nos 
per realitats que, des d’una perspectiva històrica, no ens haurien 
de resultar tan llunyanes. En el món rural dels segles XVI-XIX, 
com s’organitzava l’atenció sanitària? Les darreres investiga-
cions sobre el tema ens mostren que l’Europa rural era lluny de 
ser un desert mèdic, malgrat que els grans hospitals eren a les 
ciutats. Aquest curs d’estiu pretén reunir diversos especialistes 
amb l’objectiu que ofereixin un estat de la qüestió sobre el tema 
des de la perspectiva de la història comparada. Es tracta d’un curs 
que es complementarà l’any vinent amb un altre de dedicat a la 
“medicina i la salut en l’àmbit rural, des de la perspectiva del 
present”.

Dates: dies 10 i 11 de juliol de 2009
Lloc: Museu d’Història. Espai del Metge i de la Salut Rural. Plaça 
del Monestir, s/n. 17220 Sant Feliu de Guíxols

Informació i matrícula:
Info.fundacioif@udg.edu / www.fundacioudg.org
Telèfon: 972 21 02 99; horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h 
i divendres de 9.00 a 15.00 h.


