
 Jornada Homenatge 
del 2n Centenari de 
la mort d’Antoni de 
Gimbernat i Arbós 

(1734-1816)

ANTONI DE 
GIMBERNAT I ARBÓS

PROGRAMA DE LA 
JORNADA ACADÈMICA

 Salón de Plenos del Excmo. Ayto. de Cambrils
(Plaça de l’Ajuntament, 4)
 

 11:15 h Bienvenida y apertura de la Jornada
 

 12:00 h Mesa redonda sobre la Vida y Obra de 
Don Antonio de Gimbernat en la que interven-
drán: Dr. Corbella (Real Academia de Medicina 
de Catalunya), Dr. Guerrero (Societat Catalana de 
Historia de la medicina), Dr. Sala i Pedrós (Consorci 
Sanitari de Terrassa) Dr. Viejo y Dr. Mestres (Universi-
tät des Saarlandes, Alemania) moderador de la mesa.

  Hospital Antoni de Gimbernat

 13:45 h Descubrimiento en el Hospital “Antoni 
de Gimbernat” del Busto de Gimbernat cedido 
por la Universidad Complutense de Madrid.
 

 14:15 h Pausa

 Casal Municipal de la Gent Gran. 
(Passieg Sant Joan Baptista de la Salle, 13) 

 17:00 h Sesión organizada por la Sociedad 
Catalana de Cirugía (SCC) sobre el tema “ Apor-
taciones de la Anatomía a técnicas quirúrgicas 
contemporáneas”, que será moderada por el 
Prof. Antonio Sitges Serra (UAB, UPF). 

Intervienen: Dr. Navarro Soto (Tema: La vascularización 
de la pelvis y su importancia en los hematomas secundarios 
a fracturas graves), Dr. Serra Aracil,  (Tema: La anatomía de 
la pared rectal: Implicaciones en la cirugía local del cáncer 
de recto), Dr. Gil-Vernet Sedó (Tema: La anatomía topográfi-
ca y sus desarrollos en Urología en el siglo XX), Dra. Emeterio 
Reig (Tema: D. Antonio Gimbernat y su implicación oftalmo-
lógica. Evolución de la cirugía de la catarata hasta la actua-
lidad), Dr. Pereira Rodríguez, Departamento de Anatomía, 
UPF, Barcelona (Tema: La separación de componentes de la 
pared abdominal en la cirugía de las eventraciones).

 19:00 h Clausura de la Jornada
Las conferencias serán publicadas  en un suplemento de la 
revista European Journal of Anatomy.
(www.eurjanat.com/web/ y de acceso online  libre)
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Per molt que valorem els objectes o els monu-
ments de la nostra ciutat, és evident que la his-
tòria de Cambrils l’han protagonitzat les perso-
nes. Poques d’aquestes han passat a la Història 
amb majúscules. L’any 2016 hem tingut l’opor-
tunitat de poder recordar a un d’aquests pocs 
cambrilencs que, per ara, disposen de reconeixe-
ment internacional gràcies a haver contribuït de 
manera decisiva a millorar la vida de les perso-
nes. Es tracta del fill il.lustre Antoni de Gimbernat i 
Arbós del qual commemorem enguany el 2n cen-
tenari de la seva mort.
La Jornada Homenatge serà l’oportunitat de donar 
una visió acadèmica imprescindible per enten-
dre la contribució de Gimbernat a l’avenç de la 
cirugia i la medicina. A la vegada, ens permet in-
corporar de manera extraordinària una activitat 
d’àmbit estatal al programa d’accions locals de di-
namització i divulgació inclosos a l’anomenat Any 
Gimbernat, Cambrils 2016. Agraïm al Dr. Pere 
Mestres Ventura l’impuls imprescindible que ha 
donat a aquest esdeveniment, així com a totes 
les persones que participaran a les interessants 
sessions programades  Finalment cal reconèixer 
la col.laboració de la Societat Catalana de Cirugia i 
la Real Academia de Medicina de Catalunya, amb 
qui de ben segur ens agradaria caminar junts per 
aprofundir en un futur encara més en la figura del 
nostre insigne Antoni de Gimbernat. 

