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GIMBERNAT GRÀFIC, UNA NOVA SÈRIE

Ja fa més de vint anys, el 1984, va començar a sortir «Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina
i de la Ciència». Va ser fruit de l’activitat dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana. Des del seu
començament ha mantingut un ritme, alguna vegada sincopat, de dos números anuals, del voltant de les tres-
centes pàgines cadascun. Ara ja anem pel volum 46, que aplega comunicacions del XIV Congrés d’Història
de la Medicina Catalana, aquests reunits des del 1970. Hi ha doncs dues línies de continuïtat consolidada, els
congressos i la revista. També, en un vessant paral·lel, la Societat Catalana d’Història de la Medicina.

A la revista, des de fa temps, hem inserit una secció d’iconografia, de manera una mica esparsa, però amb un
material que donava per a molt més del que hem anat publicant, fins i tot per a algun número monogràfic.

Això és precisament el que fem ara, intentar treure un número dedicat únicament al material gràfic, i en un
tema concret. Es fa recollint només una part del material que hem aplegat per a l’exposició del Centenari de
l’Hospital Clínic i de la nova Facultat de Medicina. Això ens decideix a crear una sèrie, que ja està prou
madura. Cal veure el que sortirà i les possibilitats, perquè l’edició de material gràfic ja és més cara que la
d’una revista d’articles.

El material s’ha anat reunint al Seminari Pere Mata, de la Facultat de Medicina, responsable de l’edició de la
revista; a l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i a l’Arxiu de Ciències de la Salut
‘Simeó Selga’, amb seu a Manresa. Les tres institucions han decidit ajuntar els seus esforços, sobretot per a
evitar repeticions i fer un arxiu iconogràfic integrat de la sanitat catalana (AISC), que permeti completar la
riquesa del nostre material.

Tenim ja la possibilitat de fer sèries iconogràfiques sobre institucions, edificis, llibres i revistes, persones (en
fotografies i caricatures), altres aspectes, i actualment ja disposem de més de dues mil imatges diferents, ja
ordenades, (a més de les repeticions) per a fer una història gràfica de la sanitat catalana. I comencem, com a
motor que ha obert el camí, amb l’exposició del Clínic. Voldríem que ben aviat seguissin altres llibres gràfics.

És la intenció de les tres institucions posar a l’abast dels estudiosos el màxim de material, però també
estimular la recollida de fotografies, que podrien quedar perdudes, oblidades o esparses i que cal anar reunint.
Aquesta presentació és també doncs una crida a tothom que tingui material i vulgui col·laborar per fer aquest
arxiu gràfic de la sanitat catalana. Ara ja no cal cedir el material, donar una fotografia que pot ser un record, en
deixar-la i reproduir-la, ja s’integra a l’arxiu i es pot tornar, si ho vol, al qui ens l’ha fet arribar.

Evidentment les facilitats tècniques de reproducció i impressió, de que ara es disposa, tant diferents de les de
quan vem crear la revista, asseguren una reproducció ràpida i la possibilitat de posar el màxim de material a
disposició de tothom a la xarxa, que és potser una de les possibilitats més immediates.

Jacint Corbella i Corbella
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SALUTACIÓ

Aquest any celebrem el Centenari de l’Hospital Clínic Provincial i de la Facultat de Medicina
de la Universi tat de Barcelona. Celebrar un acte d’aquestes característ iques sempre
és un motiu d’alegria perquè indica que les institucions s’han mantingut vives, amb alts
i baixos durant tots aquests anys, però sempre en harmonia.

Aques ta  expos ic ió  mos t ra  g rà f i cament  la  h is tò r ia  d ’ambdues  ins t i tuc ions  m i t jançan t  40
plafons amb fotograf ies.  El  seu responsable,  e l  Professor Jacint  Corbel la i  Corbel la,  actual
Pres iden t  de  la  Re ia l  Acadèmia  de  Med ic ina  de  Ca ta lunya ,  l ’ ha  d iv id i t  en  t res  par ts :  l a
pr imera part  va des de l ’any 1906 f ins al  1939, tot  just  acabada la Guerra Civ i l ;  la  segona
del  1940 f ins a f ina ls  dels  se ixanta;  i  la  tercera f ins a l ’actual i ta t .

Estem orgul losos de les nostres inst i tucions i  voldríem que aquesta exposició ens permetés
donar  a  conè ixer  la  seva evo luc ió  h is tò r ica .

Prof. Teresa Estrach, Degana, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona
Prof. Joan Rodés, Director general, Hospital Clínic i Provincial

Barcelona, març de 2006
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CENT ANYS DE MEDICINA

La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona

1906 -2006

Durant més de cinc-cents anys, de
començament del segle XV fins al del
segle XX, el centre més important de
l’activitat sanitària de Catalunya,

assistencial i docent, estava en el recinte de
l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. El
creixement de la ciutat va fer que es quedés
petit i calia fer un altre hospital. La facultat
també quedava petita i envellida i es bastí un
edifici nou.Les noves instal·lacions, fora de
la ciutat vella, en ple Eixample, es van inau-
gurar l ’any 1906, i ara es pot recordar el
centenari. Aquesta exposició és un dels actes
que es fan durant  aquesta evocació dels cent
anys. Representa una bona part de la medicina i
sanitat catalanes del segle XX. Hi ha prou
matèria, per a exigir d’una banda una certa
contenció, no fer-la massa llarga, i també ha
calgut fer-la prou extensa per a no deixar-se
massa coses fora. Hi ha més problema de
selecció que no pas d’obtenció de material, tot i
que deuen quedar fora més d’un punt interessant.

Hi ha cap el voltant d’una quarantena de
plafons, el que signifiquen més de tres-centes
fotografies, ordenades de manera més o menys
cronològica i per temes, però fugint de la
rigidesa. Hi diferenciem tres períodes, marcats
per la història global. Un primer de 1906 en que
comença fins a la Guerra Civil; el segon que va
del final de la Guerra fins a una frontera una
mica imprecisa cap els anys setanta. I un ter-
cer que comprèn poc més dels trenta últims
anys.  Són aprox imadament  t res terços
relat ivament arrodonits. Cada període de
l’hospital ha tingut les seves característiques
bastant definides.

La primera etapa és la de l’hospital típic de
beneficència. Hi ha malalts que es destinen a
les  necess i ta ts  de  l ’ensenyament .  Amb
aquesta finalitat n’hi havia prou amb un hospi-
tal de dos-cents l l i ts. Però es va fer tres
vegades més gran i això servia per atendre no
solament les necessi tats de la inst i tució
docent, la Facultat de Medicina, sinó també
les d’assistència de la població, en el camp
de la beneficència. La primera part, docent,
era competència de la Universitat i del ministeri
de Foment; la segona n’era de la Diputació que
tenia l’obligació d’atendre els malalts pobres i
també l’Ajuntament pel que fa als accidents.
El poder públic pagava algunes subvencions,
més aviat curtes. També hi havia donacions
de beneficència, en algun període bastant
importants. Els ingressos quedaven curts, però
arribaven a quadrar, perquè les despeses eren
també més aviat curtes. El capítol de perso-
nal, que avui és el primer en la despesa, era
petit: els metges no cobraven, les infermeres
eren les monges,  que s igni f icaven poca
despesa relativa. Els medicaments tampoc
eren massa cars, vist el que ha vingut després.
L’alimentació dels malalts i el manteniment de
l’edifici tenien en canvi més importància rela-
tiva que no pa avui. Els comptes sortien, en-
cara que amb algun maldecap. Fins a l’any
1934 l’Hospital no hagué de demanar un crèdit
endeutant-se.

Aviat la guerra ho capgirà tot. El més visible
fou l’increment extraordinari de la demanda
assistencial. La violència social, les víctimes
dels bombardeigs, van fer que el Dipòsit Judi-
cial fos una de les estructures més conegudes
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de l  complex  hosp i ta la r i ,  to t  i  que n ’e ra
totalment independent, i no pertanyia ni tan
sols a la facultat, en el qual estava ubicat.
També va canviar l’estructura administrativa i
l’hospital passà a dependre de la Generalitat.

La segona etapa comença just acabada la gue-
rra, amb canvis de tota mena. L’estructura serà
molt més rígida, bastants metges han hagut de
marxar a l ’exi l i  o han estat foragitats de
l’hospital. Els anys quaranta estan marcats per
la rigidesa, la penúria en l’alimentació, la poca
eficàcia de la medicació (encara no hi ha
antibiòtics) i les gran dificultats econòmiques,
que ara no es poden salvar i en alguna ocasió
obliguen a tancar llits, perquè no es poden
atendre. L’any 1952 l’Hospital troba una fórmu-
la que li permet sobreviure. Se’n fa càrrec en
bona part la Diputació, i modifica el seu nom,
passant a ser «Hospital Clínic i Provincial». Hi
ha una fórmula econòmica de les subvencions
anivelladores que funciona bastant bé durant
més de vint-i-cinc anys, però al final també
s’esgota, perquè la despesa sanitàr ia va
creixent. El primer que es va fer després de
l’acord de 1952 fou donar més carn i una peça
diària de fruita als malalts. Abans, entre altres
coses, es passava fred i gana. Després venen
els primers concerts amb la Seguretat Social,
que asseguren, per la part baixa, un cert
finançament.

