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De l’aforisme clàssic ‘Que el teu aliment siga la teua medicina’ al contemporani ‘som el que 
mengem’, alimentació i salut han anat sempre de la mà. Així, ja a l’Antiguitat però sobretot a 
l’edat mitjana, els autors dels regiments de salut general, com també els de tractats sobre 



malalties concretes, insistien en el paper de l’alimentació per tal de sanar i garantir la salut 
del pacient. Precisament l’alimentació dels malalts és una de les qüestions primàries que, des 
de l’edat mitjana fins als nostres dies, han d’atendre els hospitals i els centres assistencials. La 
IXª edició dels Abrils de l’Hospital pretén ser un espai de reflexió i discussió científica al voltant 
del binomi alimentació i salut. Les perspectives d’anàlisi són diverses i abasten des del camp 
de la història de la medicina fins a la història social i també econòmica.  
Així, doncs, la trobada científica girarà al voltant de dos eixos: 

• L’alimentació i la seua relació amb la salut. Com ha canviat la consideració de segons 
quins aliments al llarg del temps.  

• L’abastiment de les institucions assistencials, tant els hospitals com les almoines. Quin 
paper jugava l’autoabastiment, quins eren els productes que calia adquirir al mercat i 
quines eren les formes de provisió.  

 
Les propostes de comunicació, de qualsevol àmbit cronològic i territorial i d’unes 300 
paraules, han de ser enviades a abrils.hospital@ub.edu abans del 20 de gener de 2020. 
D’altra banda, la Societat d’Historiadors de la Corona d’Aragó (HISCOAR) concedeix ajuts 
econòmics als seus membres menors de 30 anys per a la participació en el congrés. Visiteu 
https://hiscoarorg.files.wordpress.com/2017/12/ayudas-para-la-movilidad-de-jocc81venes-
investigadores.pdf 
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