Camí Mendoza, Alcaldessa

COMITÉ D’HONOR:
Dr. Gil-Vernet Vila, Dr. Andradas Heranz, Dr. Ferré 
Vidal, Dr. Alvarez - Sala Walter, Dr. Mayol, Dr. Net 
Castel, Sr. Josep Poblet (President de la Diputació 
de Tarragona) i la Sra. Camí Mendoza (Alcaldessa 
de Cambrils)

COMITÉ ORGANITZADOR :
Dr. Mestres (direcció), Dr. Sitges, Dr. Sañudo, 
Dr. Navarro, Dr. Vinyes, i els Sr. Ortiga i Sr. Abella 
(Regidor de Cultura). 

Aquesta Jornada pretén donar informació de 
manera assequible i amena  sobre la vida i obra 
de Gimbernat mitjançant d’una sèrie de con-
ferències que donaran metges, historiadors, 
anatòmics i cirurgians. 

200 anys després de la seva mort aquest insigne 
anatòmic i cirurgià nascut a Cambrils, continua 
gaudint d’un gran reconeixement i és admirat 
per metges i no-metges.
L’impacte de les seves idees tant sobre l’exer-
cici professional com sobre l’educació i forma-
ció universitària, han aconseguit que la Medici-
na espanyola evolucionés i sortís del nivell de 
l’Edat Mitjana en què es trobava.

Una idea altament innovadora de Gimbernat va 
ser considerar l’anatomia una ciència fonamen-
tal i en relació amb això, en aquesta Jornada es 
dedicarà particular atenció al paper que avui 
dia té l’anatomia pel desenvolupament de les 
tècniques quirúrgiques modernes.

PROGRAMA DE LA 
JORNADA ACADÈMICA

 Saló de Plens de l’Excm. Aj. de Cambrils
(Plaça de l’Ajuntament, 4)
 

 11:15 h Benvinguda i obertura de la Jornada.
 

 12:00 h Taula rodona sobre la Vida de Antoni 
de Gimbernat en la qual intervindran: Dr. Cor-
bella (Reial Acadèmia de Medicina de Catalun-
ya), Dr. Guerrero (Societat Catalana d’Història 
de la medicina), Dr. Sala i Pedrós (Consorci Sa-
nitari de Terrassa) Dr. Viejo i Dr. Mestres (Uni-
versität des Saarlandes, Alemanya) moderador 
de la taula.

  Hospital Antoni de Gimbernat

 13:45 h Descobriment a l’Hospital “Antoni de 
Gimbernat” del Bust de Gimbernat cedit per la 
Universitat Complutense de Madrid.
 

 14:15 h Pausa

  Casal Municipal de la Gent Gran. 
(Passeig Sant Joan Baptista de la Salle, 13)

 17:00 h Sessió organitzada per la Societat 
Catalana de Cirurgia (SCC) sobre el tema “Apor-
tacions de l’Anatomia a tècniques quirúrgiques 
contemporànies”, que serà moderada pel Prof. 
Antoni Sitges Serra (UAB, UPF).

Intervenen: Dr. Navarro Soto (Tema: La vascularit-
zació de la pelvis i la seva importància en els hema-
tomes secundaris a fractures greus), Dr. Serra Aracil 
(Tema: L’anatomia de la paret rectal: implicacions en 
la cirurgia local del càncer de recte), Dr. Gil-Vernet 
Sedó (Tema: L’anatomia topogràfica i els seus desen-
volupaments en Urologia al segle XX), Dra. Emeterio 
Reig (Tema : D. Antonio Gimbernat i la seva implicació 
oftalmològica. Evolució de la cirurgia de la cataracta 
fins a l’actualitat), i Dr. Pereira Rodríguez (Tema: la se-
paració de components de la paret abdominal en la 
cirurgia de les eventracions) .

 19:00 h Cloenda de la Jornada

ENTRADA LLIURE

(Inscripció prèvia al Museu d’Història de Cambrils)

977 794 528 / museu@cambrils.org

PÀGINES WEB: 
Ajuntament de Cambrils: 
www.cambrils.cat/anygimbernat

Reial Academia de Medicina de Catalunya:
www.ramc.cat/agenda

Societat Catalana de Historia de Medicina
www.historiamedicina.cat/noticies

Societat Catalana de Cirurgia 
www.sccirurgia.org

Les conferències seran publicades en un suplement 
de la revista European Journal of Anatomy.
(www.eurjanat.com/web/ i seran d’accés lliure online. 

Presentació