Cap a finals dels anys seixanta el país va
canviant, la dictadura comença a trontollar, hi
ha una oposició petita però ja visible. Hi ha
reunions, protestes, vagues. Les universitats
són un dels camps de l lui ta, i  també els
hospitals. Comencen vagues de protesta per

la poca qualitat, pels sous i la plantilla. El
1967 l’hospital comença el model de tenir una
plantilla professional remunerada pel que fa als
metges. El 1972 la plantilla s’amplia i es con-
so l ida .  Abans h i  ha  hagut  un  canv i  de
mentalitat i es passa a una direcció tècnica
més professionalitzada. També es constitueix
un  Comi tè  de  De legats  Metges  i  una
Assoc iac ió  Pro fess iona l .  L ’es t ruc tu ra
assistencial tendeix a la horizontalització, tot
i que és lenta. Després el 1983 es nomena
una gerència forta, en algun moment potser
massa, que acaba xocant amb els treballadors
quan vol aplicar criteris economicistes que
toquen als llocs de treball. La protesta interna
és molt  forta.  Juntament amb això hi  ha
mesures molt positives, com és l’expansió ur-
bana, la instal·lació d’estructures que depenen
del Clínic, fora del recinte estricte de l’àrea
Casanova-Villarroel. Així des de la construcció
de l’edifici de consultes externes, als acords
amb Sant Joan de Déu i la Maternitat.

I a més altres canvis ideològics importants,
que porten a valorar en primer terme la qualitat
assistencial i la recerca. Això ha permès que
l ’Hospi ta l  C l ín ic  s ’hag i  s i tuat  en a lguns
aspectes al capdavant dels de tot l’estat, i si-
gui en aquest moment el centre més important
pel que fa a la repercussió internacional de la
recerca sanitària. I també és el primer en algun
aspecte puntual de l’assistència. La creació
d’una estructura que enllaça la força científi-
ca del primer Institut de Fisiologia, creat per
l’empenta d’August Pi Sunyer, amb una nova
estructura de gestió de la recerca, l’Idibaps,
amb cr i te r is  moderns,  conso l ida aquest
enfocament de l’Hospital.

Jacint Corbella i Corbella
President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
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CENT ANYS DE MEDICINA
La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona

1906 - 2006

Exposició commemorativa
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1868 La «Comissió d’Higiene Pública»  de l’«Academia Médico Práctica» demana la construcció de

dos nous hospitals per a Barcelona

1879 Acord de la Facultat de Medicina per a la construcció d’una nova facultat i hospital

1895 Inici de les obres del nou recinte hospitalari

1906 Inauguració de la nova Facultat i l’Hospital Clínic. Antoni Morales Pérez presideix la Junta

Administrativa. Joaquim Bonet és el rector,  Marià Batl lès el degà i  Gil  Saltor i  Lavall ,  el

secretari de la Junta

1909 Primer episodi d’increment d’ingressos de traumàtics degut a la Setmana Tràgica

1910 Sala Joaquim Sans específica per a tuberculosos

1913 Col·laboració de l’Institut de Fisiologia. Primers ECG d’August Pi-Sunyer i Jesús Bellido

1918 Jubilació d’Antoni Morales. Valentí Carulla presideix la Junta Administrativa

1923 Mort de Valentí Carulla. Francesc Puig i Alfonso, president. Joaquim Trias, secretari

1926 Increment de donacions. Llegat de Josepa Sampera

1933 Universitat Autònoma. Canvis en l’estructura docent i assistencial

1934 Primer endeutament, per dos milions de pessetes

1935 Inici del nou servei de Cirurgia d’Urgències, modèlic en el seu temps

1936 In ic i  de  la  Guerra .  E ls  fer i ts  de l  ju l l io l  de  1936.  T i rote ig  a  l ’hospi ta l .  Nova estructura

administrativa. Dependència de la Generalitat

1939 Final de la Guerra. Exilis. Noves estructures. Vicenç Carulla, director

1943 Apareix «Medicina Clínica», la revista més important en la història de l’Hospital

1952 Canvi de nom i dependència: Hospital Clínic i  Provincial.  Nova estructuració econòmica i

administrativa. Manuel Usandizaga, director

BREU CRONOLOGIA
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1957 Commemoració del Cinquantenari de l’Hospital. Edició d’un llibre

1965 Creació de l’Escola d’Hematologia, dirigida per Pere Farreras

1965 Primer trasplantament de ronyó humà funcionant, per l’equip Gil Vernet i Caralps

1967 Primera plantilla extensa de l’Hospital Clínic de metges remunerats

1968 Jubilació de Agustí Pedro Pons. Mort de Pere Farreras

1968 Entrada de la policia uniformada a l’Hospital. Alteració del funcionament normal

1969 Cristòbal Pera, degà de la Facultat. Ciril Rozman, vicedegà. Idees de canvi

1971 Miquel A. Asenjo és nomenat director tècnic de l’Hospital. Projecte de reestructuració

1972 Joan Pons i Creus, primer president del Comité de Delegats Mèdics.

1979 Vagues del personal de neteja

1980 Primer número de la revista «Clínic», molt informativa

1981 Francesc Navarro, primer president de l’Associació Professional de Delegats Mèdics

1982 Inauguració «of icial» del  nou edif ic i  d’urgències.  75 aniversari  de l ’Hospital .  Escultura

commemorativa

1983 Joan Grau, gerent. Adquisició de l’espai Rosselló-Casanova per a consultes externes

1984 Canvis de logotip i adreça de l’Hospital. Del carrer Casanova, 143 al de Villarroel, 170

1985 Obres a la Facultat. Trasllat a Pedralbes. El Clínic absorbeix alguns serveis

1993 Creació de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (Idibaps)

1995 Inici de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO). Autorització de 55 acomiadaments

2001 Inauguració de les obres de l’Idibaps al soterrani de la Facultat

2003 Joan Rodés, Director General. Francisco Guerra, gerent

2006 Celebració del Centenari de l’Hospital Clínic i la nova Facultat de Medicina
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1. L’ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU

El mes de febrer de 1401 es comença a bastir l’Hospital de la Santa Creu, reunint els altres sis

hospitals més petits de Barcelona. Amb el pas dels anys, l’antic hospital s’havia convertit en una

instal·lació gran, vella, però insuficient, amb un gran prestigi ciutadà, però que calia modernitzar.

L’ensenyament de la medicina, la facultat, amb tot un seguit de canvis i interrupcions, va estar en

aquesta mateixa àrea sanitària fins el 1906, que es traslladà a la nova Facultat del carrer Casanova.

L’Acadèmia de Medicina creada l’any 1770, aleshores anomenada «Academia Médico Práctica»,

va publicar a la revista «El Compilador Médico» amb data 14 de desembre de 1868, un document

amb el títol «Necesidad de dotar a Barcelona con dos hospitales», en el qual es palesa que els

hospitals de la ciutat no són bons. L’informe es fet en realitat per la Comissió d’Higiene Pública

de l’Acadèmia i esta signat per quatre membres numeraris, tots ells professors de la facultat de

medicina: Joan Giné i Partagàs, Nicolau Homs, Antoni Mendoza i Joan Magaz.

1. Detall de la capçalera de la revista «El Compilador Médico» de 14 de desembre de 1868

2. Joan Giné i Partagàs   3. Nicolau Homs   4. Antoni Mendoza   5. Joan Magaz   6. Detall d’una

de les antigues sales de l’antic Hospital de la Santa Creu   7. Dibuix de l’època de J. Llimona

palesant la fa l ta de l l i ts  a la c iutat    8.  L ’ant ic «Corralet»,  avui  desaparegut   9.  Pat i  de

l ’ant ic Hospi ta l  de la Santa Creu cap a pr incip is del  segle xx.
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2. L’ANTIGA FACULTAT DEL CARRER DEL CARME

L’antiga facultat del carrer del Carme, avui seu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,

va funcionar com a centre docent, fins al moment del trasllat l’any 1906 a la nova facultat de

medicina. L’edifici, fundat per Pere Virgili l’any 1760 s’instal·là al recinte de l’Hospital de la Santa

Creu, davant de la Casa de Convalescència, i fou construït per acollir al Reial Col·legi de Cirurgia

de Barcelona, que desenvolupà una tasca important en la formació dels cirurgians. Amb la unificació

dels estudis l’any 1843, va tenir lloc el trasllat definitiu de la Universitat de Cervera a Barcelona

i, l’any 1843, es crea la Facultat de Ciències Mèdiques, en la qual queda refós el Col·legi de

Cirurgia de Barcelona.

1. Façana de l’antiga Facultat de Medicina al carrer del Carme   2. Amfiteatre anatòmic del Reial

Col·legi de Cirurgia de Barcelona   3. Claustre de professors de l’antiga facultat de medicina

segons una caricatura de principis de segle XX on s’hi pot identificar,  d ’esquerra  a  dreta ,  a ls

doctors  C.  Calleja; A. González Prats; A. Riera Vilaret; E. Oliver; G. Saltor Lavall; A. Martínez

Vargas; R. Coll i Pujol; I. Valentí Vivó; M. Fargas; M. Batllès; R. Rodríguez Méndez, Rector de

la Universitat de 1901 a 1905; F. Rusca; J. Bonet i Amigó; A Morales i Pérez; A. Planellas;

M. Vallejo; V. Carulla i Margenat   4. Antic escut del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona

5. Pere Virgili, creador del Col·legi.
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3. LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI

L’any 1880, l’arquitecte Ignasi Bartolí realitza el projecte inicial que havia de supervisar l’arquitecte

del ministeri, el senyor Ricardo Magdalena, qui trobant-se a Saragossa, nomena delegat al senyor

Josep Domènech i Estapà, que ben aviat es farà càrrec en solitari d’aquesta tasca. Domènech i

Estapà, va mantenir pràcticament intacta la planta i alçats de l’edifici, però va millorar substancialment

el programa decoratiu, molt clàssic en el projecte de Bartolí.

1. Vista de l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina als inicis de la seva construcció cap a l’any

1896. Aquesta fotografia la va regalar el doctor Joaquim Bonet i Amigó a la Reial Acadèmia de

Medicina   2-3-6. Diferents plànols del projecte original   4. L’arquitecte Josep Domènech i Estapà

5. El complex Facultat-Hospital, l’any 1901, poc abans d’acabar-se l’edificació.
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4. EL TRASLLAT

El trasllat no va ser gens senzill. Les reticències, sobretot de l’hospital, van propiciar que el

trasllat docent es fes a començaments del mes d’octubre de 1906 , en un clima de tensió, i l’inici

de l’assistència hospitalària no fos fins a primers del mes de gener de 1907, per una decisió

personal del doctor Valentí Carulla, aleshores «Inspector General, Revisor de Comptes i Ordenador

de Pagaments».

El trasllat dels estudiants fou motiu de festa, de passejada amb carro per la ciutat. Es van reunir

vuit o deu carros al pati de l’Hospital de la Santa Creu, el mes de desembre de 1906, que anaven

plens de gom a gom, i la comitiva formada va recórrer la plaça Catalunya i el passeig de Gràcia.

El doctor Víctor Cónill i Montobbio, aleshores estudiant de tercer curs ho descriu com a «Garboso

traslado de los estudiantes al Hospital Clínico».

1. Detall d’un dels carros plens de gom a gom el dia del trasllat   2. Una de les fotografies aèries

més antiga que es conserva de la nova Facultat i Hospital Clínic   3. Comitiva de carros al seu

pas pel Passeig de Gràcia   4. Vista general de l ’Hospital i  la Facultat pels volts de 1908

5. Grup d’estudiants de medicina de l’any 1906, fotografiats després del trasllat a la nova facultat.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
23

CENT ANYS DE MEDICINA. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
24

Jacint Corbella i Corbella - Manuel M. Escudé i Aixelà - Joan Pujol i Ros

5. L’ACTE INAUGURAL

La inauguració oficial es va fer el 2 d’octubre de 1906, essent rector de la Universitat el doctor

Joaquim Bonet, catedràtic d’Obstetrícia que va presidir l’acte. L’acompanyaren el Governador

Civil, senyor Francisco Manzano; el president accidental de la Diputació de Barcelona, Trinitat M.

Homs; el canonge, doctor Jaume Almera en representació del bisbe, cardenal Casañas; el

vicerector, doctor Llorenç Benito de Endara; el president de l’Audiència territorial, senyor Bonaventura

Muñoz; l’alcalde de Barcelona, senyor Domingo J. Sanllehy; el fiscal de l’Audiència, senyor Enric

Díaz Guijarro; i el Degà de la Facultat de Medicina, doctor Marià Batllés i Bertran de Lis.

El discurs inaugural va anar a càrrec de doctor Josep Domènech i Estapà, que va llegir una

cronologia de la gestació de la Facultat de Medicina i de l’Hospital Clínic, amb una extensa

descripció física de tots dos edificis. Hi van ser presents catedràtics de diverses facultats; vàries

personalitats de la Junta Administrativa de l’Hospital; representants d’altres centres docents de

l’Estat i les principals corporacions científiques, literàries, artístiques i econòmiques de l’època.

1. Taula presidencial de l ’acte inaugural el dia 2 d’octubre de 1906   2. Doctor Joaquim

Bonet, baró de Bonet i  Rector de la Universitat entre 1905 i 1913   3. Vista general de l ’acte

inaugural al Paranimf de la Facultat de Medicina   4. Primera plana del discurs l legit per

Josep Domènech i Estapà.
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6. LA IMPORTÀNCIA DEL NOU EDIFICI: ELS CONGRESSOS

Amb la construcció del nou edifici, es disposa d’un lloc ideal per a la celebració de Congressos,

que a començament de segle tenien una gran importància. La nova facultat disposa d’un magnífic

paranimf i aules noves  per a les reunions d’alt nivell. El mes de setembre de 1910, els dies 13 al

18, es va reunir a Barcelona el V Congrés Internacional d’Electrologia  i Radiologia. Era la primera

vegada que Barcelona acollia un congrés internacional, i d’una especialitat que aleshores estava

en plena expansió. El president fou el doctor Lluís Cirera i Salse i el secretari el doctor Cèsar

Comas i Llaberia. L’octubre de 1910, es va celebrar a la Facultat de Medicina de Barcelona el que

s’anomenà «Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis», presidit pel doctor Rafael

Rodríguez Méndez. El secretari fou el doctor Andrés Martínez Vargas. El I Congrés de Metges de

Llengua Catalana, celebrat a la Facultat de Medicina entre els dies 22 i 25 de juny de 1913, fou la

primera pedra d’unes reunions que encara avui tenen vida. A conseqüència d’aquest congrés, es va

constituïr l’«Associació General de Metges de Llengua Catalana». Aquest congrés fou presidit pel

doctor Miquel A. Fargas i Roca.

1. Postal editada amb motiu del V Congrés Internacional d’Electrologia i Radiologia , el setembre

de 1910  2. I Congrés de Metges de Llengua Catalana, el juny de 1913  3. Lluís Cirera i Salse

4. Rafael Rodríguez Méndez   5. Miquel A. Fargas i Roca   6. Detall del programa editat amb motiu

del Primer Congrés  Internacional de la Tuberculosi   7. Acte inaugural del «Primer Congreso

Español Internacional de la Tuberculosis»   8. Una mostra de l’exposició de material relacionat

amb la tuberculosi   9. Dibuix de Joan Llaverias publicat pel «Cucut», el 22 de setembre de 1910.
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7. L’ADMINISTRACIÓ

La Junta Administrativa, òrgan màxim de govern de l’hospital, estava constituïda per set membres,

que en els inicis són: un president, Antoni Morales Pérez; cinc vocals: Francesc Sert i Badia,

comte de Sert, Guillem de Boladeres i Romà, Josep Collaso i Gil, Ròmul Bosch i Alsina; Gil Saltor

i Lavall; i un secretari Francesc Puig i Alfonso. També cal recordar al doctor Valentí Carulla, que fou

el delegat de la Junta a l’Hospital, com a «Inspector General, Revisor de Comptes i Ordenador de

Pagaments» i que aviat serà president. La junta tenia dues delegacions, una pels Comptes que

estava a càrrec del doctor Carulla i l’altra pel Servei Espiritual, que estava a càrrec de Josep Terradas,

prevere.

1. Sala d’administració de l’Hospital Clínic, en una fotografia dels primers anys i detall d’una

publicació de Francesc Puig i Alfonso de l’any 1927   2. Valentí Carulla i Margenat   3. Jaume

Bofi l l  i  Matas, «Guerau de Liost» , poeta i polític, que fou un temps administrador de l’Hospital

4. Francesc Puig i  Al fonso   5.  Antoni  Morales Pérez   6.  Detal l  de la s ignatura original de

Valentí Carulla, en un dedicatòria a l’hospital l’any 1912   7. Entrada de la Sala de Juntes de

l’Hospital Clínic, en els seus inicis.
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8. ELS SERVEIS ASSISTENCIALS: CIRURGIA

L’organització clàssica de la cirurgia a l’hospital s’estructurava en tres càtedres, que dirigien, al

començament, els doctors Morales, Saltor, i Rusca, i després també Torres Casanovas, i ja cap

als anys vint, els doctors  Antoni Trias, Joaquim Trias i Josep M. Bartrina. A més a més s’havia

format un quart servei a càrrec del doctor Joan Puig-Sureda. A partir de 1943 hi hagué una

concentració del poder quirúrgic a l’hospital en mans del doctor Pere Piulachs, que va marcar la

realitat quirúrgica de la institució durant molts anys.

1. Josep M. Bartrina i Thomas   2. Francesc Rusca i Domènech   3. Gil Saltor Lavall   4. Joaquim Trias

i Pujol   5. Ramon Torres Casanovas   6. Joan Puig-Sureda i Sais  7. Pere Piulachs en una intervenció

quirúrgica a l’Hospital Clínic i un exemplar del primer volum dels «Anales de la Clínica de Patología

Quirúrgica» de l’any 1943   8. Avantquiròfan cap a l’any 1928   9. Sala de la Clínica Quirúrgica l’any

1907   10. Clínica de Patologia Quirúrgica per a homes cap a 1928   11. Un intervenció quirúrgica a

l’hospital durant la dècada dels anys vint   12. Clínica de Patologia Quirúrgica per a dones l’any 1928.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
31

CENT ANYS DE MEDICINA. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
32

Jacint Corbella i Corbella - Manuel M. Escudé i Aixelà - Joan Pujol i Ros

9. ELS SERVEIS ASISTENCIALS: MEDICINA

E ls catedràtics de Patologia Mèdica, foren, al començament, Antonio González Prats i

Martín Vallejo Lobón. Cap els anys vint ho foren els doctors Pau Ferrer Piera i  després

Francesc Solervicens i  Agustí Pedro Pons. Hi havia una Clínica Mèdica que portà un temps

el doctor Ángel Ferrer Cajigal, catedràtic d’Anatomia Patològica. La Patologia General va

estar a càrrec del doctor Eusebio Oliver que omplí gairebé tot el període de 1897 a 1933. Hi

hagué també una sala especial per a malalts tuberculosos.

1.  Mart ín Val le jo Lobón   2.  Antonio González Prats   3.  Pau Ferrer i  Piera   4.  Ángel

Ferrer  Caj igal    5.  Eusebio Ol iver   6.  Francesc Ferrer i Solervicens   7. Detall d’un full de

solicitud per a una anàlisi bacteriològica de la Clinica Mèdica B, l’any 1929   8. Llibre d’Honor de

la càtedra de Patologia Mèdica del professor Antoni Gonzalez Prats, de l’any  1918   9. Sala

d’infermeria per a homes de la Clínica de Patologia Mèdica, l’any 1928   10. Una sala de la Clínica

Mèdica, l’any 1907.
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10. LA TUBERCULOSI

A més de les sales de medicina es van crear algunes sales específiques, bé fossin per a malalts

que eren de pagament (distingits), per a malalts tuberculosos, o el cas dels incurables. En aquest

cas per obviar un nom poc adequat es va crear el concepte de sala d’excedents. La Tuberculosi,

principalment la pulmonar, ha estat la malaltia que possiblement ha tingut una representativitat

més gran dins del conjunt de malalts ingressats a l’Hospital Clínic, a la primera meitat del segle

XX. Ha estat un dels grans estralls de la nostra població, sovint amb incidència molt marcada en

tots els grups socials, tot i que les possibilitats terapèutiques eren diferents.

Per a aquests malalts es va crear la primera sala diferenciada de l’Hospital, la que es dotà amb el

llegat de Joaquim Sans, ja des de l’any 1910. Al seu capdavant hi havia el doctor Lluís Sayé, que

ha estat el tisiòleg català més important, amb més projecció científica internacional i l’«apòstol»

de la introducció del BCG.

1. Portadella del llibre «Quimioterapia de la Tuberculosis»   2. El doctor Lluís Sayé   3. Portada

del llibre «Crisoterapia de la Tuberculosis»   4. La sala Carles Casades de l’Hospital Cínic per a

tuberculoses, l’any 1928   5. Gràfica dels malalts amb diagnòstic de tuberculosi ingressats a

l’Hospital entre 1909 i 1923   6. La sala Joaquim Sans per a tuberculosos, l’any 1928.
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11. L’OBSTETRÍCIA

Era una de les assignatures fortes de la facultat . Quan va començar a funcionar el nou hospital,

el catedràtic d’obstetrícia era el doctor Joaquim Bonet, aleshores rector de la universitat. Des de

1917 fins a 1948 la càtedra passà a mans del doctor Pere Nubiola i Espinós, creador d’una escola

important, i un dels professors amb més prestigi. Nubiola era un bon coneixedor de la seva feina

i hàbil per a resoldre les complicacions, i els alumnes i les llevadores, ho aprenien. Això era

important perquè una bona part dels metges de l’època havien d’exercir en el medi rural o petites

ciutats i els parts formaven part de la seva feina habitual. Per tant, era imprescindible tenir una

bona formació en aquest camp.

1.  Sala d’operacions de la c l ín ica d’obstetr íc ia,  inaugurada pel  doctor Joaquim Bonet

amb una intervenció de cesàrea   2. Llibre destinat a l’ensenyament de les comadrones, obra

del doctor Domingo Agustí Planell   3. Detal l  d’una història clínica de l ’any 1936   4. Pere

Nubiola i Espinós   5. Sala de parts, l’any 1907   6. Sala de parteres a la dècada dels anys vint.
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12. LA PEDIATRIA

L’assistència dels infants ha estat un dels punts més importants de l’activitat hospitalària, tot i

que a vegades acantonada. Sovint ha estat el servei més gran en nombre de llits, i també de

mortalitat. El primer catedràtic al Clínic va ser el doctor Andrés Martínez Vargas, fins l’any 1931,

amb imatge de progressista al començament i de molt conservador al final.

1. Sala de la Clínica de Malalt ies de la Infància, l ’any 1928   2. Portada del primer número

de «La Medicina de los Niños»    3. Andrés Martínez Vargas   4.  Personal de la Clínica de

Pediatria cap als anys trenta   5. Capçalera dels «Anales de Pediatria», dirigida pel professor

Gregori Vidal Jordana, catedràtic als anys de la República i de la Guerra Civil quan, a més a més

dirigí l’Hospital    6. Sala de lactans de la Clínica de Pediatria, l’any 1954.
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13. LES ALTRES CLÍNIQUES.
ALTRES SALES I SERVEIS DE  L’HOSPITAL

El Clínic era un Hospital General que havia de tenir, per a la docència, coberts tots els serveis.

Així hi havia les especialitats reconegudes en l’ensenyament. Les tres primeres, Oftalmologia,

Dermatologia i Otorrinolaringologia, es van dotar com a càtedres l’any 1915. La següent, de

Terapèurica Física, no arribà fins al 1948.

1. Oftalmologia. El primer catedràtic fou Josep Antoni Barraquer i Roviralta (1915-1924), el primer

oftalmòleg de la nissaga. Vista del dispensari d’oftalmologia   2. El servei de Radiologia fou dirigit

des del començament pel doctor Cèsar Comas i Llaberia, tot i que no es dotà una càtedra pròpia.

Al cap d’uns anys es desdoblà en Radiodiagnòstic (que continuà dirigint Comas) i Radioteràpia,

que dirigí el doctor Vicenç Carulla. Imatge del doctor Comas i sala de radioteràpia profunda

3. ORL. Fotografia del doctor Ferran Casadesús, catedràtic de 1926 a 1951   4. Dermatologia.

El primer catedràtic fou el doctor Jaume Peyrí, de 1915 a 1947. En el  servei  era més important

la v is i ta de dispensar i  que les sales que tenien una act iv i tat  reduïda   5. Ginecologia.

Durant la major part del període la portà el doctor Manuel Bonafonte, que succeí al doctor Miquel

Fargas, mort el 1916. Vista d’una sala i imatge del doctor Bonafonte   6. Museu d’Histologia. La

imatge correspon al doctor Angel Ferrer Cajigal   7. Vitrina de la càtedra d’Anatomia.
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14. ELS MALALTS I LES MALALTIES

L’anàlisi de les dades que proporcionen les memòries anuals permet veure alguns aspectes de la

patologia que anava a l’hospital, i que amb els anys es va modificant, però també hi ha fets puntuals,

com ara la Setmana Tràgica del mes de juliol de 1909; el brot de febre tifoide de l’any 1914; la

diftèria; l’epidèmia de grip de 1918-1919; el diagnòstic per càncer o les intervencions per hèrnies que

donen una visió de l’activitat assistencial. Cal ressaltar que el juliol de 1909 és la primera vegada

que s’ingressen més de cent traumàtics en un mes; no s’hi tornarà a arribar fins a l’octubre de 1934.

A partir de 1936 les xifres es disparen.

1. Detall de la farmàcia de l’Hospital Clínic, a principis dels anys vint   2. Façana de la Facultat

de Medicina
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15. L’INSTITUT DE FISIOLOGIA

L’Institut de Fisiologia ha estat l’estructura científica més important que hi ha hagut a Catalunya.

Fou creat a partir de la secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans, per la visió i empenta

d’August Pi-Sunyer. En una visió històrica cal destacar-ne dos trets principals: la creació d’una

estructura important de recerca en el camp de la biologia i el desenvolupament del català com a

llengua científica. La derrota i l’ocupació de Catalunya de l’any 1939 el va desfer. Estava situat a

l’edifici de la facultat i la seva col·laboració amb alguns aspectes de la feina hospitalària va ser

important.

1. Fotografia clàssica de l’Institut de Fisiologia   2. August Pi-Sunyer   3. Jesús Bellido i Golferichs

4.  Rossend Carrasco i Formiguera   5. Francesc Domènech i Alsina   6. Jaume Pi-Sunyer i Bayo

7. Francesc Duran i Reynals, autor de treballs sobre el paper dels virus en el desenvolupament

dels tumors   9. Jordi Folch i Pi, autor de treballs bàsics sobre els lípids del cervell   10. Portada

d’un text de Carrasco i Formiguera sobre la insulina   11. Portada d’un dels primers treballs sobre

ECG, l’any 1913   12. Estudi sobre la fisiopatologia del shock   13. Un dels textos inicials dels

estudis sobre nutrició.
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16. LA TASCA CIENTÍFICA A LA PRIMERA ETAPA DE L’HOSPITAL

A  més a més d’alguns llibres de text, la tasca científica es veu reflectida en la publicació

d’algunes revistes o volums d’Anals de diversos serveis, recollint els treballs publicats.

1. Els «Treballs de la Societat de Biologia» recullen, des del 1913 fins a la guerra les aportacions

en les reunions de la Societat, i pràcticament la tasca de l’Institut de Fisiologia, impulsat per

August Pi Sunyer   2. «Acta Obstétrica y Ginecológica Hispano-Lusitana», dirigida per Manuel

Usandizaga   3. Els annals de la Clínica Mèdica A, publicats des de 1932, ja tradueixen l’empenta

de la càtedra que portava Agustí Pedro i Pons des del començament del seu llarg període d’activitat

docent   4. «Anales de la Clínica I de Obstetrícia y Ginecologia» dirigits pel professor E. Gil Vernet

5. La «Gaceta Médica Catalana» va ser la revista més important de la medicina catalana del seu

temps, pràcticament quaranta anys, de 1878 a 1921. Fou dirigida per Rafael Rodríguez Méndez,

catedràtic d’Higiene   6. Annals de la «Clínica Mèdica e Instituto Anatomo-Patológico»  del doctor

Ferrer i Cajigal, en tres volums de finals dels anys vint i inicis dels trenta. Recullen una gran quantitat

de treballs tant de la Clínica Mèdica com de la Càtedra d’Anatomia Patològica   7. Revista «Terapia»,

impulsada pel doctor Valentí Carulla, catedràtic de Terapèutica   8. Actes de les «Reuniones

Dematológicas», del professor Jaume Peyrí   9-10-11-12. Els «apunts» van ser un bon element per

a aprendre les assignatures, si més no de cara als exàmens. Es pot veure l’evolució de la tècnica de

publicació d’apunts. Inicialment en forma de text manuscrit, no pas amb lletra de metge sinó amb

bona lletra. Altres, menys freqüents, en aquests anys, en forma semblant al «ciclostilat». També

alguns amb bon aspecte d’impremta.
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17. L’ESPAI FÍSIC DE L’HOSPITAL

L’Hospital tenia una estructura física molt fixa. Estava situat en el mateix complex que la Facultat,

constituint una unitat. Comprenia dues illes de l’Eixample, entre els carrers de Villarroel i Casanova,

d’una banda i de Provença i Còrsega, per l’altra. Això ha estat així fins pràcticament l’últim quart

de segle XX en que hi ha hagut una considerable expansió urbana. La distribució interna dels

serveis, durant gairebé setanta-cinc anys, ha experimentat molt poques variacions i les ubicacions

dels serveis eren bastant fixes. Només en els últims anys hi ha hagut canvis notables i a vegades

molt ràpids. Quan l’Hospital va començar tenia una estructura en forma de C amb l’esquena pel

carrer Villarroel i en la seva obertura interna englobava l’edifici i serveis de la Facultat.

1. Passadís interior de l’Hospital l’any 1928   2. Façana de la Facultat de Medicina, cap a l’any

1930   3. Pati interior de l’Hospital Clínic cap a 1928   4. Un dels passadissos laterals de

l ’Hospital Clínic   5. Escala d’honor de la Facultat de Medicina   6. Galeria subterrània

d’accés als dispensaris   7. Paranimf de la Facultat de Medicina   8. Pati  central de l ’Hospital

Clínic, avui desaparegut.
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18. ACTIVITAT DOCENT

Els estudiants en els tres primers anys de la carrera estaven molt més a l’edifici de la facultat.

Després ja passaven a l’Hospital, on gairebé cada càtedra tenia la seva aula pròpia i, a més, feien

activitat pràctica com a interns. El Clínic en aquest aspecte era diferent dels altres hospitals

perquè tenia una proporció important d’estudiants que rejovenien l’ambient.

1. Façana de la Facultat de Medicina, cap als anys vint, amb un grup d’estudiats. Al requadre, la

Big-Band dels estudiats de la facultat i l ’anunci d’una associació d’estudiants anomenada

«Herribatablanca», a la dècada dels vuitanta   2. Visita d’un grup d’estudiants a l’Hospital Clínic,

l ’any 1914   3. Una aula clàssica, en els primers anys de la nova facultat   4. Estudiants de

medicina en una classe d’Anatomia Humana   5. Quiròfan de l’hospital, als anys vint. S’observa

un grup d’estudiants presenciant una intervenció quirúrgica   6. Sala d’espectació de la Clínica

d’Obstetrícia, l’any 1907   7. Aula de Toxicologia i Medicina Legal, l’any 1907.
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19. SERVEIS DE L’HOSPITAL

Molts aspectes de l’activitat de l’hospital no solien sortir en un primer pla. Així destaquem des

dels despatxos d’un cap de servei o d’un metge de guàrdia, al personal de l’entrada de l’hospital,

amb l’inefable Quimet Noguera, com a símbol d’aquest personal gairebé mai recollit en la iconografia,

fins a la imatge de la primera capella de l’hospital.

1. Detall dels dispensaris de l’hospital cap als anys vint   2. Despatx d’un cap de servei l’any

1928   3. Quimet Noguera, porter de l’Hospital Clínic durant més de quaranta anys   4. Vista de

la Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic, en una fotografia dels primers anys   5. Laboratori de

farmàcia l’any 1928   6. Despatx del metge de guàrdia a la dècada dels anys trenta   7. Vista de

l’església de l’hospital, en la seva ubicació primitiva, pels volts de 1915.
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20. LA COMUNITAT DE RELIGIOSES

L’Administració de l’Hospital havia demanat tenir un servei de monges semblants a les de la

Casa de la Salut, avui Clínica del Pilar, que era una institució amb la que hi tenia relació el doctor

Antoni Morales, aleshores president de la Junta i que eren de la seva confiança. La casa central

estava situada a Saragossa i moltes d’elles eren aragoneses o de Navarra. L’arribada a l’Hospital

Clínic es va produir el mes d’octubre de 1906. Fou nomenada superiora la Rvda. Jerònima Moleres.

El dia 2 de gener de 1907 es va inaugurar la casa, distribuint-se les germanes per les infermeries

i dependències. Van començar amb 200 llits i un nombre reduït de malalts, que aviat va augmentar

amb l’arribada de malalts de l’antic Hospital de la Santa Creu i dels que ingressaven del carrer.

1. La cuina de l’hospital, atesa per la comunitat de religioses, cap a principis dels anys vint   2. Una

de les Clíniques de l’Hospital que atenien les monges, l’any 1928   3. Fotografia de tota la comunitat,

a les escales del pati interior de l’hospital, a la dècada dels anys vint    4. Un dels passadissos de

l’hospital on s’hi pot veure l’activitat que hi portaven a terme les germanes   5. Consultori de Malalties

de la Infància   6. Allotjament de la comunitat de religioses, construït a la segona meitat del segle

XX, a la banda de Villarroel. Abans havien estat sobre els serveis d’Obstetrícia i Ginecologia, també

a la planta més alta.
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21. ECONOMIA

L’economia de les institucions sanitàries sempre ha plantejat problemes greus. A l’inici l’hospital

era gairebé tot de beneficència i les donacions tenien la seva importància. Així la de l’any 1926 de

Josepa Sanpera, recordada en l´única làpida visible actualment.

A partir de l’acord de 1952 es creà el concepte de subvenció anivelladora que solucionà el proble-

ma gairebé  durant trenta anys. El pressupost arribà al milió de pessetes l’any 1919, i al final de

la guerra era d’uns 7,5 milions. L’any 1953 era de 17 milions. El 1975 arriba als mil milions. Les

despeses de personal, primer capítol avui, van sobrepassar del 50% l’any 1967, mentres

l’alimentació ha anat disminuint el seu pes relatiu.

1. Vista de l’Hospital Clínic desde la cantonada Casanova-Provença cap als anys vint   2. Gràfica

de les despesses generals de l’Hospital de 1953 a 1979   3. Gràfica de les despesses d’alimentació

a l’hospital de 1957 a 1979   4. Fotografia actual de la làpida dedicada a la donació feta per

Josepa Sanpera i Rodés a l’Hospital   5. Retall de premsa anunciant el dèficit acumulat de l’hospital

l’any 1980   6. Notícia de premsa del proper pas de la gestió administrativa de l’Hospital a la

Generalitat de Catalunya, l’any 2005.
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22. ANTECEDENTS D’ESTUDIS SOBRE L’HOSPITAL

Entre els elements que donen més informació per a la història de l‘hospital tenim els diversos

tipus de memòries i algunes obres monogràfiques.

1 i 3. Models de memòries de diverses etapes de l’hospital   2. Portada del llibre «Hospital Clínico

de la Facultat de Medicina de Barcelona», obra sobretot gràfica publicada l’any 1928   4. Edifici

del complex Facultat-Hospital, vist des del carrer Casanova a principi de segle i la portada d’un

opuscle sobre l’hospital publicat per Valentí Carulla, l ’any 1924   5. Llibre del Cinquantenari de

l’Hospital de 1957 i editat l’any 1959   6. Portada del llibre d’Edmon Vallès i Toni Vidal, «L’Hospital

Clínic, ahir i avui», publicat l’any 1980   7. Portada de la «Història de la Facultat de Medicina de

Barcelona. 1843-1985», publicada el 1996   8. L’Hospital Clínic vist des de la cantonada Casanova-

Provença, cap als anys vint.



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
59

CENT ANYS DE MEDICINA. La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona



Història Gràfica de la Sanitat Catalana
60

Jacint Corbella i Corbella - Manuel M. Escudé i Aixelà - Joan Pujol i Ros

23. LA GUERRA CIVIL

Des del punt de vista assistencial l’hospital Clínic funcionà en el temps de la guerra probablement

amb més intensitat com no ho ha fet mai, però el que es produí ens els anys de la Guerra Civil va

sobrepassar, amb escreix, les possibilitats reals de l’Hospital. El doctor Moisès Broggi, el 19 de

juliol de 1936 era un dels quatre metges de guàrdia de cirurgia i ell mateix ho explica amb aquestes

paraules: «En arribar al Clínic la visió era dantesca. Les sales estaven plenes de ferits i també

n’hi havia pels passadissos, ajaguts en matalassos per terra... i encara no s’havia acabat perquè

els ferits continuaven entrant, els morts omplien el dipòsit de cadàvers i els quiròfans no donaven

l’abast. Tot plegat donava la idea del que havia de ser un ‘hospital de sang’ en el curs d’una

batalla imprevista». El president Lluís Companys visità als ferits de l’Hospital Clínic el 10 d’agost

de 1936. Cal remarcar també l’obra extraordinària de Frederic Duran i Jordà, que creà un autèntic

servei de transfusions de guerra i fou un capdavanter important d’aquesta tècnica.

1. Armes a l’entrada de l’hospital   2. Frederic Duran i Jordà   3. Article «Sobre el tractament de

les ferides simples de les extremitats per arma de foc» i el doctor Moisès Broggi, autor del mateix

4. Guàrdies d’assalt i milicians a la porta de l’hospital el juliol de 1936   5. Entrada d’ambulàncies

a l’Hospital Clínic   6. Cotxes per als metges   7. Trasllats de ferits cap a l’hospital   8. Grup de

metges de guàrdia els primers dies de juliol de 1936. S’hi pot identificar als doctors Josep M.

Bartrina i Francesc Salamero.
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24. L’ESCOLA DE MEDICINA INTERNA
EN EL SEGON PERÍODE DE L’HOSPITAL

La segona etapa de l ’hospital, de la postguerra als canvis dels anys setanta, va estar

marcada per un predomini  de l ’escola de medic ina interna, més per la Cl ín ica Mèdica A,

que portava el  doctor Agustí  Pedro i  Pons, tot  i  que en els altres serveis de medicina es va

fer també una tasca important.

1. El doctor Agustí Pedro i Pons, en una sessió clínica   2. Portada del «Tratado de Patología y

Clinica Médicas», obra emblemàtica de l’escola   3. La revista «Medicina Clínica» va ser un gran

element de difusió dels treballs de l’escola i la més important fins ara de la medicina catalana

4. Portada d’una de les primeres edicions del Domarus-Farreras, antecessora del Farreras-Rozman

5. El doctor Gibert en un seminari. A la primera fila, d’esquerra a dreta, els doctors Rodés, Terés,

Badrinas i Fernández Nogués    6. Agustí Pedro i Pons   7. Pere Farreras i Valentí   8. Joan Gibert

Queraltó, cap de la Clínica Mèdica C, de 1944 a 1978   9. Màxim Soriano, cap de la Clínica Mèdica

B, de 1943 a 1973   10. Arturo Fernández Cruz, catedràtic de Patologia General   11. Alfons Balcells,

catedràtic de Patologia General.
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25. ELS SERVEIS QUIRÚRGICS
EN EL SEGON PERÍODE DE L’HOSPITAL

En aquesta etapa les càtedres de Patologia Quirúrgica van estar dominades per la personalitat

del doctor Pere Piulachs i Oliva (1908-1976), titular de la que havia portat el doctor Joaquim

Trias, vacant per l’exili. També dirigí el servei d’Urgències de Cirurgia, del que havia estat metge

de guàrdia.

1. Personal del servei del doctor Piulachs a les escales de l ’Hospital un dia de Sant Pere

2. Imatge de la gran nevada del Nadal de 1962, amb un ninot de neu fet al terrat de l’Hospital,

pel personal d’Urgències. A la fotografia els doctors J. Ojeda, A. Arís i M. Sarró   3. Pere

Piulachs i Oliva, catedràtic de cirurgia de 1943 a 1976   4. Ramon Arandes Adán, catedràtic de

Cirurgia de 1952 a 1982   5. Romà Julià i Bonet, encarregat durant molts anys de la càtedra que

havia deixat el doctor Bartrina   6.  La Neurocirurgia va tenir un servei independent, que fou portat

durant molts anys pel doctor Adolf Ley Gracia   7. Quiròfan de l’hospital, l’any 1954.
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26. ELS ALTRES SERVEIS DE L’HOSPITAL
EN EL SEGON PERÍODE

Els serveis clínics continuen amb la seva activitat, en les mateixes línies que en la primera

etapa, però amb més eficiència i amb altres persones.

A partir dels anys cinquanta ja es poden anar superant les dificultats de la postguerra, mantenir

més relacions amb l’exterior, consolidar algunes presentacions i fer una tasca que en conjunt, en

els aspectes docent i assistencial, era bastant acceptable pel seu temps.

1. Rafael Ramos, catedràtic de Pediatr ia de 1941 a 1955   2-3-4. Víctor Conil l  i  Montobbio

(1934-1956), Emil i  Gil  Vernet (1958-1970) i  Manuel Usandizaga i Soraluce (1949-1955),

catedràtics d’Obstetrícia i  Ginecologia   5. Adolf Azoy i  Castañer, catedràtic d’ORL de

1954 a 1971   6.  Josep Casanovas i  Carnicer,  catedràt ic d’Oftalmologia de 1955 a 1975

7. Vicenç Carul la i  Riera,  catedràt ic de Tetapèut ica Fís ica de 1948 a 1965   8.  Didac

Ribas i  Mujal ,  catedràt ic d ’Anatomia Patológica de 1971 a 1987   9.  Xavier Vi lanova i

Montiu, catedràtic de Dermatologia de 1947 a 1965   10. Ricard Casti l lo i  Cofiño, catedràtic

d’Hemoteràpia de 1983 a 1996   11. Agustí Pumarola i Busquets, catedràtic de Microbiologia

de 1963 a 1987   12. Portada de la revista «Archivos de Pediatr ia»,  dir igida pel professor

R. Ramos   13-14. Detall de dues sales de l’Hospital Clínic, a la dècada dels anys seixanta

15. Passadís de l’Hospital als anys seixanta.
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27. LA BIBLIOTECA

La biblioteca de la facultat ha fet també la funció de biblioteca de l’hospital. Amb les obres de

1985 i el buidament de la facultat, es van plantejar problemes per la manca d’espai d’aquest

servei. Hi havia també una biblioteca per a malalts, el material de la qual es guardà a la de la

facultat.

Els estudiants la utilitzaven àmpliament, més en temps d’exàmens, i al final es col·lapsava. Cal

recordar també el paper important que durant molts anys va tenir pels estudiants i metges la

biblioteca de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, que complementava la de la facultat.

1. Detall de la biblioteca, l’any 1906. A la fotografia petita, un llibre donat l’any 1920, en el qual

s’hi veu l’antic segell de la biblioteca   2. Dipòsit de llibres cap a la dècada dels anys setanta

3. Fèlix Duran i Cañameras, director de la biblioteca als anys quaranta i un document de censura

de l’any 1939   4. Personal de la biblioteca l’any 1947. D’esquerra a dreta: Roser Estela, Carme

Raspall, Montserrat Obiols, Lluïsa Vidal i Aida Tarré   5. Sala de lectura l’any 1947 i detall d’un

carnet de la biblioteca de l  cu r s  1954 -1955    6 .  Sa la  de  l ec tu ra  a  l a  dècada  de l s  anys

se tan ta    7 .  Inauguració de l’exposició el 22 d’abril de 1996 sobre «Aigües curatives: fonts i

balnearis a Catalunya». D’esquerra a dreta: Concha Losa, Maria Fité, Pere Vallribera, Manuel

Trias, Manuel M. Escudé, Jacint Corbella i Coral Bacchetta.
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28. LA INFERMERIA

La infermeria és avui un dels grans suports de les tasques assistencials a l’hospital. El procés

per adquirir la situació actual ha estat llarg i en part ple de reivindicacions.

Al començament aquestes tasques les feien en gran part les monges i la substitució ha estat

alguna vegada traumàtica (agost de 1936) i després progressiva. Són importants les reivindicacions

de 1971, junt amb les dels metges, demanant qualitat i reconeixement.

1. Sala de l’hospital Clínic a la dècada dels anys trenta, on s’hi observa un bon nombre

d’infermeres exercint la seva professió   2. Una infermera de l ’Hospital de Dia, l ’any 2003

3. Infermera a l’hospital, l’any 1975   4. Reivindicacions de les infermeres de l’Hospital, l’any 1971,

per a obtenir millores en les seves condicions laborals   5. Un grup d’infermeres a Urgències de

l’Hospital Clínic en l’actualitat.
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29. CAP A UN TEMPS DE CANVI

Cap a la segona meitat del decenni dels anys seixanta començà a moure’s de manera molt

evident l’entramat de l’hospital, tant en els aspectes estrictament professionals com socials. Fou

una etapa de reivindicacions, lligades a la política general del país, que s’expressà d’una banda

en la petició de millores, de qualitat i professionals (plantilla fixa). També en forma de vagues i de

moviments de protesta. Aquí es presenten algunes de les persones que, en aquests anys, van

tenir una intervenció més activa. Uns deu anys més tard, el 1983, es passà a una estructura

gerencial, amb comanament més fort. Fou nomenat gerent el senyor Joan Grau i Sociats que ho

fou durant vint anys, fins el 2003.

1. Cristòbal Pera, degà de la facultat de 1969 a 1972   2. Ciril Rozman, vicedegà en el mateix

període   3. Miquel A. Asenjo, director tècnic   4 .  Joan Obio ls ,  degà de la  facu l ta t  de 1972

a 1979   5 .  Façana de la  Facul ta t  de Medic ina a la  dècada de ls  setanta   6 .  Informació

sobre la provisió de places del Clínic, l’any 1967   7-8-9-10. Els primers presidents del Comitè

de Delegats Metges: Joan Pons, Joan Rodés, Josep M. Muñoz Pujol i Pere Munné   11. Joan

Grau i Sociats, gerent   12. Luisa González, cap d’infermeria.
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30. LES REVISTES INFORMATIVES

A meitat de l’any 1980, l’hospital va adquirir una forma més d’identitat pròpia amb la publicació

d’una revista, «Clínic», amb prou estructura i presència. El primer número va surtir publicat el

juliol de 1980. Hi porta d’una manera bastant continuada, una secció dedicada a entrevistes a

persones amb tasca rellevant a l’hospital. Es dóna més importància al català, però hi ha un cert

bilingüisme.El setembre de l’any 2004 va començar la publicació d’una nova revista, «Món Clínic»,

més propera a la gent, de periodicitat bimestral amb informació sobre l’hospital i el seu entorn.

Està editada tota en català i té 24 pàgines a color.

1. Portada del primer número de la revista «Clínic» de 1980, amb dos detalls dels canvi d’adreça

de l’hospital del carrer de Casanova al carrer de Villarroel   2. Personal de l’hospital en una de les

galeries a la década dels anys vuitanta   3. Capçalera de la revista «Clínic. Portes Endins»

4. Servei de Medicina Nuclear l’any 1980. Cal ressaltar els rètols antics que presidien les diferents

clíniques i serveis de l’hospital   5. Número recent de la revista «Món Clínic».
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31. ELS ESTUDIANTS: ENFRONTAMENTS I REIVINDICACIONS

Sovint els estudiants de medicina han mantingut acti tuds reivindicatives, en forma de

manifestacions, o d’enfrontaments. Les bates blanques han sortit més d’una vegada al carrer, o

han estat perseguides fins i tot dins de l’hospital. Aquí tenim algunes mostres d’aquestes

situacions.

1. Manifestació de sol idaritat amb els vaguistes de la resta de l ’Estat, davant de les portes

de la f a c u l t a t    2 .  P r o t e s t a  d ’ e s t u d i a n t s  c o n t r a  a l g u n s  a s p e c t e s  d e l  s i s t e m a  M I R

3 .  A s s e m blea en una aula de la facultat els anys setanta   4. Notícia de premsa sobre

presència policial a l ’hospital   5-6. Intent dels estudiants per entrar en una facultat tancada

per ordre governativa   7-8-9-10. Seqüència de l’entrada de la policia uniformada i armada, en

actitud d’ocupació, a l’ala nord de l’hospital   11. Grafiti referent al descontent per l’actitud

d’algun professor concret.
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32. LES URGÈNCIES DE L’HOSPITAL

Les  Urgències han estat un element clau en l’assistència de l’Hospital. Primer es feien amb un

metge de guàrdia que estava en el servei (cirurgia, pediatria, parts, etc.). L’any 1935 es va crear

un primer servei de Cirurgia d’Urgència que va ser de gran utilitat durant la Guerra Civil. Al

començament dels anys  vuitanta es va construïr un edifici nou, molt alt, que va crear certa

polèmica. Es va optar més per l’eficàcia que per la burocràcia i el resultat ha estat molt positiu

per a l’assistència de la població.

1. La premsa remarca, més d’una vegada, la manca de permisos per construïr l’edifici   2. Visió

global del nou edifici d’urgències, batejat com a «Mazinger». A la fotografia petita, el doctor

Josep Millà, cap del Servei d’Urgències   3. Porta d’entrada de l’hospital pel carrer de Villarroel,

amb el rètol d’urgències   4. Inauguració, polèmica, del nou edifici, el gener de 1982. D’esquerra

a dreta, de cara, senyors de Salvador, Maluquer, Folch Guillen, Iglesias, Jordi Fernández Díaz,

Laporte (dret), Martí Jusmet, Corbella, Asenjo i Millà   5. Un altre aspecte de la inauguració.
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33. TRASPLANTAMENTS

En els últims anys un dels grans motors de l’increment del nivell assistencial i del prestigi de

l’hospital han estat els trasplantaments. L’any 1965 l’equip dirigit per Josep M. Gil-Vernet i Antoni

Caralps, aconseguí el primer trasplantament funcionant de ronyó a tot l’Estat. Desprès n’han

vingut, entre altres, i com a més emblemàtics els de moll de l’os, pàncreas, fetge, cor, pulmó, i

encara més.

1. Quiròfan de l ’Hospital Clínic, en l ’actual i tat   2. Antoni Caralps   3. Josep M. Gil-Vernet

4. Notícia publicada a la premsa, amb motiu del trasplantament de ronyó número 2000 a l’Hospital

Clínic   5 .  Commemoració dels quaranta anys del primer trasplantament de ronyó, amb les infer-

meres, els  pacients i els doctors Caralps i Gil-Vernet   6 .  Taula sobre els primers trasplantaments

realitzats a Catalunya.
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34. PROBLEMES SOCIALS EN LA TASCA DE L’HOSPITAL CLÍNIC

Una institució amb tanta activitat, repercussió ciutadana i nombre de treballadors no pot quedar

exempta dels problemes que afecten a la societat, des de la plètora en un moment determinat, fins a

les vagues amb reivindicacions de caire divers, l’explicació de les relacions amb institucions de

l’administració de justícia (dipòsit judicial, assistència a presos), o manifestacions al carrer en contra

dels plans d’acomiadament.

1. Notícia d’una vaga per reivindicacions laborals   2. El pati de l’hospital totalment ple de cotxes,

gairebé tots ells de metges i professors de la facultat, els anys setanta   3. Problemes amb

l’administració de justícia per a l’assistència als presos, l’any 1983   4. El laberint administratiu

de la quàdruple dependència. Pancarta contra els acomiadaments, l’any 1995   5. Manifestació

d’empleats de l’hospital contra un nou intent d’ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació), l’any

2001   6. Porta d’entrada des del passadís de l’hospital a l’Institut Anatòmic, en el període prolongat

d’obres, cap a l’any 1972.
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35. EXPANSIÓ URBANA

L’Hospital Clínic es quedava petit dins de la massa de ciment de l’Eixample que en limita el

creixement. La solució ha estat l’expansió urbana, en la que els aspectes més destacats han

estat, en l’entorn immediat, la creació de l’edifici de Consultes Externes i la «colonització» dels

voltants amb alguns baixos i pisos. També els acords amb entitats  ja existents i més llunyanes,

com Sant Joan de Déu o l’espai de la Maternitat.

1. L’edifici de Consultes Externes situat a la cantonada Casanova-Rosselló   2. Dues fotografies

de la Maternitat de Barcelona   3. Sant Joan de Déu i notícia del trasllat del Servei de Pediatria

4.  Detall de les plaques anunciadores de serveis de l’Hospital Clínic, en pisos de les rodalies de

l’hospital   5 .  Centre de Salut Mental, situat als baixos d’un edifici del carrer Rosselló   6 .  Detall

de la placa del servei de Reproducció Assistida, situat al carrer Rosselló   7. Jardins d’Elena

Maseras, a l’illa interior del carrer Casanova-Rosselló.
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36. LA RECERCA A L’HOSPITAL

El camí de la recerca ha anat des del primitiu Institut de Fisiologia, dut per l’empenta d’August

Pi Sunyer, fins a l’actual tasca d’una institució específica, l’Idibaps, amb una àmplia perspectiva

de futur.

1. Actualment l’Hospital Clínic és el primer centre de tot l’Estat, en la producció d’articles científics de

projecció internacional en el camp de la biomedicina. I també la Universitat de Barcelona ho és en el

conjunt d’Universitats   2. Els trasplantaments han estat una activitat d’alt nivell, assistencial i de

recerca, en la política sanitària de l’hospital. Un dels primers grans èxits es va aconseguir en el

tractament de les leucèmies, amb el trasplantament de moll de l’os. Fotografia de la donació feta pel

senyor Josep Carreras al doctor Ciril Rozman, per crear la Fundació Josep Carreras   3. Sovint les

activitats de l’Hospital han tingut una bona repercussió en la premsa ciutadana. Notícia d’una intervenció

feta l’any 1998   4. L’Idibaps, centre de recerca que intenta reunir tots els esforços en aquest camp, ha

construït una bona part de les seves instal·lacions en l’edifici central de la facultat. Inauguració, l’abril

de 2001, d’aquestes obres   5. Imatge d’un laboratori d’Idibaps, l’any 2001   6. Taula amb els resultats

de la recerca, recollint els treballs publicats  en el període 2000-2004. L’últim d’aquests anys ja s’ha

arribat a la xifra de més de cinc-cents  treballs publicats en revistes indexades amb factor d’impacte

reconegut   7. Portada de la memòria de l’Idibaps de l’any 2003   8.  Notícia de la construcció de noves

estructures de recerca, publicada a la premsa, l’any 2005   9. Un grup de recerca d’Idibaps l’any 2004
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37. CAP AL FUTUR

El futur sempre és difícil de preveure i a més més poden sorgir fets imprevistos que modifiquin

intensament les línies evolutives naturals. De tota manera el més immediat està en gran part

condicionat pel que tenim ara. Entre les línies més actives que ja podem albirar en aquest futur

destaquen, sense posar ordre de prioritat:

El manteniment i increment de la qualitat, tant en l’assistència com en la recerca, que

avui passa pel reforçament del paper de l’Idibaps, i es pot simbolitzar en el projecte

de nou edifici del carrer de Rosselló, finançat per la Fundació Esther Koplowitz.

El manteniment i millora de la qualitat docent, principalment en el camp de la formació

de Residents (especialització MIR), que ajuden a mantenir la Corporació Sanitària

Clínic en un dels  primers llocs de tot l’Estat.

La consolidació de l’estructura policèntrica, tant pel que fa a les institucions de gestió,

com en el creixement en la xarxa urbana propera. Ho simbolitzen el logotip de la

Corporació Sanitària Clínic i el plafó d’entrada dels Jardins Elena Maseras, a l’interior

de l’illa de consultes externes, oberts el 2005.

El creixement del paper de la diversitat de professions sanitàries i l’increment de

les funcions de la infermeria, la més visible històricament.

El pas de la gestió administrativa al govern de la Generalitat de Catalunya, deixant de

ser considerat com a «territorio nacional».
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ÒRGANS DIRECTIUS DE L’HOSPITAL CLÍNIC 2006. Direcció General: Dr. Joan Rodés   Gerència:

Sr. Francisco Guerra   Direcció Mèdica: Dr. Josep M. Piqué   Direcció d’Infermeria: Sra. Luisa

Gonzàlez   Direcció de Recerca:  Dr. Ramon Gomis   Direcció de Docència: Dr. Josep Terés

CAPS D’INSTITUTS DE L’HOSPITAL CLÍNIC 2006.   Institut Clínic de Malalties Digestives i

Metabolisme. Director: Dr. Vicente Arroyo   Institut Clínic de Neurociències. Director: Dr. Manuel

Valdés   Institut Clínic d’Especialitats Mèdiques i Especialitats Quirúrgiques. Director:

Dr. Santiago Suso   Institut Clínic de Medicina i Dermatologia. Director: Dr. Antonio Coca

Institut Clínic de Malalties Hemato-Oncològiques. Director: Dr. Emili Montserrat   Institut Clínic

de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia. Director: Dr. Joan A. Vanrell   Institut Clínic del

Tòrax. Director: Dr. Josep Brugada   Institut Clínic de Nefrologia i Urologia . Coordinador:

Dr. Josep M. Campistol   Centre de Diagnòstic Biomèdic. Director Clínic: Dr. Elías Campo   Centre

de Diagnòstic per la Imatge. Directora: Dra. Concepció Bru
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CENT ANYS DE MEDICINA
La nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona

1906 - 2006

Coordinació
Jacint Corbel la i  Corbel la

Manuel M. Escudé i  Aixelà

Joan Pujol i  Ros

Documentació històrica
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

Societat Catalana d’Històr ia de la Medicina de l ’ACMSCB

Seminari  Pere Mata. Universitat de Barcelona

Unitat d’Història de la Medicina. Universitat de Barcelona

Arxiu Històric de les Ciències de la Salut ‘Simeó Selga i  Ubach’

Material gràfic procedent de
Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya • Arxiu Diari  Avui • Arxiu Històric de les

Ciències de la Salut • Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya • Arxiu Fotogràfic de la

Ciutat de Barcelona (F. Ballell i A. Merletti) • Arxiu La Vanguardia • Arxiu Nacional de Catalunya

(Fons Gabr ie l  Casas)  •  B ib l io teca de la  Facu l ta t  de Medic ina (CRAI .  UB)  •  Depar tament  de

Comunicac ió  i  Relacions Exter iors Cl ín ic •  Servei  Audiovisuals Cl ín ic •  José Ramon Alonso i

Carnero • Jesús Ramon Álvarez González • Miquel A. Asenjo i Sebastián • Josep M. Calbet i Camarasa

• Jacint Corbella i Corbella • Manuel M. Escudé i A i x e l à  •  J o s e p  F o n t  i  F ranco   •  Manue l  de

Fuentes i  Sagaz •  L luís Guerrero i  Sala •  Car les Hervàs i  Puyal  •  Joan Pujol  i  Ros •  Eduard

Sánchez i  Casals  •  Manuel  Sarro i  Palau •  Magí  Turmo i  Codina
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la Medicina de la Universitat
de Barcelona  fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou
professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

1.- DOMÈNECH, Edelmira: «La Frenología. Análisis histórico de una doctrina psicológica organicista». 1977. 216 pp.

2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel: «Santuaris lleidatans amb tradició mèdica». Lleida, 1981. 158 pp.

3.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: «Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. I. A-E». 1981. 194 pp.
(Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

4.- III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Programa. Lleida, 4-6 de juny de 1981. 32 pp. (Coedició amb Col.legi Oficial de
Metges de Lleida).

5.- Actes del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida 1981. vol. I. 1981. 346 pp.

6.- HUGUET i RÀMIA, Emilio: «Determinación del cadmio y plomo en las aguas de consumo». 1981. 90 pp.

7.- MARTÍ AMENGUAL, Gabriel: «El suicidio consumado en las Islas Baleares». 1981. 156 pp.

8.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: «Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. II. F-Q». 1982.  240 pp.
(Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

9.- CAMPS i CLEMENTE, Manuel; CAMPS i SURROCA, Manuel: «Aspectes sanitaris del l’arxiu de Sant Joan de Lleida». Lleida, 1983.
424  pp.

10.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: «Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. III. R-Z i Addenda». 1983.
348 pp. (Coedició  amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

11.- CORBELLA CORBELLA, Jacinto; CALBET CAMARASA, José M.: «El pensamiento sanitario y laboral de dos médicos anarquistas
del siglo XIX». 1984. 172 pp.

12.- I Congrés Català de Medicina del Treball. Programa. Barcelona, abril 1984. 36 pp.

13.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. I. 1984 *. 322 pp.

14.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. II. 1984 **. 346 pp.

P e r e  M a t a
s e m i n a r i
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15.- ARRÓ y TRIAY, Francisco de P.  «Estadística médica de la Compañía de Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia»
Barcelona, 1892. Reedició facsímil. Edició i Estudi preliminar de J. Corbella. 1984. 162 pp. (Coedició amb Societat Catalana de
Seguretat i Medicina del treball i Ajuntament de Barcelona).

16.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel:  «La pesta de meitats del segle XVII a Catalunya». Lleida, 1985.
424 pp.

17.- IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Programa. Monestir de Poblet-Tarragona, 7-9 de juny de 1985. 36 pp.

18.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. III. 1985 *. 470 pp.

19.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. IV. 1985 **. 395 pp.

20.- ROBERT YARZÁBAL, Bartolomé: «Balance del siglo XIX. La Medicina». Edición y estudio preliminar: J.M. Calbet; J. Corbella.
1985. 68 pp.

21.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. V. 1986 *. 412 pp.

22.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina  i de la Ciència. vol. VI. 1986 **. 382 pp.

23.- VIDAL, Domingo:  «Cirugía Forense». 1783. Reedició facsímil. Edició i estudi preliminar: J. Corbella. 1987. XXIV + 96 pp.

24.- MONTAÑÀ i BUCHACA, Daniel: «Aspectes sanitaris dels Arxius de les parròquies del terme i vila de Terrassa als segles XVI, XVII
i XVIII». 1987. 188 pp.

25.- DOMÈNECH., Edelmira; CORBELLA, Jacint; PARELLADA, Dídac (eds.): «Bases históricas de la psiquiatría catalana moderna».
1987. 401 pp.

26.- VALLRIBERA i PUIG, Pere: «L’obra mèdica de dos cirurgians catalans del 1700. Anton de Borja i Carles Pallejà» . 1987. 130 pp.

27.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. VII. 1987 *. 320 pp.

28.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. VIII. 1987 **. 337 pp.

29.- FRAGOSO, Juan: «Tratado de las Declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de muchas enfermedades y muchas
maneras de muertes que suceden». Reedició facsímil. Edición y estudio preliminar: J. Corbella. 1988. 71 pp.

30.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: «Don Martín Vallejo Lobón. El médico y el hombre». 1988. 250 pp.

31.- HUGUET RÀMIA, Emili; CARRACEDO ÁLVAREZ, Angel; GENÉ BADIA, Manuel: «Introducción a la investigación biológica de la
paternidad». 1988. 206 pp.

32.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Libro de Resúmenes. 1988. 30 pp.

33.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. IX. 1988 *. 378 pp.

34.- Jornades d’Història de la Medicina d’Olot. OLOT , 28 i  29 de març de 1987. 135 pp. (separata de Gimbernat VIII).

35.- ORFILA núm 1. I Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense. Alicante  3 y 4 de  abril  de 1987. Libro
de Actas. 1989. 265 pp.
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36.- ORFILA núm 2. II Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense. Barcelona 8 y 9 de abril de 1988. Libro
de Actas. 1989. 393 pp.

37.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. X. 1988 **. 330 pp.

38.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; VALLRIBERA i PUIG, Pere:  «Medicina i Societat a l’Espluga de Francolí (segles XVIII i XIX)».
Gimbernat vol. XI, 1989 *. 1990. 272 pp.

39.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XII. 1989 **.

40.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XIII. 1990 *. Actes VI Congrés d’Història de la Medicina
Catalana. Manresa 1990, vol. I. 311 pp.

41.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Barcelona 23 - 24 de mayo  de 1988. Libro de Actas. 246 pp.

42.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XIV. 1990 **. Actes VI Congrés d’Història de la
Medicina Catalana. Manresa 1990. Vol II. 316  pp.

43.- XVI Jornadas Mediterráneas de Medicina del Trabajo. Alicante, 25-27 abril 1991. Programa. 26 pp.

44.- STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1991. vol. I. Actas XVI Jornadas Mediterráneas de Medicina del Trabajo, Alicante
1991. 243 pp.

45.- DOMÈNECH, Edelmira: «Introducción a la Historia de la Psicopatología». 1991. 175  pp.

46.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XV. 1991  *. Actes VI Congrés d’Història de la Medicina
Catalana. Manresa, 1990. vol. III. 320 pp.

47.- REMÓN GIL, Julio: «Aspectos sanitarios del Archivo de la Parroquia de Santa Ana de Buñuel (Navarra)» 1991. 218 pp.

48.- CORBELLA, Jacint; CALBET, Josep M.: «Bibliografia històrica de la sanitat catalana. vol. I (A-F)». Gimbernat, XVI. 1991. **  340 pp.

49.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel: «La Topografia médica de Vic de Antonio Millet (1798)». 1992. 102 pp.

50. PAU i ROIGÉ, Jordi: «Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del Priorat (segles XVI-XVIII)». 1992. 144 pp.

51. MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.: «Francesc Puig (1720-1797) i els cirurgians del seu temps». 1993. 172 pp.

52. CORBELLA, Jacint: «Les memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya». 1993. 120 pp.

53. PARELLADA, Dídac; DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint:  «Lexicon Psiquiàtric arcaic i curiós». 1993. 268 pp.

54. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. vol. XVII. 1992 *. 359 pp. Actes VII Congrés Història de la
Medicina Catalana. Tarragona, 1992. vol. I. 359 pp.

55. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1992. vol 2. 246 pp.

56. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència.  XVIII, 1992 (**). Actes del VII Congrés d’Història de la
Medicina Catalana, Tarragona, 1992. vol. II. 260 pp.

57. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1993. vol. 3.
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58. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XIX, 1993 (*). Actes del VII Congrés d’Història de la
Medicina Catalana, Tarragona, 1992. vol. III. 303 pp.

59. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XX, 1993 (**). 285 pp.

60. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXI, 1994 (*). Actes del VIII Congrés d’Història de la
Medicina Catalana. Barcelona, 1994. vol. I. 315 pp.

61. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel:  «Sociología de las profesiones sanitarias en Mérida». 1994. 180 pp.

62. CALBET i CAMARASA, J. M.; ESCUDÉ i AIXELÀ, M.:  «Orígens del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona». 1994. 150 pp.

63. RIBAS i PONTÍ, Francesc: «Els goigs de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona». 1994. 90 pp.

64. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXII, 1994 (**). 267 pp.

65. CORBELLA, Jacint: «Antecedentes históricos de la Medicina Legal en España». 1995. 300 pp.

66. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXVII, 1995 (*). 278 pp.

67. DOMÈNECH, Edelmira (edit.): «Actualizaciones en Psicopatología Infantil (0-5 años)». 1995. 236 pp.

68. CORBELLA, Jacint; SÈCULI, Josep: «Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Nomina Academicorum. 1770-1995». 1995. 113 pp.

69. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXIV, 1995 (**). Jornada commemorativa del XXV
aniversari dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana. 267 pp.

70. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXV, 1996 (*). IX Congrés d’Història de la Medicina
Catalana. Blanes, 1996. Actes. vol. I. 189 pp.

71. VALLRIBERA i PUIG, Pere: «El doctor Joan Baptista Parcet i Fàbrega, metge de Sant Genís de Vilassar». 1996. 99 pp.

72. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. XXVI, 1996 (**).IX Congrés d’Història de la Medicina
Catalana. Blanes, 1996. Actes. vol. II. 272 pp.
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Aquest llibre s’ha acabat d’imprimir el dia 9 de juny de 2006,

amb motiu del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana.

Centenari de la nova Facultat i l’Hospital Clínic de Barcelona.
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